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1. AANLEIDING 
 
 
De buitenplaats Vijverhof, Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis (direct ten noorden van de 
bebouwde kom van Breukelen) is in 1670 gesticht en maakt onderdeel uit van het buiten-
plaatsenlandschap langs de Vecht. De buitenplaats omvatte in de 18e eeuw een park-
aanleg van ca. 14 hectare, bestaande uit verschillende boerderijen en landbouwgronden, 
maar is in de loop van de 20e eeuw door afkaveling sterk verkleind. De huidige omvang 
bedraagt ca. 1.44 hectare.  
Het huidige hoofdhuis van de buitenplaats (Rijksstraatweg 6A), villa Vijverhof, dateert uit 
1866 en is sinds 2002 beschermd als Rijksmonument (monumentnr. 520405). De tuin- en 
parkaanleg is niet als zelfstandig monument beschermd, maar wordt wel in de redenge-
vende omschrijving van het beschermde hoofdhuis genoemd: “vanwege de markante 
situering binnen een kleine landschappelijk aangelegde tuin” (ensemblewaarde).  
Wegens achterstallig onderhoud is er van de oorspronkelijke allure van de buitenplaats 
weinig meer over.  
 
De toekomstige eigenaar is voornemens de buitenplaats Vijverhof te herbestemmen, de 
bestaande laboratoriumgebouwen deels af te breken en te vervangen door nieuwe ge-
bouwen die beter aansluiten bij de historie van de buitenplaats.  
Het plan voor de nieuwe ontwikkeling omvat de realisatie van een hotellocatie met ca. 50 
kamers en een woonhuis aan de Vecht. Het plan bestaat o.a. uit: 

• nieuwbouw en verbouw van de bestaande villa tot 4 tot 6 hotelkamers, vergader-
ruimtes en een restaurant (inclusief een nieuw te bouwen serre); 

• nieuwbouw van een koetshuis met hotelkamers; 
• verbouwing van het bestaande koetshuis tot hotelkamers; 
• nieuwbouw van een woonhuis aan de Vecht; 
• realisatie van een theehuis in de noordoostelijke zijde van het perceel; 
• realisatie van aanlegplaatsen voor boten aan de vecht. 

 
In dit ontwikkelplan wordt een toelichting gegeven op de ontstaansgeschiedenis, de hui-
dige situatie, de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en de toekomstige inrichting van de 
buitenplaats. Het plan onderbouwt dat de ontwikkeling niet alleen nieuwbouw toevoegt, 
maar ook zorg draagt voor de het behoud, herstel en versterking van de cultuurhistori-
sche waarden van de buitenplaats.  
 
Het ontwikkelplan is gebaseerd op diverse onderzoeken en rapporten met betrekking tot 
buitenplaats de Vijverhof en omliggende omgeving1.  

                                                      
• 1Tuinhistorisch onderzoek en waardestelling Buitenplaats Vijverhof, 13 mei 2016,  

Stichting in Arcadië; 
• Verkennende ontwerpstudie landgoed Vijverhof,  AIR Architectuur K.Gouwy juni 2016. 
• Ontwikkelplan Buitenplaats Hunthum; 
• de leidraad ‘Behoud door ontwikkeling van Historische buitenplaatsen’ 2014. 
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2. KENMERKEN VAN DE VECHTSE BUITENPLAATS 
 
 
Met een historische buitenplaats doelt men op een monumentaal huis, vaak met bijge-
bouwen, dat een harmonieus en onlosmakelijk geheel vormt met een omliggende tuin 
of park. In Nederland, maar vooral in het midden en westelijk deel van ons land, bouw-
den gefortuneerde stedelingen hun buitenplaatsen tussen 1600 en 1920 in het omringen-
de, landelijke buitengebied. Zo kon men in de zomer ontkomen aan de ongezonde stad 
met haar vervuilde grachten. In deze zelf gecreëerde buitenoases verstond men de kunst 
van het genieten en hield men zich bezig met literatuur, poëzie, muziek, flora en fauna, 
architectuur en beeldende kunst. Waar de oorspronkelijke eenheid tussen het huis en 
het omringende park en bos bewaard is gebleven, spreekt men nu van een historische 
buitenplaats.2 

Figuur 1: Buitenplaatszone langs de Vecht, met de blauwe pijl is de Vijverhof  aangeduid.  
(bron: ‘Ontwikkelplan Buitenplaats Huntum’, 2014) 
 
                                                      
2 http://www.skbl.nl/over-kbl/kastelen/ 
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Buitenplaatszone aan de Vecht 
Buitenplaats Vijverhof is gesitueerd te midden van de ‘buitenplaatszone’ aan de Vecht. 
De ontwikkeling van de vele buitenplaatsen langs de Vecht heeft een landschappelijk 
verklaring. De stroomruggen van de Vecht bestaan uit zand en klei en liggen hoger dan 
de omgeving. Hierdoor zijn de stroomruggen geschikt voor het vestigen van bebouwing, 
zoals boerderijen en landhuizen. Vooral in deze omgeving hebben in de zeventiende en 
voornamelijk in de achttiende eeuw Amsterdamse kooplieden een buitenplaats als zo-
merverblijf gesticht. 
 
De buitenplaatszone strekt zich uit van de kern oud- Zuilen tot aan Loenen. Binnen de 
buitenplaatszone wordt onderscheid gemaakt tussen de typen ‘Herenvecht’ en de ‘Boe-
renvecht’. Vanwege de grote concentratie aan buitens in de ‘gouden bocht’ van Maars-
sen en de ‘mennonietenhemel’, genoemd  naar  de  vele  doopsgezinde  stichters van de 
buitenplaatsen tussen Nieuwersluis en Loenen, wordt dit stuk ook wel de Herenvecht 
genoemd. Meer naar het noorden toe krijgt het agrarische karakter de overhand en wordt 
van de Boerenvecht gesproken. 
 

Beeldmerk/ karakteristiek De Vechtse Buitenplaats 
De Vechtse Buitenplaatsen zijn ontstaan in de 17de en 18de-eeuw op de smalle stroom-
ruggen van de Vecht. Oorspronkelijk hadden ze een Hollands classicistische stijl met 
compacte parken die formele waren ingericht. Later is deze stijl getransformeerd naar 
een meer landschappelijke inrichting. Kenmerken van de Vechtse Buitenplaatsen zijn 
o.a.: 

• Het halfopen landschap met een afwisseling van besloten buitenplaatsen, open 
weilanden met boerderijen en historische dorpskernen; 

• Het onbelemmerde zicht tussen jaagpad en de rivier en de doorzichten tussen 
en achter de buitenplaatsen naar het open weiland; 

• De oriëntatie van de hoofdhuizen met hun koepelkamers op de rivier en bij latere 
buitenplaatsen op de dijkweg, die langs de Vecht-Angstel nog  grotendeels  het  
dwarsprofiel uit omstreeks 1811  (Route  Impériale 2)  heeft behouden. Er be-
staat een verschil in positie van het hoofdhuis tussen huizen aan de westoever 
(oriëntatie woning op de rivier) en oostoever (oriëntatie woning op de dijkweg). 
De buitenplaats Vijverhof behoort tot deze eerste categorie.  

Figuur 2: De Vechtse Buitenplaats: positie van het huis aan de westoever(links) en oostoever(rechts). 

(bron: ‘Ontwikkelplan Buitenplaats  Huntum’, 2014) 
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3. ONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS VIJVERHOF 
 
 
De (her)ontwikkeling van de Vijverhof betekent ingrijpen in een gelaagde context die niet 
altijd direct afleesbaar is. Om deze historische gelaagdheid inzichtelijk te maken en te 
doorgronden vormt het door Stichting In Arcadië uitgevoerde “Tuinhistorisch onderzoek 
en waardestelling Buitenplaats Vijverhof 2016” een belangrijke basis.  
In dit onderzoek wordt de ontwikkelgeschiedenis van de buitenplaats Vijverhof inzichtelijk 
gemaakt en de verschillende cultuurhistorische elementen gewaardeerd. Het onderzoek 
vormt daarmee een belangrijke referentie als cultuurhistorische onderbouwing en inspira-
tiebron voor de herbestemming, de situering van de nieuwbouw en de (her)inrichting van 
de omringende tuin- en parkaanleg. 
Het begrijpen van verschillende stappen in de ontwikkeling van de historische buiten-
plaats vanaf de ontstaansgeschiedenis van het landschap tot aan de huidige, enigszins 
fragmentarische situatie van de Vijverhof, is essentieel om de toekomstige transformatie 
op een zorgvuldige manier vorm te geven.  
 
 
3.1 Landschappelijke karakteristiek 
 
De omgeving rond de Vechtstreek waarin het plangebied gelegen is, bestaat uit een rela-
tief jong landschap. De streek maakt deel uit van de Nederlandse Delta, waar het sedi-
mentrijke water van de Rijn, Maas en Schelde naartoe stroomt. De basis van het huidige 
cultuurlandschap is moeras op veen, wat gevormd is als gevolg van een terugtrekkende 
zee. Hierdoor ontstonden er zoete meren die langzaam veranderden in moerrassen op 
een ondergrond van veen.  
De rivierinversierug (stroomrug/oeverwal) waar het plangebied op ligt (aangeduid als 
3K26 op de geomorfologische kaart) is een landschappelijk kenmerk van de Vechtstreek. 
De Vecht heeft zich ingesneden in het veen en lag lager dan het omliggende land. Toen 
het omliggende veengebied vanaf de middeleeuwen in het kader van de ontginning werd 
ontwaterd trad er reliëfinversie op. De zandige en kleiige sedimenten van de Vecht klon-
ken veel minder in dan het ontwaterde veen, waardoor de stroomgordel hoger kwam te 
liggen dan het omliggende gebied. Bebouwing en oude wegenstructuren volgen van 
oudsher deze hogere ruggen in het landschap.  
De stroomruggronden zijn opgebouwd uit zavel en lichte klei, welke zijn aangeduid als 
Poldervaaggronden (Rn95A en Rn95C op de uitsnede bodemkaart).  
Verder van de veenstromen zijn de komgronden (lichtgroen 1M23, rivierkom) ontstaan, 
door afzetting van de meer zware klei. De bodem bestaat hier uit Kalkloze poldervaag-
gronden met zware klei. 
 
Verder van de stroomruggen en komgronden af liggen de ontgonnen veenvlaktes (paars 
1M46 en blauw 2M47). Vanaf de 12e eeuw vonden de ontginningen van de veengebieden 
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op grotere schaal plaats en ontstonden de regelmatige ‘copeverkavelingen’. Grootschali-
ge turfwinning aan de oostzijde van het plangebied zorgde vanaf de 16e eeuw voor het 
ontstaan van het trekgatenlandschap. Grote delen van het landschap waar de turf zeer 
diep werd gestoken veranderden door erosie in een open plassengebied3.  

 
Figuur 3:  Uitsnede Geomorfologische kaart (bron: Stichting voor Bodemkartering Wageningen / Rijk 
Geologische Dienst, Haarlem 1977) 

 
 

                                                      
3  BestemmingsplanLandelijk Gebied Noord, Gemeente Stichtse Vecht 2015. 

Figuur 4:  Uitsnede Bodemkaart (bron: Stichting voor Bodemkartering Wageningen / Rijk Geologische 

Dienst, Haarlem 1977) 
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De bouw van buitenplaatsen langs de Vecht zorgde in de 17e en 18e eeuw voor een be-
langrijke landschappelijke ontwikkeling. De landgoederen vormen een lang lint van park-
tuinen met rijke begroeiing.  
 
De landschappelijke waarde van het gebied wordt vooral bepaald door de (beleefbare) 
aanwezigheid van de rivier de Vecht met aan weerzijden een afwisseling van openheid, 
vergezichten en besloten historische buitenplaatsen. In het gebied komen diverse cul-
tuurhistorisch waardevolle gebouwen voor. Een deel hiervan is monumentaal.  
 
 
3.2 Ontginningsgeschiedenis langs de Vecht 
 
De Vecht is ongeveer 4000 jaar geleden als veenstroom ontstaan. In de Romeinse tijd en 
vroege Middeleeuwen was de Vecht een belangrijke waterweg voor de handel. Al voor 
de 10e  eeuw zijn delen van de oeverwallen langs de Vecht, vooral tussen Utrecht en 
Breukelen, bewoond en ontgonnen.4 
 

De ontginning van het Vechtgebied werd vanuit de stad Utrecht door de bisschop aange-
stuurd. De Vecht was als handelsroute essentieel voor het bestaan van de stad, beheer-
sing en bevaarbaarheid waren noodzakelijk. Kastelen en grillige grenzen getuigen nog 
steeds van de conflicten tussen de machthebbers. De oudste ontginningen vonden op en 
vanaf de oeverwallen plaats in onregelmatige blokvormige verkavelingen.  
 
Na omstreeks 1250 werden de meeste kastelen langs de Vecht gebouwd, doorgaans op 
strategische plekken in een bocht of bij een watergang. Veel kastelen zijn in de zestiende 
eeuw gesloopt. De Fransen verwoestten er in 1672 nog eens een aantal. De resterende 
kastelen zijn vaak tot buitenplaatsen omgebouwd. Bij de aanleg van de Oude Hollandse 
Waterlinie werd rondom de sluis in de Vecht in 1672 een fort gebouwd, dat na de uitbrei-
ding van de verdedigingswerken in 1745 uitgroeide tot het vestingstadje Nieuwersluis. 
 
Na het rampjaar 1672 begon de bloeiperiode langs de Vecht, die midden achttiende 
eeuw een hoogtepunt bereikte. Kooplieden uit Amsterdam investeerden in boerderijen en 
kasteelruïnes in de Vechtstreek en bouwden deze om tot buitenplaatsen. De eerste bui-
tenplaatsen waren vaak niet meer dan verbouwde boerderijen, die een dwarshuis kregen. 
Nieuwe buitenplaatsen werden aanvankelijk volgens een T-vormige plattegrond ge-
bouwd.  
Daarna ontwikkelde het stadshuis aan de Vecht zich in verschillende varianten. Karakte-
ristiek is het streng symmetrische blokvormig huis met ondergeschikte zijgevels. Het ac-
cent komt in de 18e eeuw te liggen op de oriëntatie naar de Vecht. Op betrekkelijk kleine 
percelen lagen formele en geometrische tuinen in zogenaamde Hollands Classicistische 
tuinstijl. 
 
                                                      
4 Cultuurhistorische Atlas, p.171. 
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3.3 Ontwikkeling Vijverhof (1670-2016) 
 
Op basis van de analyse van historisch kaartmateriaal en het Tuinhistorisch Onderzoek 
(Stichting In Arcadië, 2016) is door AIR Architectuur een overzicht van de verschillende 
verschijningsvormen van buitenplaats Vijverhof met bijbehorende elementen weergege-
ven door de jaren heen. Aan de hand van dit overzicht is de ontwikkeling van buiten-
plaats Vijverhof uiteengezet. 
Geomorfologisch gezien is de Vijverhof gesitueerd op de overgang van twee verschillen-
de landschappen, enerzijds op de hoger gelegen oeverwal aan de Vecht, maar tevens 
grenzend aan de lagergelegen vruchtbare komgronden met fijne rivierklei (zogenaamde 
Vechtweiden). De middeleeuwse blokverkaveling op de oeverwallen is nog steeds goed 
herkenbaar in de omgeving van het plangebied, zoals de ‘Nieuwe kaart van Loenen” 
en de Hollandse Waterlinie (figuur 5 en 6) illustreren.  
 
Waterstructuur 
De waterstructuur als drager bestaat in het Hollands cultuurlandschap uit een legpuzzel 
van fragmenten waarbij de samenhang is te vinden in de onderliggende waterstructuur of 
ontginningsmatrix. Waterelementen als afwateringskanalen en vijvers blijven door de 
eeuwen heen herkenbaar, maar veranderen vaak wel van vorm. De rivier de Vecht heeft 
hierin een belangrijke functie als ontwateringboezem en belangrijke transportweg voor de 
ontsluiting van de buitenplaatsen tijdens de gouden Eeuw.  
In de globale ontwikkelingsgeschiedenis (figuur 7) is te zien dat de positie van de gebou-
wen verandert, als ook de inrichting van de waterelementen en interne ontsluitingsstruc-
turen. In de periode 1726 – 1828 zijn deze vrijwel stabiel gebleven, maar in de periode 
daarna tot aan de huidige situatie is de verandering sterk.  

 
Figuur 5:  Nieuwe kaart van Loenen (links) vs. Minuutplan(rechts) (bron: AIR architectuur 2016) 
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Figuur 6:  Hollandse Waterlinie 
(bron: AIR architectuur 2016) 
 
 

 
Figuur 7: Schematische ontwikkelingsgeschiedenis Vijverhof 
(bron: AIR architectuur 2016) 
 



Hoofdstuk 3 11  

Geometrische opzet vs. landschapsstijl 
Rond 1700 werd er bij de inrichting van tuinen en parken gebruik gemaakt van een geo-
metrische opzet, waarin assen en zichtlijnen de boventoon voerden. Rechte paden, strak 
geschoren hagen met rechtlijnige waterstructuren zijn karakteristiek voor deze periode. 
Op de kaart van P.A. Ketelaar van 1769 (figuur 6) is te zien dat de toenmalige vijver van 
Vijverhof een overplaats had, met een tot een groot rechthoekig Grand Canal in de 
hoofdas of vista van het Herenhuis. Ook bij meerdere assen blijft het huis is letterlijk het 
centrum van het geheel. Het is dus de plek waar de hiërarchie van hoofdassen lijnen 
samenkomen. De statische centraal-perspectief overheerst als ordenend systeem en 
voert alles terug tot punt en horizon. Secundaire zichtassen maakten opvallend vaak 
zichtrelaties met de aanwezige bijgebouwen op de buitenplaats5. 
 
Vermoedelijk is de tuin van Vijverhof vanaf 1790-1794 omgevormd tot een aanleg in 
landschapsstijl. Rond 1811 (figuur 8) is te zien dat de strak geometrische waterstructuur 
van het landgoed is verdwenen. De waterelementen zijn in een meer organische vorm 
aangelegd. Vanaf ca. 1810 wordt de Vijverhof bij de tuinen van het aangrenzende Over-
Holland getrokken en de 18e - eeuwse opstallen gesloopt.  
Pas in 1866 wordt het huidige Vijverhof als eclectisch herenhuis op het landgoed ge-
sticht. De positionering is nu meer centraal waarbij, door het groeiend belang van de 
Rijksstraatweg, de belangrijkste ontsluiting zich nu de straatzijde bevindt. De benadering 
van het huis verloopt niet meer frontaal, maar nu juist diagonaal wat een grotere dyna-
miek en plastische werking van het licht verhoogd staande herenhuis oproept. (figuur 8). 
 
De opzet en inrichting van de buitenplaats heeft een meer romantisch landschapsbeeld 
opgeroepen met organische vormen zoals slingervijvers, heuvels en boompartijen en 
zelfs watervallen. Hoewel de assen nog steeds een belangrijke rol blijven spelen, wordt 
de tuin niet meer gedacht en geregisseerd vanuit een vast verdwijnpunt maar wordt de 
beleving op een bepaalde route (de rondwandeling, het benaderen) een belangrijk in-
strument. De tuin wordt nu een groter geheel, bestaande uit verschillende delen, waar het 
huis deel van uitmaakt. Vanuit de verschillende onderdelen is er steeds een wisselend 
uitzicht op het huis en worden zichtrelaties gemaakt, verhuld of onthuld.  
 

                                                      
5 Herbestemming historisch landgoed  Vijverhof te Nieuwersluis,  AIR architectuur 2016 
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Figuur 8.1: Ontwikkelingsgeschiedenis Vijverhof – afkaveling, ontsluiting, vijver. 
(bron: AIR architectuur 2016) 
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Figuur 8.2: Ontwikkelingsgeschiedenis Vijverhof – afkaveling, ontsluiting, vijver. 
(bron: AIR architectuur 2016) 
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Versnippering 
De aanleg van Vijverhof heeft in de loop van de 20e eeuw veel structurele wijzingen on-
dergaan, door afkaveling, herbestemming en herinrichting. Deze versnippering van de 
buitenplaats heeft als gevolg dat de onderlinge samenhang van de historische elementen 
niet meer als zodanig  herkenbaar is. Daarnaast is ook de beleefbaarheid van de rivier de 
Vecht vanaf het landgoed grotendeels verdwenen.  
Desalniettemin zijn er op de buitenplaats nog belangrijke elementen uit de lange ontwik-
kelgeschiedenis aanwezig (figuur 9). Aan de ene kant zijn er sporen die teruggaan naar 
de vroegste geometrische opzet en waterstructuur. Aan de andere zijn er bij het eclec-
tisch herenhuis uit de 20e eeuw talloze restanten aanwezig van de meer de landschappe-
lijke romantische benadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 9: Relatie met de Vecht en het achterland – historische elementen 1726 en 1877. 
 (bron: AIR architectuur 2016) 
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4. HUIDIGE SITUATIE 
 
 
4.1.1 De buitenplaats 
De huidige buitenplaats Vijverhof bestaat uit een villa (bouwjaar 1866), die wordt omge-
ven door een tuin- en parkaanleg in landschapsstijl. De villa is oorspronkelijk gebouwd 
als buitenverblijf, maar is momenteel ingericht als kantoor en appartementen. Aan de 
zuidzijde van de buitenplaats ligt een omvangrijk nieuw (niet beschermd) gebouwencom-
plex met een laboratoriumfunctie (verschillende bouwdelen uit de tweede helft van de 
20e eeuw). De huidige aanleg in landschapsstijl voert terug op de heraanleg uit 1866. 
Tussen de villa en de Vecht ligt een vijver in landschapsstijl uit 1866 (waarschijnlijk aan-
gelegd vanwege de naam van de buitenplaats).  
 
Vanuit de villa zijn er enkele zichtlijnen gecreëerd door de tuin- en parkaanleg. Enkele 
zichtlijnen zijn gericht op objecten in de omgeving buiten de buitenplaats. Het voornaam-
ste zicht is het panorama voor het huis op de Rijkstraatweg en de voormalige overplaats. 
Aan de Vechtzijde is één zichtlijn aanwezig zichtlijn op de boerderij (Lix-Boa) aan het 
Zandpad aan de overzijde van de Vecht. Binnen de grenzen van de parkaanleg loopt een 
zichtlijn vanaf het huis richting het gazon ten noorden van het nieuwe laboratoriumge-
bouw. De actuele aanleg kent een grote hoeveelheid monumentale bomen en een collec-
tie, massaal voorkomende, stinsenplanten.  

 
 
Figuur 10: Huidige kavel met deelgebieden en de afgekavelde percelen (bron: Stichting In Arcadië, 2016) 
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4.1.2 Kavelvorm 
 
De huidige kavel van Vijverhof is het resultaat van vele afkavelingen en heeft een huidige 
omvang van 1.44 hectare. De kavelgrenzen van de Vecht in het oosten en de Rijks-
straatweg in het westen zijn zeer oud (van voor de 17e eeuw). De kavelgrenzen in aan 
de noord- en zuidzijde zijn ontstaan door afkaveling in de 20e eeuw.  
Binnen de huidige kavel zijn 4 deelgebieden te onderscheiden (zie figuur 11): 
1. Voortuin (ten westen van de villa);  
2. Vijvertuin (ten oosten van de villa);  
3. Oever langs de Vecht (oostzijde van de buitenplaats);  
4. Omgeving van de nieuwe laboratoriumgebouwen.  
 
4.1.3. Gebouwen  
 
Op de buitenplaats staan diverse gebouwen die dateren uit verschillende tijdsperiodes. 
De volgende gebouwen staan op de buitenplaats (zie figuur 12 en 13):  
1. Villa Vijverhof (bj.1866) - Rijksmonument 
2. Het kleine laboratoriumgebouw(bj.ca.1943)  
3. Laboratoriumgebouw ‘Het Koetshuis’ (bj.1958)  
4. Het nieuwe laboratoriumgebouw (bj.1989)  
5. Fietshokken bij het kleine laboratoriumgebouw(bj.mogelijk jaren’80) 
6. Transformatorhuisje(bj.onbekend)  

 
Figuur 11: Bestaande situatie 
(bron: AIR architectuur 2016) 
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1          2  

   
 
 
 
3        4 
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Figuur 12: Impressie bestaande situatie gebouwen (bron: Stichting In Arcadië 2016) 
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4.1.4. Ontsluiting, wegen, paden  
 
De aanwezige interne ontsluiting van de buitenplaats heeft door de jaren heen een aantal 
veranderingen doorgemaakt. De huidige situatie is door de volgende transformaties tot 
stand gekomen6: 

• De noordelijke entree(de voormalige hoofdentree) uit 1866: door middel van een 
dam met een duiker geeft deze entree toegang tot de buitenplaats vanaf de 
Rijksstraatweg. In 1989 is deze entree buiten gebruik gesteld en is de rijloper 
verwijderd.   

• De zuidelijke entree (de huidige hoofdentree), aangelegd in 1958: doormiddel 
van een dam met een duiker geeft deze entree toegang tot de buitenplaats. 
Sinds 1989 is deze entree de hoofdingang van de buitenplaats.   

• De zuidelijke entree van de buitenplaats komt uit op een rotonde met parkeer-
vakken voor de hoofdingang van het nieuwe laboratoriumgebouw. Deze rotonde 
is aangelegd in 1989. De weg is aangelegd in grind waarbij rond de rotonde be-
tonbanden zichtbaar zijn. De parkeervakken zijn gelegd in grastegels.   

• Aan de zuidzijde van het nieuwe laboratoriumgebouw is een ontsluitingsweg naar 
de achterliggende parkeerplaats aangelegd in 1989. Deze weg is gelegd in grind. 
Langs het nieuwe laboratoriumgebouw loopt een stoep van betontegels met be-
tonnen grindpaden als afscheiding.   

• In het midden van het nieuwe laboratoriumgebouw ligt een tuinaanleg met sier-
verharding in betonklinkers. Deze verharding dateert uit 1989.   

• Ten oosten van het nieuwe laboratoriumgebouw ligt een parkeerplaats voor 25 
auto’s. Deze parkeerplaats is aangelegd in 1989. De parkeerplaats is gelegd in 
grind waarbij langs het gebouw betonbanden en betonnen stootbanden.   

• Tussen de villa en het nieuwe laboratoriumgebouw loopt een grindweg. Deze 
weg is vermoedelijk in 1943 aangelegd, maar is mogelijk ouder.   

• Ten zuiden van het nieuwe laboratoriumgebouw loopt een verbindingspad tussen 
de oostelijke parkeerplaats en de verbindingsweg tussen het nieuwe laboratori-
umgebouw en de villa. Dit pad is aangelegd met betontegels in 1989.   

• Rondom de villa ligt een grindverharding ( een ‘grindplint’). In aanleg dateert deze 
uit 1866; de huidige contouren zijn ontstaan in 1989.   

• Ten zuiden van de villa ligt een parkeerplaats voor 21 auto’s. De parkeerplaats is 
gelegd in grind en is aangelegd in 1989.  

 
De verharde onderdelen op het landgoed zijn in redelijke conditie, enkele onderdelen zijn 
verzakt en op diverse plekken komt onkruid op.  
Wandelpaden zijn in de loopt der tijd verdwenen op enkele hazenpaadjes ten oosten van 
de buitenplaats tussen de grondwallen. Deze paadjes zijn na 1958 ontstaan bij de aanleg 
van de grondwallen. De grindwegen zijn in redelijke conditie met enkele kuilen. 
 

                                                      
6 Op basis van “Tuinhistorisch onderzoek en waardestelling Buitenplaats Vijverhof”, Stichting In Arcadië 2016. 
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4.1.5 Water  
 
Op de buitenplaats zijn er drie beeldbepalende wateronderdelen te onderscheiden: de 
rivier de Vecht, de vijver in landschapsstijl en de bermsloot langs de Rijksstraatweg.   
De Vecht is op het moment, op enkele locaties na bij de grondwallen, minimaal beleef-
baar vanaf de buitenplaats. De rivier wordt alleen gebruikt voor pleziervaart en kent een 
houtenbeschoeiing langs de buitenplaats.  
De huidige vijver in landschapsstijl is vermoedelijk aangelegd in 1866. Of de huidige vorm 
oorspronkelijk zo is aangelegd is uit de beschikbare historische kaarten niet goed te her-
leiden. De vijver heeft in de actuele situatie een beschoeiing van perkoenplaatjes uit 
1989. De vijver is beeldbepalend in de aanleg van de buitenplaats en verkeert in redelijke 
staat. De oeverlijnen van de vijver zijn in het noorden slecht beleefbaar door de verwil-
derde overvloedig aanwezige opgaande oeverbeplanting. In de vijver is een soort ‘een-
denkooi’ aangelegd.  
Aan de westzijde van de buitenplaats loopt de bermsloot van de Rijksstraatweg. Deze 
bermsloot heeft zijn oorsprong in de 17

e eeuw of eerder.  
 
4.1.6 Reliëf  
 
De tuin- en parkaanleg van Vijverhof kent in de oorspronkelijke toestand geen nadrukke-
lijk reliëf. In de actuele situatie komen verschillende grondwallen voor, die alle in 1989 
zijn aangelegd (zie figuur 14):  
1. Wal bij de oostelijke parkeerplaats;  
2. Wal ten oosten van de buitenplaats langs de Vecht;  
3. Wal ten noordoosten van de buitenplaats langs de Vecht;  
4. Wal ten noorden van het 19e eeuwse laboratoriumgebouw;   
5. Wal bij de noordelijke parkeerplaats.  

 
Figuur 13: Reliëf met grondwallen (bron: Stichting In Arcadië 2016) 
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De grondwallen maken geen deel uit van het ontwerp voor de aanleg van Zeger Wou-
denberg uit 1989. De aanleg van de grondwallen kan worden geïnterpreteerd als een 
kostenbesparende maatregel waar toe in een laat stadium van het bouwproject van het 
nieuwe laboratoriumgebouw is besloten. Een deel van de grondwallen is benut om de 
parkeerplaatsen uit het zicht te halen vanaf de Rijksstraatweg en de Vecht. De overige 
grondwallen liggen strak langs de Vechtoever en vormen een barrière tussen de villa en 
de Vecht.  
 
De grondwallen zijn na 1989 begroeid geraakt met diverse boom- en heestersoorten en 
een kruidenlaag met onder andere stinsenplanten. Enkele van deze bomen zijn mogelijk 
aangeplant maar merendeel is opslag. Enkele bomen uit een oudere aanleg staan in de 
grondwallen en hebben in de afgelopen 30 jaar een nieuw wortelgestel aangemaakt. 
Hiermee hebben ze zich aangepast aan het nieuwe maaiveld. Deze bomen zullen be-
schadigd raken en mogelijk afsterven indien de grondwallen ter plekke verwijderd zullen 
worden.  
 
4.1.7 Beplantingen 
 
De buitenplaats kent een gevarieerde beplanting in soort en ouderdom. De beplanting is 
grofweg te verdelen in drie categorieën:  

• De oudere en beeldbepalende bomen en de Stinsenflora;  
• De gazons in de voortuin en de vijvertuin;  
• De overige niet historische beplanting ( tweede helft 20e eeuw).  

 
Bomen 
Het bomenbestand bestaat uit enkele bomen dateren uit de aanleg van 1866 of ouder en 
jongere bomen die na 1866 zijn aangeplant maar in de actuele situatie een beeldbepa-
lende rol hebben op de buitenplaats. Deze bomen zijn vastgelegd in de gemeentelijke 
bomenlijst. Het bomenassortiment is zeer rijk met verschillende bijzondere soorten. 
Daarnaast is er veel opschot met het begin van bosvorming.  
De boom- en bosbeplanting is aan de Vechtzijde ten opzichte van de historische situatie 
(nagenoeg) geheel dicht gegroeid. Villa Vijverhof kende in de oorspronkelijke opzet een 
specifieke oriëntatie op de Vecht door middel van brede onderbrekingen in de beplanting 
op de Vechtoever. De actueel zeer dichte opgaande beplanting vormt, in samenhang met 
de aanwezige grond-wallen, een storende barrière tussen de villa en de rivier.  
 
Heesters 
De heesters in de parkaanleg dateren op een enkele heester na uit 1989. Ten oosten van 
villa staat een rode hazelaar die vermoedelijk uit 1943 dateert.  
 
Hagen 
Op de buitenplaats staan twee hagen die beide van recente datum (1989) zijn. Dit betreft 
een beukenhaag ten noorden van villa Vijverhof die aangeplant is om de parkeerplaats 
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uit het zicht houden. De zuidgrens van de buitenplaats bestaat uit één lange haag be-
staande uit haagbeuken en taxus die bedoeld is als erfgrens.  
 
Gazons  
Op de buitenplaats liggen twee grote grasvelden ten oosten en westen van de villa en 
een kleiner geaccidenteerd gazon dat bij de aanleg van het laboratoriumgebouw (1989) 
is aangelegd als stinsenweide. De structuur van de beide grote gazons dateert uit de 
aanleg van 1866. De gazons vormen een ensemble met het huis, de vijver en het zicht 
over de Vecht in de as van het huis. Het kleine gazon is vooral van waarde vanwege de 
massaal voorkomende stinsenflora.  
 
Stinsenflora 
De buitenplaats kent een bijzondere en unieke stinsenflora met een grote variëteit aan 
(beschermde) stinsenplanten. Enkele zijn mogelijk via natuurlijke weg gekomen, maar het 
merendeel is door medewerkers van het Limnologisch instituut sinds 1958 bewust aan-
geplant. De stinsenflora is een vrij recente toevoeging aan de tuin- en parkaanleg die 
beeldbepalend is voor de tuin- en parkaanleg van Vijverhof en kenmerkend is voor bui-
tenplaatsen in het algemeen. 
 

    
 
Figuur 14: Monumentale eik van de aanleg van 1866 (links) en  stinsenbeplanting (rechts) 
(bron: Stichting In Arcadië 2016) 
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4.1 Cultuurhistorische waarde 
 
4.2.1. De buitenplaats  
 
Het oorspronkelijke landhuis (uit circa 1670) is in 1813 gesloopt. In 1866 is de villa ge-
bouwd zoals die in de huidige situatie aanwezig is. De villa is beschermd als rijksmonu-
ment, gerangschikt in het monumentenregister onder monumentnummer 520405 en in 
het monumentenregister ingeschreven op 02-09-2005. De waardering luidt: “Het pand is 
van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als voor-
beeld van een blokvormig bepleisterd herenhuis in eclectische stijl, dat vooral qua exteri-
eur gaaf bewaard is zowel wat betreft de hoofdvorm als de detaillering met voor de bouw-
tijd (1866) karakteristieke elementen. Tevens vanwege de ensemblewaarde als restant 
van een historische buitenplaats binnen de reeks buitenplaatsen langs de Vecht. Tenslot-
te vanwege de markante situering binnen een kleine landschappelijke aangelegde tuin.” 
De omringende tuin- en parkaanleg wordt wel genoemd in de redengevende omschrijving 
vanwege de ensemblewaarde maar is niet beschermd.  
Op gemeentelijk niveau is een deel van de bomen aangewezen als “monumentale bo-
men”. 
 
Buitenplaats de Vijverhof kent een lange geschiedenis en vertegenwoordigt een bijzonde-
re cultuurhistorische waarde. Het plangebied ligt in de historische buitenplaatszone van 
Provincie Utrecht. De cultuurhistorische waarden van de historische buitenplaatszone 
liggen met name in: 
• de samenhang van parkstructuren, hoofdhuizen en bijgebouwen; 
• de zichtrelaties tussen buitenplaatsen en de directe omgeving; 
• de kenmerken van de buitenplaatszone in relatie tot het onderliggende landschap. 
 
In de Utrechtse Buitenplaatsbiotoop (2014) staat met name Vijverhof genoemd als on-
derdeel van een ensemble van buitenplaatsen: “Tussen Breukelen en Nieuwersluis ligt 
het fraaie ensemble van Overholland – Sterreschans - Rupelmonde – Vijverhof. De hui-
zen liggen tussen de weg en de Vecht en zijn exemplarisch op beide hoofdaders georiën-
teerd, met een overplaats aan de andere zijde van de Straatweg. De overtuinen vormen 
samen een zeldzaam aaneengesloten parkcluster aan de westzijde van de oude rijks-
weg. De landerijen van Sterreschans en over Holland liepen door tot aan nieuwer ter Aa 
en de overplaatsen werden aan de achterzijde verkleind bij de aanleg en verbreding van 
het Amsterdam-Rijnkanaal. Hoewel de formele aanleg nog duidelijk herkenbaar is, vor-
men de vroeg landschappelijke delen belangrijke aanvullingen in het park.”  
 
4.2.2. Waardestelling actuele situatie 
 
Vanuit het tuinhistorisch onderzoek van de Vijverhof uitgevoerd door Stichting in Arcadië 
(2016) zijn de belangrijkste conclusies op cultuurhistorisch gebied naar voren gekomen: 
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1. De buitenplaats 
De buitenplaats maakt door zijn tuin- en parkaanleg en monumentale villa Vijverhof in de 
actuele situatie een herkenbaar en wezenlijk onderdeel uit van het historische buiten-
plaatsenlandschap langs de Vecht. De beleefbaarheid vanaf de Rijkstsraatweg is groot. 
De beleefbaarheid van de villa Vijverhof is vanaf de Vecht momenteel door de grondwal-
len en de dichte beplanting minimaal. De contextuele tuinhistorische waarde van buiten-
plaats Vijverhof als geheel als onderdeel van het buitenplaatsenlandschap langs de 
Vecht is hoog.  
 
De interne tuinhistorische waarde van de tuin- en parkaanleg als geheel in de actuele 
situatie wordt sterk bepaald door de 20e eeuwse ingrepen. De afkaveling waardoor de 
buitenplaats is teruggebracht naar een fractie van zijn omvang uit 1866, de nieuwbouw in 
de periode 1958-1989 en de herinrichting van het terrein hebben de tuinhistorische waar-
de sterk aangetast. Desondanks is het centrale gedeelte van de aanleg met gazons, vij-
ver en enkele monumentale bomen vrij gaaf bewaard gebleven. De aanwezigheid van 
een grote variëteit aan (beschermde) stinsenplanten vormt een waardevolle 20e eeuwse 
toevoeging. De interne tuinhistorische waarde van buitenplaats Vijverhof als geheel is 
positief. 
 

2. Kavelvorm 
De kavelgrenzen in aan de noord- en zuidkant zijn ontstaan door afkaveling in de 20e 

eeuw waarbij geen rekening is gehouden met de aanwezige tuin- en parkaanleg. De ka-
velgrens langs de Vecht is oorspronkelijk en beeldbepalend maar wordt in de actuele 
situatie sterk bepaald door de grondwallen die het zicht op de Vecht blokkeren. De kavel-
grens langs de Rijksstraatweg is oorspronkelijk, beeldbepalend en gaaf aanwezig.  
De tuinhistorische waarde van de kavelgrenzen aan de noord- en zuidkant als onderdeel 
van de tuin- en parkaanleg is indifferent. De tuinhistorische waarde van de kavelgrenzen 
langs de Vecht en Rijksstraatweg aan de oost- en westkant als onderdeel van de tuin- en 
parkaanleg is hoog met uitzondering van de grondwallen langs de Vecht. 
 

3. Gebouwen 
Cultuurhistorisch is alleen de monumentale villa Vijverhof uit de aanlegfase (1866) van 
belang en bepalend voor de vormgeving van de tuin- en parkaanleg en daarmee voor de 
tuinarchitectonische opzet met de gazons aan de oost- en westzijde en de ensemble-
waarde met de vijver en het zicht over de Vecht in de as van het huis. De tuinhistorische 
waarde van villa Vijverhof als onderdeel van de tuin- en parkaanleg is hoog. De tuinhisto-
rische waarde van de overige gebouwen als onderdeel van de tuin- en parkaanleg is van 
weinig belang. 
 

4. Ontsluiting, wegen en paden 
De noordelijke entree aan de Rijksstraatweg is tuinhistorisch relevant maar momenteel 
buiten gebruik. Ook de zuidelijke entree is relevant vanwege vroeger zichtlijnen op een 
Gran Canal op de overplaats. In feite is het gehele wegen- en padenpatroon in de actuele 
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situatie in 1989 aangelegd en utilitair van aard. Wandelpaden in de aanleg ontbreken 
momenteel, op enkele niet historische, informele hazenpaadjes tussen de grondwallen 
langs de Vecht na.  
De tuinhistorische waarde van de wegen en paden als onderdeel van de tuin- en park-
aanleg is van weinig belang met uitzondering van de buiten gebruik gestelde noordelijke 
entree waarvan de tuinhistorische waarde positief is. 
 

5. Water 
Hoewel de Vecht niet tot de buitenplaats behoort is de rivier in oorsprong bepalend ge-
weest voor de vestigingskeuze van de buitenplaats en tevens van essentieel belang voor 
de beleving van de buitenplaats door de eeuwen heen. De Vecht is op dit moment, op 
een smalle onderbreking in de grondwallen en de dichte opgaande beplanting na, niet 
meer beleefbaar vanuit de villa en de omringende tuin– en parkaanleg.  
Tuinhistorisch is de vijver van belang. De vijver vormt samen met het huis, de gazons en 
het zicht over de Vecht een ensemble. De vijver is beeldbepalend in de aanleg van de 
buitenplaats. Echter door de afkaveling van de buitenplaats is de vijver in zijn huidige 
vorm erg groot ten opzichte van de resterende tuin- en parkaanleg.  
De bermsloot langs de westkant van de buitenplaats langs de Rijksstraatweg is een van 
de oudste onderdelen van de buitenplaats en stamt van voor de aanleg van de buiten-
plaats. Deze bermsloot speelt van oudsher een belangrijke rol als bezitsgrens en in de 
benadering van de buitenplaats via de hoofdentree met hek.  
De tuinhistorische waarde van de bermsloot als onderdeel van de tuin- en parkaanleg is 
hoog. De tuinhistorische waarde van de vijver als onderdeel van de tuin- en parkaanleg is 
positief. 
 

6. Reliëf  
Op de buitenplaats komen diverse grondwallen voor die in 1989 zijn aangelegd met ver-
moedelijk de uitkomende grond bij de bouw van het laboratorium. Vooral de grondwallen 
langs de Vecht vormen een barrière tussen villa Vijverhof en de Vecht, waardoor een van 
de belangrijkste aspecten van een Vechtbuitenplaats, de relatie tussen huis en Vecht, 
verbroken is. De tuinhistorische waarde van de grondwallen als onderdeel van de tuin- en 
parkaanleg van weinig belang. 
 

7. Beplantingen  
De tuinhistorische waarde van met name de oudere en beeldbepalende bomen (gemeen-
telijke bomenlijst) en de stinsenflora als onderdeel van de tuin- en parkaanleg is hoog, 
net als de tuinhistorische waarde van de gazons. De tuinhistorische waarde van de ove-
rige beplanting als onderdeel van de tuin- en parkaanleg is van weinig belang. Dit geldt 
ook voor een deel van de opgaande beplanting op de vechtoever die de zichtrelatie tus-
sen villa en rivier verstoort. 
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Tuinsieraden en overige inrichtingselementen  
Op de buitenplaats komt een beperkt aantal tuinsieraden en inrichtingselementen voor 
zoals de toegangspoorten, het Vechtstoepje en de eendenkooi bij het eiland in de vijver. 
De Vechtstoep uit 1943, waarvoor de originele hardstenen treden van de bordestrap van 
villa Vijverhof zijn gebruikt, is een veel voorkomend fenomeen in de parken van Vechtbui-
tenplaatsen. Onbekend is of er voor 1943 ook al een Vechtstoep op deze plek lag. De 
dam is tuinhistorisch van belang als verwijzing naar de oorspronkelijke hoofdentree van 
de buitenplaats uit 1866.  
De tuinhistorische waarde van het Vechtstoepje en de noordelijke dam als onderdeel van 
de tuin- en parkaanleg is positief. De tuinhistorische waarde van de overige inrichtings-
elementen als onderdeel van de tuin- en parkaanleg is van weinig belang.   
 
 
4.2 Archeologische waarde 
 
De gemeente Stichtse Vecht heeft de archeologische verwachtingswaarden vastgelegd 
in een archeologisch verwachtingsmodel voor het hele grondgebied. Op de archeolo-
gische beleidsadvieskaart ligt het plangebied vrijwel volledig in een gebied met een hoge 
archeologische verwachtingswaarde. Voor deze gebieden geldt dat bodemingrepen be-
neden 30 centimeter onder maaiveld moeten worden voorkomen.  
In het algemeen geldt dat als de bodemverstoring meer dan 500 m2 beslaat en de bodem 
tot meer dan 30 cm diep wordt geroerd er archeologisch onderzoek dient te worden uit-
gevoerd. In het geval van het plangebied is deze ondergrens echter nog strenger, want er 
is een vondstmelding bekend. Dit betekent dat er in plaats van 500 m2 een oppervlakte 
wordt aangehouden van 100 m2. 
De zuidoostelijke hoek van het plangebied en de waterpartij hebben geen archeologische 
verwachting en hier geldt bij bodemingrepen daarom geen noodzaak tot het uitvoeren 
van archeologisch onderzoek.  
 
De voorgenomen ontwikkeling in het plangebied is met name voorzien binnen het gebied 
met een lage archeologische verwachtingswaarde. Een archeologisch onderzoek is hier-
voor niet noodzakelijk. De ontwikkelingen binnen het gebied met een hoge verwach-
tingswaarde (realisatie theehuis en een serre aan het landhuis) zijn van dermate kleine 
omvang dat eveneens geen archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Gesteld kan wor-
den dat met de ontwikkeling geen archeologische waarden verstoord zullen worden. 
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Figuur 15: Uitsnede archeologische beleidsadvieskaart (bron: gemeente Stichtse Vecht 2016)  
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4.3 Ecologische waarde 
 
Om de ecologische waarde van de buitenplaats vast te stellen is op 13 juli 2016 een ver-
kennend veldbezoek gebracht aan het plangebied en een QuickScan Flora en Fauna 
opgesteld (zie bijlage III). In de QuickScan zijn de gevolgen van de voorgestelde ontwik-
keling afgezet tegen de aanwezige natuurwaarden vanuit de Flora- en faunawet, de Na-
tuurbeschermingswet en planologisch beschermde natuurwaarden. Aan de hand van het 
onderzoek is vervolgens beoordeeld welke beschermde soorten daadwerkelijk voor (kun-
nen) komen binnen het plangebied en is er een inschatting gemaakt van de effecten van 
de toekomstige ontwikkeling op beschermde natuurwaarden. 
 
4.5.1 Toetsing gebiedsbescherming 
 
Het dichtstbijzijnde wettelijke beschermde natuurgebied, het Natura-2000 gebied 
Oostelijke Vechtplassen, ligt op 2 km afstand. Gezien de afstand tot deze Natura 2000-
gebieden en gezien de aard van de ontwikkeling (Hotelfunctie) zijn effecten niet op 
voorhand uitgesloten. In de planvorming zal mogelijk rekening gehouden moeten worden 
met de effecten van stikstofdepositie. Dit zal nader onderzocht moeten worden door 
middel van een berekening in Aerius Calculator.  
 
Het plangebied ligt geheel buiten het Utrechts Natuurnetwerk en de Groene Contour zo-
als is vastgesteld in de Provinciale Ruimtelijk Structuurvisie Utrecht. Wel ligt de rivier De 
Vecht pal naast het plangebied. De Vecht is een onderdeel van de ambitiekaart natuur 
van de Provincie Utrecht (Beheertype N00.02; nog om te vormen natuur richting N04.02 
Zoete plas). Bij het plaatsen van een eventuele aanlegsteiger, en het omvormen van de 
oevers zal hiermee rekening gehouden moeten worden. Hiervoor zal een ecologisch 
werkprotocol moeten worden opgesteld. Door de ontwikkeling zullen verder binnen het 
plangebied geen wezenlijke kenmerken van de provinciale groenstructuur worden aange-
tast. 
 
4.5.2 Toetsing Flora- en Faunawet 
 
Vaatplanten  
Er zijn tijdens het veldbezoek in het plangebied geen beschermde soorten vaatplanten 
aangetroffen op het kruidenrijk grasland of in en om het struweel. Er staan volgens de 
tuinman wel exemplaren van daslook, wilde kievietsbloem en andere stinzenplanten in de 
achtertuin. Deze zijn op het moment van het veldbezoek uitgebloeid en niet meer her-
kenbaar in het veld. In de directe omgeving en/of het plangebied zijn waarnemingen be-
kend van beschermde soorten vaatplanten zoals blaasvaren, rietorchis, ronde zonne-
dauw, tongvaren en wilde Marjolein. In de omgeving bekende blaasvaren, tongvaren en 
ronde zonnedauw zijn niet te verwachten wegens het ontbreken van geschikt habitat. 
Rietorchis en wilde marjolein kan eventueel wel aanwezig zijn, echter niet op de plaatsen 
waar de ingrepen plaatsvinden, te weten de laboratoria en het struweel. De zeer regel-
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matig aanwezige tuinman zal toezien en waar nodig schouwen en eventueel markeren 
van deze planten volgens de regels van de gedragscode Bestendig Beheer van Stads-
werk. Als op deze wijze gewerkt wordt worden negatieve effecten op beschermde vaat-
planten op voorhand uitgesloten. 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn geen sporen of nesten gevonden van eekhoorns tijdens het veldbezoek, maar ook 
eerder niet door tuinman en bewoners. De aanwezigheid van eekhoorn wordt om die 
reden redelijkerwijze uitgesloten, mede vanwege het ontbreken van geschikt biotoop en 
foerageergebied. Negatieve effecten op eekhoorn en overige zwaarder beschermde 
soorten grondgebonden zoogdieren zijn op voorhand uitgesloten. 
 
Vleermuizen 
De te slopen laboratoria bevatten geen geschikte invliegopeningen. Deze gebouwen zijn 
ongeschikt als vaste rust- of verblijfplaats voor vleermuizen, evenals het koetshuis, wat 
ook geen geschikte invliegopeningen bevat. De te kappen bomen bevatten geen geschik-
te holtes of scheuren voor vleermuizen. Voor de sloop van de laboratoria, de verbouwing 
van het koetshuis en de kap van de te verwijderen bomen zijn om die reden geen be-
lemmeringen te verwachten in verband met vaste rust- en verblijfplaatsen voor vleermui-
zen.  
Van het herenhuis heeft uitsluitend in het dak in enige mate, mogelijkheden voor vleer-
muizen. Bij de eventuele restauratie van het dak van het herenhuis zal daarmee rekening 
gehouden dienen te worden. Door het ontbreken van spouwen is het herenhuis onge-
schikt als winterverblijf. Door aan het herenhuis te werken buiten de kwetsbare zomerpe-
riode van vleermuizen (d.w.z. tussen begin november en 15 maart) wordt verstoring van 
eventueel in het dak aanwezige vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen voorko-
men en wordt de Flora- en faunawet niet overtreden.  
De wal met begroeiing langs de Vecht kan dienstdoen als vliegroute voor vleermuizen die 
boven het water foerageren. Door te werken volgens een nog op te stellen ecologisch 
werkprotocol waarin beschreven staat hoe de vliegroute intact gelaten kan worden tijdens 
en na de werkzaamheden, kan verstoring van deze vliegroute worden voorkomen.  
Er is veel groen aanwezig op het terrein wat dienst kan doen als foerageergebied voor 
vleermuizen. Er is echter in de omgeving ruim voldoende foerageergebied aanwezig. 
Door het verwijderen van de opslag gaat geen essentieel foerageergebied verloren. 
  
Vogels 
Binnen het plangebied zijn enkele broedende vogels te verwachten in de opgaande be-
groeiing. Tijdens het veldbezoek zijn er echter geen nesten aangetroffen. Tijdens de 
werkzaamheden kan er verstoring van broedvogels plaatsvinden. Door werkzaamheden 
buiten de broedperiode (als broedseizoen kan de periode tussen half maart en half juli 
globaal worden aangehouden) uit te voeren dan wel te starten, wordt de kans op nega-
tieve effecten geminimaliseerd. Indien op een locatie geen bewoonde nesten, broedende 
of nestelende vogels aanwezig zijn, mogen ook tijdens het broedseizoen werkzaamhe-
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den worden uitgevoerd. Het is dan wel vereist dat voor aanvang van werkzaamheden het 
opgaande groen geïnspecteerd wordt op aanwezige bewoonde nesten, legsels of nest-
jongen en, indien deze aanwezig zijn, de werkzaamheden uit te stellen tot nadat de jon-
gen zijn uitgevlogen. 
 
Vissen, amfibieën en reptielen 
Uit het plangebied en/of omgeving (0-1 km) zijn waarnemingen bekend van Cottus gobio 
en kleine modderkruiper (beide tabel 2), rugstreeppad en ringslang (tabel 3). Van deze 
soorten zijn geen sporen aangetroffen binnen het plangebied. In de Vecht kunnen Cottus 
gobio en ringslang voorkomen.  
De oevers van de Vecht, grenzend aan/binnen het plangebied, lenen zich niet voor ring-
slang. Er zijn ter plekke geen zonrijke open oevers, de oever is juist sterk begroeid. De 
plannen zijn om de oever opener te maken, wat juist gunstig is voor de ringslang. Binnen 
het plangebied is geen habitat aanwezig voor de rugstreeppad, die open vegetatie, pio-
niersvegetatie en zandgronden nodig heeft. Negatieve effecten voor ringslang en rug-
streeppad zijn om die reden uitgesloten. 
 
Bij het aanbrengen van de aanlegsteiger zal rekening gehouden dienen te worden met de 
aanwezigheid van Cottus gobio. Door buiten de kwetsbare periode te werken, d.w.z. tus-
sen september en januari, en te werken met een ecologisch werkprotocol of met de ge-
dragscode (b.v. Unie van Waterschappen) kunnen negatieve effecten voor Cottus gobio 
voorkomen worden.  
 
Ook binnen het plangebied is oppervlaktewater aanwezig, er is een grote vijver. Deze 
vijver staat in de zomer echter regelmatig droog. De vijver zal worden verkleind en uitge-
baggerd. Indien bij het uitbaggeren van de vijver gebruik gemaakt wordt van een ge-
dragscode Ruimtelijke ontwikkeling b.v. van de Unie van Waterschappen, worden nega-
tieve effecten op voortplantingsplaatsen van amfibieën binnen het plangebied op voor-
hand uitgesloten.  
 
Beschermde ongewervelde diersoorten 
Uit de directe omgeving van het plangebied zijn geen waarnemingen bekend van be-
schermde ongewervelde diersoorten. Het plangebied biedt geen geschikt biotoop voor 
beschermde ongewervelde diersoorten vanwege het ontbreken van geschikte waardplan-
ten. Negatieve effecten voor beschermde ongewervelde soorten zijn daarmee op voor-
hand uitgesloten. 
 
 
4.4 Recreatieve maatschappelijke waarde 
 
Het plangebied is momenteel in particulier bezit en niet opengesteld. Binnen de grenzen 
van het plangebied zijn daarom geen openbare paden of recreatievoorzieningen   aan-
wezig. Het plangebied is door de grote aardenwallen, achterstallig onderhoud van be-
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planting en de vele bomen vanaf de Vecht nauwelijks beleefbaar. Het rijksmonument 
“Villa Vijverhof” is hierdoor aan het zicht onttrokken. Vanaf de Rijksstraatweg is “Villa 
Vijverhof” goed zichtbaar. Overige gebouwen zijn echter door de begroeiing niet goed 
zichtbaar.  
 
 
4.5 Exploitatie 
 
De huidige eigenaar van buitenplaats Vijverhof heeft de buitenplaats reeds 5 jaar te koop 
staan. 

• Voor duurzame instandhouding wordt geen gebruik gemaakt van subsidies 
• Er zijn huurafspraken met Camelot (anti-kraak bewoning) waaruit geringe finan-

ciële middelen worden gegenereerd voor de instandhouding. 
• Het huidige beheer van de parktuin levert geen inkomsten op. Het dagelijks be-

heer is gereduceerd tot een minimaal niveau om geen kosten te hoeven maken. 
• De beheeruitgaven zijn ook geminimaliseerd om kosten te voorkomen. Dit heeft 

geresulteerd in een ernstig achterstallig onderhoud. 
• De huidige staat van onderhoud reflecteert de financiële tekorten die er zijn ten 

aanzien van de duurzame instandhouding van de buitenplaats 
 
Samengevat wordt er in de huidige situatie geen gebruik gemaakt van beschikbare finan-
ciële middelen, subsidies of fiscale voordelen. De gelden die uit de huidige bebouwing 
gegenereerd zouden kunnen worden dekken niet de kosten voor de nodige herstel- en 
beheermaatregelen. 
 



Hoofdstuk 5 31  

5. PROVINCIAAL BELEID BIEDT ONTWIKKELRUIMTE 
 
Behoud van de buitenplaatsen en bescherming van de Buitenplaatszones is complex en 
kostbaar, maar voor de provincie Utrecht van groot belang. Het behoud van buitenplaat-
sen en de cultuurhistorische waarden die ze vertegenwoordigen is door gemeente en 
provincie als speerpunt voor geformuleerd. Uitgangspunt op buitenplaatsen is dat cul-
tuurhistorisch waardevolle bebouwing en de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhisto-
rische waarden in de vorm van waterpartijen, tuinen, parken, moestuinen, bossen, wei-
landen in combinatie met wonen in stand gehouden worden. 
 
Volgens de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 van provincie Utrecht is Buiten-
plaats Vijverhof gesitueerd binnen de grenzen van de Cultuurhistorische hoofdstructuur, 
meer specifiek een Historische Buitenplaatszone. Volgens de Ruimtelijke Verordening ligt 
de cultuurhistorische waarde van de historische Buitenplaatszone met name in: 
• de samenhang van parkstructuren, hoofdhuizen en bijgebouwen; 
• de zichtrelaties tussen buitenplaatsen en de directe omgeving; 
• de kenmerken van de Buitenplaatszone in relatie tot het onderliggende landschap; 
 
In artikel 2.10 van de Ruimtelijke Verordening zijn de regels opgenomen die binnen deze 
zone van toepassing zijn. In artikel 2.10.2 is opgenomen dat een ruimtelijk plan in de 
Cultuurhistorische Hoofdstructuur bestemmingen en regels kan bevatten, die ruimtelijke 
ontwikkelingen toestaan, mits de cultuurhistorische waarde van de Buitenplaatszone 
worden behouden en versterkt. 
 
Behoud door ontwikkeling is het uitgangspunt binnen de Historische  Buitenplaatszone. 
Er wordt ruimte geboden aan ontwikkelingen, gericht op het creëren van economische 
kostendragers,  indien deze bijdragen aan het herstel en versterking  van  de  cultuurhis-
torische  waarde  van  de  Buitenplaatszone.  Hierbij denk provincie Utrecht aan klein-
schalige stedelijke (of stedelijk gelieerde) functies c.q. bebouwing. 
 
Als nadere uitwerking en onderbouwing van de verruimde ontwikkelmogelijkheden is de 
leidraad ‘Behoud door ontwikkeling van Historische buitenplaatsen (2014)’ opgesteld. In 
de leidraad is een ontwikkelladder opgenomen, waaruit de noodzaak en toelaatbare om-
vang van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet blijken. 
 



Hoofdstuk 5 32  

Figuur 16: Voor buitenplaats Vijverhof is bovenstaande ontwikkelladder doorlopen.  

 
 
Besparing 
Besparing zal leiden tot een verdere extensivering van het beheer en teloorgang van de 
cultuurhistorische waarden.  
 
Alternatieve inkomstenbronnen 
Alternatieve inkomstenbronnen zijn onderzocht. Commerciële verhuur van de bestaande 
gebouwen zonder investeringen of met geringe investeringen zal onvoldoende geld gene-
reren voor behoud van de buitenplaats. Alternatieve inkomstenbronnen zoals teelt van 
biomassa, vrijwilligerswerk of subsidies zullen ook onvoldoende opleveren om de kosten 
te kunnen dragen. 
 
Ontwikkelingsmogelijkheden binnen bestaande bebouwing 
De afgelopen vijf jaar hebben meerdere partijen geprobeerd om buitenplaats de Vijverhof 
aan te kopen en er een passende functie aan te geven. Zowel partijen met plannen voor 
woningbouw als partijen met plannen voor zorg hebben zich over dit terrein gebogen. Alle 
plannen hielden echter een verandering van de bestaande bebouwing in om het geheel 
rendabel te kunnen maken.   
 
Het huidige bestemmingsplan schept vooral mogelijkheden op gebied van kantoorhuur.  
In de gemeente Stichtse Vecht en meer specifiek in Breukelen is echter heel veel leeg-
staande kantoorruimte. Op funda in business is te zien dat in Breukelen al 11 locaties zijn 
die kantoorruimtes verhuren. Voor verhuur van “Villa Vijverhof” en het bestaande koets-
huis zal een behoorlijke investering nodig zijn om de gebouwen verhuurbaar te maken. 
Daarnaast zal het huidige laboratorium gebouw gesloopt moeten worden of zeer intensief 
verbouwd moeten worden omdat dit in huidige staat ongeschikt is voor verhuur. Mocht 
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het al lukken om de kantoorruimte volledig verhuurd te krijgen dan zijn de tarieven in 
Breukelen relatief laag.  
De inkomsten door verhuur van kantoorruimten zullen onvoldoende geld genereren om 
het beheer van de gebouwen en parktuin te kunnen bekostigen. De kosten wegen bij de 
keuze verhuur kantoorruimte niet op tegen de baten. 
 
Ontwikkeling van nieuwe bebouwing 
Er is gezocht naar nieuwe ontwikkelingen, die passen bij de omvang van de buitenplaats, 
de historische karakteristiek, de cultuurhistorische en tuinhistorische waarden. De aard, 
omvang en noodzaak van de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling wordt in het volgende 
hoofdstuk beschreven. 
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6. NIEUWE ONTWIKKELINGEN 
 
 
 
6.1 Noodzaak tot verandering 
De Vijverhof heeft de potentie om de allure die van oudsher bij een buitenplaats hoort, in 
samenhang met de cultuurhistorische waarde binnen de buitenplaatszone te behouden 
en op een aantal punten te versterken. 
De hele buitenplaats is momenteel echter ernstig in verval. De gebouwen hebben onder-
houd nodig en de tuin is verwilderd tot een bos en grasveld waarin onkruid de overhand 
heeft. De monumentale bomen zijn onzichtbaar door het vele opschot en de vijver heeft 
door de verkaveling van het terrein een buitenproportionele maat. De zichtlijnen op en 
vanuit de Vecht zijn geheel verdwenen.  
Daarnaast mist er een duurzaam functioneel programma achter de buitenplaats om de 
herstelwerkzaamheden en toekomstig beheer te kunnen bekostigen. Desalniettemin zijn 
er voldoende kwaliteiten en waarden aanwezig om de huidige situatie naar een hoger 
plan te brengen.  
 
 
6.2 Initiatief 
De initiatiefnemer wil de buitenplaats Vijverhof transformeren tot een hotellocatie met 
restaurant verdeeld over drie gebouwen (Villa Vijverhof, bestaand koetshuis en nieuw 
koetshuis) met een woonhuis dat hoewel enigszins gescheiden van het hotel een en-
semble vormt met de twee koetshuizen.  
 
Naast de ontwikkeling van de gebouwen zal ook de buitenruimte een kwalitatieve impuls 
krijgen. Centraal staat dat de aanwezige (veelal cultuurhistorische) kwaliteiten en waar-
den van de buitenplaats worden behouden en versterkt. De nadruk zal liggen op het her-
stellen van de relatie met de Vecht, zowel fysiek als visueel en het verbeteren van de 
huidige inrichting van de tuin/buitenruimte.  
Het voornemen is een buitenplaats te ontwikkelen die niet alleen van een afstand be-
wonderd mag worden maar waarop de bezoeker zich “tijdelijk” thuis mag voelen en kan 
ervaren.  
 
 
6.3 Ontwikkelingsvisie 
Binnen de buitenplaats zijn er nog belangrijke elementen uit de lange ontwikkelingsge-
schiedenis aanwezig(zie hoofdstuk 3). Er zijn sporen die teruggaan naar de vroegste 
periode van de buitenplaats, waar de geometrische opzet en waterstructuren uit voort-
komen. Dit is ook de tijd waarin de vermaarde eigenaresse Agnes Block kan gesitueerd 
worden. De nieuwsgierigheid naar het exotische en het cultiveren van de natuur in de 
meest brede zin van het woord speelden een belangrijke rol en vonden in de buitenplaats 
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de ideale biotoop. Daarnaast zijn er talloze restanten te vinden van een meer landschap-
pelijke, romantische benadering, waarbij ‘de wandeling’ en het ontdekken de boventoon 
voeren.  
 
Met de nieuwe ontwikkeling wordt niet teruggegaan naar één periode, maar is de bena-
dering gekozen die de aanwezige fragmenten “los” probeert te ordenen. De verschillende 
elementen in het landschap zoals de boomgroepen, gebouwen, theehuis , reliëf etc. wor-
den op die manier terug versterkt en samengebracht. Onderling kunnen deze elementen 
zicht- of functionele relaties aangaan, zonder dat deze letterlijk of fysiek geformaliseerd 
moeten worden door bijvoorbeeld paden. 
 
 
6.4 Knelpunten en kansen 
Vanuit de visie op de ruimtelijk ordening van de buitenplaats zijn er een aantal  knelpun-
ten te benoemen vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk perspectief7: 

• Het kavel is door de aanwezigheid van het “harde” laboratoriumgebouw ruimtelijk 
begrensd en is dus de facto ruimtelijk verder afgekaveld, ook al is dit puur kadas-
traal gezien niet zo; 

• De aarden wallen in combinatie met het boom- en groenbestand zorgt met name 
aan de Vechtzijde voor zeer sterk in zichzelf gekeerde ruimtelijkheid (Hortus con-
clusus) die wezensvreemd is voor een buitenplaats. De relatie met de Vecht is to-
taal verdwenen; 

• De routing over het terrein is recent, vanuit de functie als laboratorium “praktisch” 
opgezet waarbij de dynamiek van de beweging, kenmerkend voor de romanti-
sche opzet van een landschapstuin, totaal verdwenen is. Met name de benade-
ring en routing van het herenhuis is sterk ontwricht; 

• In de directe omgeving zijn doorzichten naar de grotere maat in het landschap 
verdwenen of door bouwkundige ingrepen geblokkeerd. Dit geldt bijvoorbeeld 
deels voor de overplaats, maar ook voor het flankerend nieuwbouwvolume aan 
de zuidelijke perceelgrens van het kavel. 

• Cultuurhistorische elementen komen niet tot uiting door het gebrek aan beheer 
en onderhoud, zoals de monumentale bomen, stinsenbeplanting, gazons en de 
vijver. 

 
 

                                                      
7Uit “Verkennende ontwerpstudie landgoed Vijverhof, 8 juni 2016, Air Architectuur 
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Figuur 17: huidige situatie buitenplaats (bron: AIR architectuur 2016)  
 
 
Om tot de gewenste ontwikkeling te komen en de ruimtelijke landschappelijke en cultuur-
historische setting te versterken worden de volgende kansen en ingrepen voorgesteld: 

1. Zichtveld op Vecht (terug) open maken, plaatselijk amoveren van de grondwal en 
tuin opnieuw open maken m.b.t. begroeiing en bomen; 

2. Routing “passend” maken bij de opzet 19e -eeuwse Vijverhof; 
3. Boomgroepen kadreren het landschap en het zicht op de Vecht; 
4. Vijver in maat geproportioneerd/teruggebracht passend naar de maat van het 

huidig kavel; 
5. Boomgroepen kadreren de monumentale Villa aan de zijde Rijksstraatweg en 

zetten de bijgebouwen (Koetshuizen) op een tweede plan; 
6. Secundaire zichtrelaties tussen de gebouwen en boomgroepen kadreren lange 

diagonale zichtlijnen en zorgen voor diepte en gelaagdheid in de landschappelij-
ke setting; 

7. De bijgebouwen zijn geordend rond een voormalige vista en als dusdanig geen 
paviljoens. Het landschap kan lateraal tussen de verschillende gebouwen van het 
cluster doordringen;  

8. De relatie met de Vecht is niet enkel als zichtrelatie maar wordt functioneel gere-
animeerd. Indachtig de “tuinen ter vermaak” wordt de Vecht samen met de hotel-
functie voor het recreëren op de Vecht als versterkend element ingezet. 

Huidige situatie 
 
1. Korte zichtlijnen 
2. Atypische benadering villa 
frontaal op zijgevel 
3. Perceel ruimtelijk opgeknipt 
4. Besloten setting. Geen 
relatie met Vecht 
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Vanuit de verschillende onderdelen en standpunten is er steeds een wisselend uitzicht op 
het herenhuis en overige bouwwerken en worden zichtrelaties gemaakt, verhuld of ont-
huld. De relatie tussen het omringende cultuurlandschap en de architectuur is hierin es-
sentieel. De tuin en de ontwikkeling ervan, vormt hierin een cruciale intermediaire schakel 
tussen deze twee elementen.  
 
Ook worden formele elementen zoals de vroeg 18e -eeuwse vista naar de overplaats als 
rudiment in het plan opgenomen bij de ordening van de perifere nieuwbouwvolumes. 
Belangrijk is dat deze as dus niet zozeer wordt ingezet als alles overkoepelend structure-
rend element, maar als één van de elementen in de losse of dynamische ordening van 
het totaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figuur 18: Ruimtelijke krachtlijnen en opzet buitenplaats (bron: AIR architectuur 2016) 

Nieuwe situatie 
 
1. Bijgebouwen gestructureerd 
rond voormalige vista 
2. Diagonale benadering 
3. Diepte door doorzichten 
4. (functionele) relatie met de 
Vecht 
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6.5 Inrichtingsmaatregelen per thema 
 
Binnen de ontwikkeling van de buitenplaats zijn een aantal thema’s te onderscheiden die 
vanuit de ontwikkelingsgeschiedenis en ruimtelijke analyse naar voren komen. De the-
ma’s van het ontwikkelingsplan bestaan uit: de ontwikkeling van de buitenplaats als ge-
heel, de ontwikkeling van het bebouwingsensemble en de buitenruimte. Per thema zijn er 
inrichtingsprincipes- en maatregelen voorgesteld. 
 
6.5.1 Ontwikkeling buitenplaats als geheel 
 
Binnen de hele geschiedenis van buitenplaats Vijverhof vormen een aantal (cultuurhisto-
rische) structuren en elementen een belangrijke ruggengraat. In de voorgestelde ontwik-
keling worden deze hersteld of versterkt om de cultuurhistorische waarde op zichzelf of 
van de buitenplaats als geheel te versterken.  
 
Het vergroten van de beleefbaarheid en het benadrukken van de ligging van de buiten-
plaats op de oeverwal van de Vecht zal gerealiseerd worden door het zichtveld op de 
Vecht (terug) open te maken door het plaatselijk amoveren van de grondwal en het ver-
wijderen van beplantingen. Daarnaast zal de relatie met de Vecht ook functioneel worden 
gereanimeerd. Indachtig de “tuinen ter vermaak” wordt de Vecht samen met de hotelfunc-
tie voor het recreëren op de Vecht als versterkend element ingezet. In de vorm van een 
aanlegsteiger zal deze relatie fysiek mogelijk worden gemaakt. De beleving van de Vecht 
door bewoners en gasten geldt hier als belangrijke meerwaarde. 
 
De zichtrelaties binnen het plangebied in samenhang met bebouwing en beplanting zor-
gen voor een interne ordening in de landschappelijke setting. Hiervoor worden de zichten 
vanaf de hoofdassen naar het huis en vijver als drager opgepakt vanuit de 18e -eeuwse 
situatie van de Vijverhof. De zichtlijn vanuit de zuidelijke ingang wordt in ere hersteld door 
de nieuw te bouwen koetshuis en woonhuis te ordenen in lijn met de voormalige vista. De 
buitenplaats krijgt hierdoor bij benadering via de zuidelijke ingang weer aanzien door de 
positionering van de bijgebouwen. Secundaire zichtrelaties tussen de gebouwen en 
boomgroepen kadreren lange diagonale zichtlijnen en zorgen voor diepte en gelaagdheid 
in de landschappelijke setting; 
 
6.5.2  Ontwikkeling bebouwingsensemble 
 
Agnes Block kocht in  1670 een hofstede bestaande uit 4.5 hectare tussen de Vecht en 
de Herenweg (huidige Rijksstraatweg) en ca. 10 hectare aan de westzijde van de Heren-
weg. De representatieve zijde en de toegang waren naar de Vecht gericht en hier  be-
vond zich dan ook vaak de toegangspoort tot het landgoed. Pas in 1866 wordt het huidi-
ge Vijverhof als eclectisch herenhuis op het landgoed gesticht. De positionering is nu 
meer centraal waarbij, door het groeiend belang van de Rijksstraatweg, de belangrijkste 
ontsluiting  zich nu de straatzijde bevindt.  
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De gewenste ontwikkeling met betrekking tot de bebouwing is dat de bestaande villa en 
koetshuis worden gerenoveerd en dat er een nieuw koetshuis, woonhuis, boothuis, serre 
en theehuis aan het ensemble worden toegevoegd. Het huidige kleine en nieuwe labora-
toriumgebouw met fietsenhokken hiervoor worden gesloopt.  
 

1. Verbouwing Villa Vijverhof 
De villa wordt in ere hersteld en krijgt in de vorm van een hotel/restaurant een functie die 
passend is bij het gebouw. Agnes Block stichtte deze buitenplaats om de stad te ont-
vluchten en de rust op te zoeken. Met een functie als hotel zal de tijd aangenaam verpo-
zen en genieten aan de Vecht wederom centraal staan.  
Door het creëren van een toegang aan de zijde van de Vecht wordt verwezen naar de 
begin jaren van de buitenplaats. Deze geeft het gebouw meer aanzien aan de zijde van 
het water, verhoogt de beleving van de Vecht en is praktisch voor de bezoekers en het 
personeel. Binnen de villa zal het volgende programma landen: een receptie, restaurant, 
vergaderruimte, hotelkamers en evt. kan in de kelder ook een Wellness of fitness worden 
gerealiseerd. 
Aan de zuidkant van de villa zal een nieuwe serre, waarbij de vloer op hetzelfde niveau 
ligt als de begane grond vloer van de villa. De huidige serre is in slechte staat en doet 
geen recht aan de villa. De nieuwe serre zal een restaurantfunctie krijgen, waarbij de 
oriëntatie gericht is op de landschappelijke tuin en de Vecht. 
 

2. Verbouwing van het bestaande koetshuis  
Het bestaande koetshuis uit 1958 wordt gerenoveerd en verbouwd tot 21-24 hotelkamers 
incl. lift. Het koetshuis zal met het nieuw te bouwen koetshuis en woonhuis een cluster 
vormen welke inspeelt op de voormalig zichtrelatie vanuit de zuidelijke ingang. Door 
compositie van de gebouwen is er meer diepte gecreëerd op het perceel en zijn de ge-
bouwen beter toegankelijk in vergelijking met de huidige situatie.   
 

3. Nieuwbouw koetshuis  
Het nieuwe koetshuis komt op de fundamenten van het oude laboratorium en zal door de 
structurering rond de oude zichtas, de vormgeving en het materiaalgebruik een positieve 
impuls geven aan de buitenplaats. Op de fundering van het huidige laboratorium zal een 
nieuw koetshuis gebouwd worden, welke bestaat uit een kelderverdieping, begane grond, 
eerste verdieping en kap. De kelderverdieping van het huidige laboratorium wordt herge-
bruikt als kelderverdieping voor het koetshuis. De kelderverdieping krijgt een nieuwe 
functie als parkeergarage. In totaal zullen er 21-24 kamers incl. lift worden gerealiseerd. 
 

4. Nieuwbouw woonhuis met boothuis 
Het nieuwe woonhuis is gesitueerd op de fundamenten van het oude laboratorium en het 
gebouw wordt samen met het nieuwe koetshuis gepositioneerd rond de oude zichtas. 
Met de vormgeving en het materiaalgebruik wordt aansluiting gezocht bij de overige pan-
den. Aan de zijde van de Vecht zal aansluitend op het woonhuis een boothuis geplaatst 
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worden welke de bewoners een directe beleving biedt van de rivier. Daarnaast is deze 
locatie ideaal voor opslag. 
 

5. Nieuwbouw theehuis 
Zoals gebruikelijk bij buitenplaatsen had ook Vijverhof in de tijd van Agnes Block een 
theehuis. In lijn met de geschiedenis is er een theehuis voorgesteld aan de waterkant van 
de Vecht. Het theehuis zal geen kopie worden van het ooit aanwezige theehuis maar een 
eigentijdse variant hiervan. Het biedt gasten en passanten de mogelijkheid om onder het 
genot van een thee of ander drankje te genieten van de Vecht en de tuin.  
 

 
 
Figuur 19: Nieuwe situatie Vijverhof (bron: AIR architectuur 2016)  
 
6.5.3  Ontwikkeling buitenruimte 
 
De tuininrichting volgt de gedachte van de 19- eeuwse ‘landschapsstijl’, waarin de tuin-
historisch waardevolle elementen als de gazons, vijver en enkele monumentale bomen 
tot hun recht kunnen komen. De beleving op een bepaalde route (de rondwandeling, het 
benaderen)  wordt een belangrijk instrument. De beleving is spannender dan in een puur 
geometrisch geordend concept. Hiervoor is het wel belangrijk dat de routing een doorlo-
pend geheel is en niet opgeknipt is zoals in de huidige situatie.  

- Zoveel mogelijk behouden van monumentale bomen in het nieuwe ontwerp. 
Daarnaast zullen deze worden vrijgemaakt van onderbeplanting en jong opschot; 

1 2 

3 

4 

5 
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- Behoud van de gazons aan de oost- en westzijde van het hoofdgebouw. De 
aanwezige stinsenbeplantingen zijn vanuit tuinhistorisch perspectief zeer waar-
devol en worden gerespecteerd en dienen als overgang van het nieuwe koets-
huis naar de landschappelijke tuin; 

- Tuinsieraden en waardevolle inrichtingselementen als de toegangspoorten en het 
Vechtstoepje zullen zo veel mogelijk behouden blijven als element, eventueel 
met een andere functie of locatie. 

- De centrale vijver is in wisselende vorm en afmeting gedurende de  ontwikkelge-
schiedenis  aanwezig. In de huidige situatie raakt de vijver grotendeels de noor-
delijke  kavelgrens en is disproportioneel groot. Uit de analyse van het kaderma-
teriaal lijkt een kleiner wordend kavel gepaard te gaan met een groter wordende 
vijver. Door de vijver terug te brengen in lijn met de maat van de huidige kavel is 
het weer mogelijk een wandeling te maken om de vijver heen. De Vijver behoud 
zijn centrale ligging op de buitenplaats en zal door het vrijmaken van de monu-
mentale bomen beter leesbaar zijn in de landschappelijke setting. 
Het eilandje in de vijver zal afgegraven worden in verband met de aanwezigheid 
van de Japanse Duizendknoop op het eiland. De enige manier om hier vanaf te 
komen is het eiland geheel te verwijderen inclusief alle beplantingen. 

- De hoofdontsluiting van de buitenplaats is door de jaren heen gewisseld tussen 
de noordelijke ingang (via de Vecht) en de zuidelijke ingang(de Rijksstraatweg). 
Met de komst van de villa werd de Vijverhof niet meer frontaal maar diagonaal 
benaderd. Hoewel de huidige(recente aangebrachte) ontsluitingsstructuur zeer 
sterk is vertroebelt, is de oude oprit aan de duikers en boomopzet nog goed tra-
ceerbaar. De voorgestelde ontsluiting van de buitenplaats maakt gebruik van de 
beide ingangen, waarbij er twee toegangen tot de Rijksstraatweg aangelegd wor-
den. Door deze ontsluitingstructuur benadert de bezoeker Villa Vijverhof via de 
diagonale lijn, net als in de 19e eeuwse situatie. Het voordeel van deze structuur 
is dat de voorzijde van het pand zichtbaar is, de kwaliteit van het Rijksmonument. 
De voorzijde is bij de huidige wegligging niet zichtbaar omdat je het pand bena-
dert van de minder fraaie zijkant. 
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Figuur 20: Overzichtsplattegrond toekomstige situatie 
(bron: AIR architectuur 2016) 
 
 
6.6 Nieuwe bebouwing en beeldkwaliteit 
 
Landschappelijk zal de beeldkwaliteit voornamelijk een impuls krijgen door de herontwik-
keling van de parkachtige setting en het herstellen van de landschapstuin, waarin de 
interne ordening middels zichtlijnen is versterkt. Deze interne ordening is ook verbetert 
als het gaat om de compositie van het bebouwingsensemble. Het ensemble met het 
hoofdgebouw en ondergeschikte bijgebouwen keert terug naar de historische gedachte 
van het landgoed. Door de sloop van de laboratoriumgebouwen kan de sterke ‘stedelijke 
wand’ en rooilijn worden doorbroken en de zichtlijnen versterkt middels de introductie van 
een secundair ‘hof’ als drager van de zichtlijn rond de koetshuizen. 
 
Op gebouwniveau zal de morfologie tot uiting komen in vrij archetypische, simpele helde-
re volumes (“huis met kap”, ensemblewerking). De herinterpretatie “orangerie” bij het 
woonhuis heeft een ruimtelijk open karakter, met grote ramen en hoge open ruimten, net 
als bij oude “orangerie”. De uitwerking van de gebouwen kent geen grote contrasten met 
de bestaande bouw, maar wel ‘van deze tijd’. Het is hierdoor niet zwaar historiserend. 
De kwaliteit van het landgoed doet landelijk aan, dat wil zeggen met name een kwalitatie-
ve  uitstraling door hoogwaardige  “materialen” en detaillering, niet zozeer in de vormge-
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ving. Hierbij wordt uitgegaan van de reeds aanwezige materialen op het terrein en wor-
den deze beperkt tot “metselwerk” en gevelstucwerk in lichte kleur / kleurstelling in het 
verlengde van wat nu reeds aanwezig is. Secundaire gebouwen aan de oever sluiten aan 
bij de materialisatie van de elementen aan het water (hout) en stralen een meer tijdelijk 
en ecologisch karakter uit (geen historiserende theekoepel, wat niet passend is bij deze 
19e-eeuwse setting. 
 
 
6.7 Functioneel programma 
 
Hotel 
Het hotel Flora Batava zal tussen de 46 en 50 moderne hotelkamers tellen. Deze kamers 
zijn verspreid gelegen op de buitenplaats. Ze zijn verdeeld over de villa en de twee 
koetshuizen. De kamers zijn ruim en de inrichting is geïnspireerd op de omgeving en de 
rijke historie van de Buitenplaats. De kamers zijn ingericht met een mix van traditionele 
en moderne meubelen en van alle gemakken voorzien.  
 
Restaurant/bistro 
Het restaurant wordt gerealiseerd in de zuidelijke helft van Villa Vijverhof op de begane 
grond. Het restaurant heeft een capaciteit van 80 zitplaatsen voor lunch of diner. Ook zijn 
er aparte zalen aanwezig voor besloten bijeenkomsten. De buitenplaats biedt de moge-
lijkheid om de gasten zowel binnen als buiten te voorzien van een hapje en drankje. 
Lokale producten en verantwoord eten staat in het restaurant centraal. Het restaurant 
haalt de ingrediënten zoveel mogelijk bij lokale leveranciers. Daarnaast wordt er zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt van seizoensproducten.  
 
Spa/Wellness en Fitness 
Het hotel zou mogelijk ruimte kunnen bieden aan een beperkte Spa/ Wellness of een 
fitness studio. Deze zou in de kelder van “Villa Vijverhof” gesitueerd kunnen worden.  
 
Ontmoetingsruimtes 
De mooie en rustige ligging van het hotel is een inspirerende omgeving voor vergaderin-
gen, training of bijeenkomsten. De vergaderkamers zijn ingericht als comfortabele ont-
moetingsplaatsen, gelegen op de eerste verdieping in de Villa van de buitenplaats. Ook 
het theehuis kan als ontmoetingsruimte worden verhuurd.  
 
De aanwezigheid van vergaderruimten, restaurant en hotel maakt het mogelijk om verga-
deren en overnachten te combineren. Een boottocht maken op de Vecht is ook te combi-
neren met een meeting of feest. Voor uiteenlopende gelegenheden, zoals recepties, bor-
rels, jubilea, verjaardagen of andere evenementen biedt de locatie met restaurant, zalen, 
hotelkamers en de locatie aan de Vecht tal van mogelijkheden. 
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Woonhuis 
Met de realisatie van het woonhuis wordt invulling gegeven aan de primaire functie van 
een buitenplaats, namelijk ‘wonen’. Het nieuwe woonhuis is gesitueerd op de fundamen-
ten van het oude laboratorium. Als onderdeel van het bebouwingsensemble sluit het aan 
bij de vormgeving en het materiaalgebruik van de overige panden. Daarnaast is de loca-
tie ideaal voor opslag. Mede door het ontwikkelen van een woning op de buitenplaats is 
het (financieel) mogelijk de buitenplaats te behouden en te herstellen. 
 
Parkeren 
Het parkeren zal verspreid over het plangebied plaatsvinden (totaal ca. 60 parkeerplaat-
sen). De huidige grote parkeerplaats aan de Vecht zal worden omgezet naar tuin bij het 
te realiseren woonhuis. De parkeerbehoefte zal deels opgelost worden door een voorzie-
ning onder het maaiveld in de kelder, waar met name het personeel en de bevoorrading 
gebruik van kunnen maken. Daarnaast zullen verspreid over het plangebied, aan de 
noordzijde van het hoofdhuis, aan de zijde van de Rijksstraatweg en in de omgeving van 
de koetshuizen parkeerplaatsen gerealiseerd worden welke worden ingepast met groen. 
De verharding zal uitgevoerd worden met grastegels. 
 
Recreatief medegebruik 
De verandering van de hoofdfunctie van kantoor/laboratorium naar hotel en wonen heeft 
gevolgen voor het recreatief medegebruik van de buitenplaats. Met deze functie komen 
de  kernwaarden van de buitenplaats tezamen: de cultuurhistorische waarden, het bele-
ven van de rivier de Vecht en de landschappelijke tuininrichting.  
 
Het hotel is voor de bezoeker een geschikte uitvalsbasis om Nederland te verkennen met 
een beperkte afstand (25min.) tot grote steden als Amsterdam en Utrecht en een halfuur 
van Schiphol. De buitenplaats biedt de bezoeker de mogelijkheid om enkele dagen te 
verblijven of het enkel met een tussenstop aan te doen. Wandelend, met de fiets of auto 
kan de bezoeker de historische buitenplaatsenzone in de omgeving ontdekken of een 
boottocht maken op de rivier de Vecht. Het hotel is daarmee een plek die al de kwalitei-
ten die de Vechtstreek te bieden heeft beleefbaar maakt. 
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7. EXPLOITATIE EN DUURZAME INSTANDHOUDING 
Op basis van het format uit de leidraad ‘Behoud door ontwikkeling op historische 
buitenplaatsen, 2014’, is hieronder een exploitatie van buitenplaats Vijverhof opgesteld. 
‘Behoud door ontwikkeling’ betekent in dit geval dat er behalve een ruimtelijke, land-
schappelijke en architectonische eenheid, een buitenplaats ook een economische een-
heid vormt. Bij een gezonde exploitatie is er balans tussen de inkomsten (vooral uit pacht 
en verhuur) en uitgaven (beheerkosten, onderhoud van opstallen, park, tuin, bos en land-
schap, personeelskosten, belastingen en verzekeringen). Met de inkomsten uit rendabele 
onderdelen worden de niet-rendabele onderdelen, zoals natuur, landschap en monumen-
ten, onderhouden.  
 
 
7.1 Uitgangspunten 
 
Buitenplaats Vijverhof heeft momenteel geen sluitende exploitatie. De buitenplaats staat 
sinds 2011 te koop. De gebouwen zijn sinds dat jaar verlaten door het Limnologisch insti-
tuut. Door anti-kraakbewoning van Camelot wordt het terrein behoed voor vandalisme.  
De gebouwen zijn in huidige staat niet geschikt voor de functies zoals omschreven in de 
huidige bestemmingsplannen. Zowel het exterieur als het interieur van de gebouwen zal 
grondig moeten worden gerenoveerd om de gebouwen geschikt te maken voor een slui-
tende exploitatie. 
In de toelichting van de toekomstige exploitatie is uitgegaan van ramingen, die zijn geba-
seerd op ervaring en expertise bij soortgelijke projecten. 
 
 
7.2 Huidige exploitatie 
 
Buitenplaats Vijverhof kent een historische parktuin setting van 1,44 hectare. De buiten-
plaats heeft vele veranderingen gekend zowel grote van het perceel als in functie en des-
tijds geldende esthetiek.  
Uit het tuinhistorisch onderzoek blijkt dat met name enkele onderdelen van de buiten-
plaats van hoge waarde zijn en een essentieel onderdeel vormen van de huidige buiten-
plaats structuur: 

- Villa Vijverhof  
- Beeldbepalende bomen en stinsenflora 
- Gazons 
- Bermsloot 

 
Enkele elementen worden daarnaast aangemerkt als positief:  

- De Noordelijk entree 
- De vijver 
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Van Buitenplaats Vijverhof zijn gegevens bekend die als basis gebruikt kunnen worden 
voor het beoordelen van de huidige exploitatie. De exacte staat van onderhoud is echter 
zeer slecht. De kosten zijn zo laag mogelijk gehouden omdat het gebouw niet meer in 
gebruik is door het K.N.A.W.. Dit heeft echter de huidige slechte staat tot gevolg. Zowel 
voor de gebouwen als voor de tuin is het huidige niveau van kosten zeer ontoereikend. 
 
7.2.1 Overzicht van kosten / opbrengsten en som der baten/lasten 
OVERZICHT KOSTEN   
   

TOTALE KOSTEN   
   

Algemene kosten   

Belastingen  € 8.431,08   
Beveiliging  € 576,26   
Energiekosten*  € 29.715,00   
KPN  € 403,74   
   
   

Kosten opstallen   

Onderhoud gebouwen*  € 15.000,00   
WOZ 2015  € 11.465,67   
Waterschapsbelasting 2015  € 492,50   
Afvalstoffenheffing 2015  € 763,52   
Rioolheffing 2015  € 740,84   
   

Kosten park, tuin, bos en landschap  
Tuinonderhoud contract 2015  € 9.000,00   
   
   

DIRECTE OPBRENGSTEN   
   

Huur/pacht   

Huurafspraken Camelot  € 5.555,20   
Bijdrage energie Camelot  € 14.250,00   
   
   

Totaal baten en lasten  € -56.783,41   
*Betreft kosten tijdens leegstand en is een gemiddelde per jaar van de laatste 4 jaar.  
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7.2.2 Conclusie 
 
In het bovenstaand overzicht van de huidige exploitatie is te zien dat er afgelopen jaar 
een exploitatietekort van € 56.783,41 was. Daarnaast zijn vele kosten zoals de uren van 
eigen personeel voor beheer niet in rekening gebracht en zijn er kosten zoals reserverin-
gen voor grootschalig onderhoud aan gebouwen en tuin niet meer gemaakt in verband 
met de verkoop. 
 
 
7.3 Eenmalige herstelkosten 
 
Er zijn ramingen gemaakt van de herstelkosten aan de Villa Vijverhof, het huidige koets-
huis, de kelderverdieping van het laboratorium, de toegangspoorten en de gehele tuin 
incl. vechtoever. Het moge duidelijk zijn dat deze zeer aanzienlijk zijn. 
 
Voor een totaaloverzicht van de investeringskosten stellen wij u graag vertrouwelijk onze 
begroting ter beschikking. Het herstel van de landschappelijke tuin is hierin geraamd op 
ca. € 200.000,- 
 
 
7.4 Toekomstige exploitatie 
 
Voor een zeer uitgebreid overzicht van de toekomstige exploitatie verwijzen wij naar onze 
vertrouwelijke begroting die is opgesteld door Themis Company Breukelen. 
 
7.4.1 Kosten park, tuin, bos en landschap 
 
De kosten voor de duurzame instandhouding van park, tuin, bos en landschap worden 
geraamd op 15.000,- per jaar na intensief tuinherstel.  
 
7.4.2 Directe opbrengsten 
 
Door de exploitatie van de buitenplaats als hotel genereert het hotel een dagelijkse cash-
flow. Deze is essentieel als directe inkomstenpost. Daarnaast geldt het ontwikkelen van 
een woning op de buitenplaats ook als een rendabel onderdeel van de exploitatie.  
Een deel van deze opbrengsten wordt gebruikt voor het salaris van een tuinman/ onder-
houdsman. Ook zullen er reserveringen gemaakt worden voor grootschalig onderhoud 
aan tuin en gebouwen. 
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7.4.3 Conclusie 
 
Op basis van de begroting blijkt dat de voorgestelde ontwikkeling van buitenplaats Vijver-
hof tot een hotel en woonhuis tot gevolg heeft dat er geen exploitatietekort meer zal zijn. 
De grootschalige eenmalige herstelkosten worden met particuliere middelen bekostigd. 
 
 
7.5 Beheerplan 
 
Na het eenmalig herstel van de buitenplaats zal de buitenplaats duurzaam in stand wor-
den gehouden. Door de functie van hoogwaardig hotel is het onderhoud van gebouwen 
en tuin onderdeel van de noodzakelijk bedrijfsvoering. Het is essentieel dat er maande-
lijks en in bepaalde periodes ook wekelijks de juiste beheermaatregelen worden getrof-
fen. Alleen met de juiste beheermaatregelen kan de kwaliteit van de gebouwen, boom-
structuren, vijver en landschappelijke aanleg worden veiliggesteld voor de toekomst. 
Vooralsnog is alleen op hoofdlijnen bekend welke maatregelen daarvoor uitgevoerd moe-
ten worden. Afhankelijk van het definitieve ontwerp van de tuin en de ontsluiting kan hier-
voor een gedetailleerd beheerplan met kostenraming worden opgesteld. 
 
Dit beheerplan zal met de gemeente Stichtse Vecht besproken worden. 
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8. CONCLUSIE 
 
Het onderhavige ontwikkelplan voorziet in de doelstelling om een herstelopgave te reali-
seren welke voorziet in een integrale meerwaarde op cultuurhistorisch, landschappelijk, 
ecologisch, economisch en maatschappelijk vlak. 
 
Met de voorgestelde ontwikkeling van de buitenplaats Vijverhof kan een forse kwalitatie-
ve meerwaarde worden bereikt. Het herstel van het Rijksmonument en zijn landschappe-
lijke setting zorgen er voor dat de aanwezige cultuurhistorische waarden en kwaliteiten 
weer zichtbaar worden en te beleven zijn. Het ontwikkelplan borgt tevens het behoud, 
herstel en versterking van de cultuurhistorische waarden van de buitenplaats inclusief 
beheer en exploitatie. Het op te stellen beheerplan zal voorzien in de beheermaatregelen 
welke het herstel en de instandhouding van de buitenplaats Vijverhof waarborgen. 
De nieuwe functie als hotel zorgt voor een economische drager achter het monument en 
maakt het geheel toekomstbestendig. Een hotel aan de Vecht geeft de omgeving een 
kwalitatieve impuls, welke niet alleen de buitenplaats ten goede komt maar de gehele 
regio.  
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1. INITIATIEF, VRAAGPOTENTIEEL EN RELEVANT AANBOD IN DE 

REGIO 

 

1.1 Kenmerken initiatief en onderzoekskader 
 

Initiatief 

Flora Batava wordt een sfeervol boutiquehotel tussen Breukelen en Loenen a/d Vecht, met een mo-

dern restaurant en een bijzondere tuin aan de rivier de Vecht. Het hotel krijgt 45 kamers, maar ook 

een kwaliteitsrestaurant met top-kok, vergaderruimten, theekoepel,  bar, wellness en aanlegplaatsen 

voor recreatievaartuigen. 

 

Onderzoekskader 

Voor de ontwikkeling is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Daarom moet de Ladder 

voor duurzame verstedelijking worden doorlopen. Kernvraag daarbij is of dit de beste locatie is voor 

deze nieuwe stedelijke ontwikkeling en welke ruimtelijke effecten kunnen worden verwacht. Daarbij 

zijn met name de effecten op de ruimtelijk-functionele structuur, de leegstand en het woon-, leef- en 

ondernemersklimaat in de regio in algemene zin relevant. Dit rapport beschrijft het onderzoek en op 

basis daarvan, in het laatste hoofdstuk, de Ladder. Het onderzoek maakt deel uit van de toelichting. 

 

 
1.2 Het initiatief 
 

Hotel Flora Batava wordt een plek voor een weekendje weg of een langer verblijf.  Een plek om tot 

rust te komen en te genieten van de Vechtstreek en de overige regio. De hotelkamers worden sfeervol 

ingericht en het restaurant en de overige voorzieningen worden hoogwaardig uitgevoerd.. 

 

Het wordt een hotel “met een verhaal”. De naam Flora Batava heeft namelijk een bijzondere oor-

sprong. De bekendste eigenaar van de buitenplaats Vijverhof was Agnes Block (1629-1704), een 

toonaangevend en beroemd botanicus in haar tijd. De buitenplaats werd binnen gedecoreerd met 

unieke bloemschilderkunst en in de tuin ‘Flora Batava’ werden vele unieke bloemen en planten ge-

kweekt. Ze was een van de eersten die een Ananasplant tot bloei wist te kweken. Als eerbetoon werd 

Agnes Block in 1700 afgebeeld op een zilveren penning, met op de voorzijde haar portret en de ver-

melding Flora Batava en op de Achterzijde de naam Vijverhof. De munt ligt nu in het Centraal Muse-

um te Utrecht.  

 

De initiatiefnemers willen dit aansprekende thema nadrukkelijk laten terugkomen in de inrichting van 

het hotel en de tuin. 
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Kaart: Locatie hotel Vijverhof in de regio 

 

Bijzondere kwaliteiten van het initiatief voor hotel Flora Batava: 

 Goede uitvalsbasis om Nederland te verkennen, op slecht een klein half uur rijden van Amster-

dam, Utrecht en Schiphol.  

 Historische locatie gelegen op de buitenplaats Vijverhof. 

 Rustige ligging tussen de dorpskernen van Breukelen en Nieuwersluis. 

 De historische, botanische betekenis van de buitenplaats, met als bekendste bewoner Agnes 

Block (zie boven) 

 Mooie landschappelijke tuin. 

 Ruime, sfeervolle hotelkamers. 

 Culinair genieten met lokale ingrediënten in restaurant, theehuis en bar. 

 Vergaderruimtes aanwezig 

 Fraaie omgeving om sportief te recreeeren (wandelen, fietsen, varen, suppen, golfen). Boten- en 

fietsverhuur op eigen terrein mogelijk. 

 Een omgeving met hoge cultuurhistorische waarden door de vele buitenplaatsen, kastelen en 

forten.  

 

Doelgroepen: 

Flora Batava onderscheidt diverse doelgroepen: 

1) De binnenlandse toerist. Deze doelgroep trekt erop uit om een weekend of midweek te fietsen, 

wandelen, suppen of varen in de Vechtstreek. De luxe, het culinaire genieten of de rust in de tuin 

kunnen ook reden zijn voor een bezoek. Binnen deze groep vallen zowel stellen als families.  

2) De buitenlandse toerist. Mensen die Nederland bezoeken en naast Amsterdam ook een andere 

kant van Nederland willen zien. Belangrijke attractiefactoren voor deze toerist zijn de vele buiten-

plaatsen en kastelen in de nabije omgeving. 
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3) De zakelijke klant. Klanten die in het hotel willen vergaderen met de mogelijkheid om dit te combi-

neren met lunchen, dineren en/of overnachten. De zakelijke klant is echter ook iemand die de 

drukte ontvlucht en rust zoekt in het hotel. 

4) De feestelijke klant. Mensen die iets te vieren hebben. Wij organiseren op verzoek van de klant 

een lunch, diner of feest voor grote of kleinere groepen.  

5) De congres/ concert bezoeker. Deze klant komt omdat men vanwege drukte in Amsterdam of 

Utrecht geen geschikte locatie vindt om te overnachten òf omdat men op zoek is naar een bijzon-

dere accommodatie. 

 

Het hotel moet nadrukkelijk ook een bijdrage leveren aan bredere doelstellingen van gemeente en 

regio (zie ook par. 2.1). 

Cultuurhistorie:  

 Openstellen van Buitenplaats Vijverhof voor het publiek door het vestigen van een restaurant in de 

villa. 

 Het toegankelijk maken van de landschappelijke tuin. 

 Het aanbieden van culturele routes . 

 

Water:  

Beschikbaar maken van recreatiemogelijkheden voor hotelgasten op de Vecht (sloep verhuur en sa-

menwerking met rederijen), o.a. door het creëren van een aanlegsteiger voor grotere salonboten en 

passanten. 

 

Natuur:  

Het stimuleren van hotelbezoekers om te genieten van de Vechtstreek door het aanbieden van wan-

del- en fietsroutes in de omgeving. 

 

Sport en Wellness:  

Het aanbieden van bijv. huurfietsen of -vaartuigen en het mogelijk ontwikkelen van een bescheiden 

Wellness faciliteit in het hotel. 

 

Culinair genieten:   

Een sfeervol restaurant en een theehuis aan de Vecht.  

 

 

1.3 Vraagpotentieel en toekomstige ontwikkeling  
 

Kenmerkend voor hotels in algemene zin is de afhankelijkheid van zowel de zakelijke als de toeristi-

sche markt. Daarnaast biedt de regionale particuliere markt potentieel, met name voor de restauratie-

ve horeca, zalenverhuur en eventuele andere voorzieningen en faciliteiten in het hotel. 

 

De primaire regio voor de nieuwe hotelontwikkeling is hier afgebakend tot de volgende gemeenten: 

 Stichtse Vecht. 

 De Ronde Venen. 
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 Wijdemeren. 

 Utrecht. 

 Woerden. 

 Hilversum. 

 De Bilt. 

 

Zakelijke markt 

De zakelijke markt is in de afgebakende goed vertegenwoordigd, met in totaal ca. 375.000 banen 

(arbeidsplaatsen) en 64.000 bedrijfsvestigingen (bron: LISA 2016). Een omvangrijk draagvlak voor de 

lokale en regionale hotellerie derhalve, omdat het bedrijfsleven veel vraag kan genereren naar over-

nachtingsmogelijkheden en externe voorzieningen vraagt voor overleg, conferenties, productpresenta-

ties, lunches en diners. 

 

Toeristische markt (leisure) 

In toeristisch opzicht is vooral het Groene Hart van belang, met jaarlijks  vele toeristische overnachtin-

gen. De  regio is vooral in trek vanwege de bijzondere combinatie van natuur/landschap, cultuurhisto-

rie en water. Ook vanwege de dichtbevolkte steden rondom het gebied is het Groene Hart populair 

voor routegeboden recreatie-activiteiten als wandelen, fietsen en varen. Het is de ‘Tuin van de Rand-

stad’. Toeristische trekkers als Kasteel Haarzuilen en Slot Zuylen liggen op korte afstand van het ho-

tel. 

 

In de gemeente Utrecht vinden jaarlijks 4,5 mln. dagbezoeken en 474.000 overnachtingen plaats, 

waarvan 54% uit het buitenland (bezoek-utrecht.nl). Daarnaast is de toeristisch en zakelijk uitermate 

sterke regio Amsterdam hier van belang, gegeven de relatief korte reisafstand tot het plangebied. De 

stad Amsterdam ontvangt jaarlijks 17,6 mln. dagbezoekers en er werden in 2014 12,5 mln. hotelover-

nachtingen gerealiseerd, met een opvallende groei in de afgelopen jaren (iamsterdam.com). In de 

gehele Metropoolregio werden in 2014 16,8 mln. hotelovernachtingen geboekt. De markante groei in 

de afgelopen jaren zal zich naar alle waarschijnlijkheid nog wel even voortzetten. 

 

Markt regionale inwoners 

In de regio wonen in totaal bijna 645.000 mensen, die veelvuldig horecagelegenheden zullen bezoe-

ken en soms gebruik maken van hotelfaciliteiten.  

 

Groeiende vraag, met name in Amsterdam 

In 2015 groeide het aantal internationale toeristen in Nederland met +7%. Voor 2016 wordt een groei 

van +3% verwacht. Deze groei komt door de aantrekkende economie en de structurele groei van het 

aantal buitenlandse toeristen. Van dit laatste profiteren echter vooral de regio Amsterdam en de kust-

gebieden (Rabobank Trends & Cijfers). 

 

Landelijk stegen in 2014 zowel de bezettingsgraden als de gemiddelde kamerprijzen van hotels. Deze 

stijging concentreert zich met name in Amsterdam; de stad kent een gemiddelde bezettingsgraad van 

ruim 80% tegen gemiddeld 63% in de rest van Nederland. Ook in gerealiseerde gemiddelde kamer-

prijs is het verschil goed waarneembaar tussen Amsterdam (118 euro) versus daar buiten (79 euro). 
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Voor Amsterdam wordt een verdere stijging van de kamerprijzen verwacht, met een gemiddeld gelijk-

blijvende bezettingsgraad (bron: Horwath). 

 

 

1.4 Aanbod hotels in de regio 
 

De beschreven regio omvat in totaal 44 geclassificeerde hotels, met 2.504 kamers en ongeveer het 

dubbele aantal bedden
1
. Sinds 2007 is het hotelaanbod in de regio toegenomen met +20%. Vooral in 

het middensegment (3 sterren) groeide het aantal kamers, in de lagere marktsegmenten nam het re-

gionaal af. In het 4-sterren segment, landelijk een opvallende groeier, nam het aanbod toe met slechts 

+ 114 kamers. 

 

Met gemiddeld 57 kamers hebben de (geclassificeerde) hotels in de regio anno 2016 een redelijke 

omvang. Gemiddeld omvatten hotels in Nederland 47 kamers
2
. 

 

Tabel: Aanbod hotels en hotelkamers in de regio naar gemeente (bron: HorecaDNA/CBS 2016) 

 

Stichtse 

Vecht 

De 

Ronde 

Venen 

Wijde-

meren Utrecht 

Woer-

den 

Hilver-

sum De Bilt Totaal 

NHC, 1 ster, bedrijven  0 2 0 1 0 0 0 3 

NHC, 2 sterren, bedrijven  0 0 1 3 0 0 0 4 

NHC, 3 sterren, bedrijven  2 2 1 7 2 3 1 18 

NHC, 4 sterren, bedrijven  1 2 2 9 1 2 1 18 

NHC, 5 sterren, bedrijven  0 0 0 1 0 0 0 1 

 Totaal hotels             

 

44 

NHC, 1 ster, kamers  0 37 0 11 0 0 0 48 

NHC, 2 sterren, kamers  0 0 8 56 0 0 0 64 

NHC, 3 sterren, kamers  13 39 11 493 103 81 9 749 

NHC, 4 sterren, kamers  233 69 80 878 25 135 102 1522 

NHC, 5 sterren, kamers  0 0 0 121 0 0 0 121 

Totaal hotelkamers 

       

2.504 

 

Veruit het grootste hotel in de regio is het breed geoutilleerde en goed bereikbare Hotel Van der Valk 

Breukelen aan de A2, met ca. 233 kamers. Dit is tevens het enige hotel van enige omvang in de ge-

meente Stichtse Vecht. Het hotel heeft een zeer hoge bezettingsgraad. Dit nogal functionele zakenho-

tel in een stedelijke omgeving richt zich in belangrijke mate op bezoekers aan Amsterdam, Utrecht, 

RAI, Arena, HMH, Jaarbeurs en Ziggo Dome. Er is naast Van der Valk geen hotel tussen Loenen en 

Maarssen. 

                                                      
1
  Het betreft hier alleen de geclassificeerde hotels, volgens de normen van de Nederlandse  

Hotel Classificatie. 
2
  Bron alle cijfers aanbod hotel(kamer)s: HorecaDNA / CBS, 2016.  

 Verdeling in aantal sterren conform Nederlandse Hotel Classificatie. 
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Binnen de gemeente Stichtse Vecht is er is geen enkel hotel dat zich vooral op de Vecht richt en ook 

nog gelegen is aan de Vecht.  

 

Hotels nabij de planlocatie zijn:  

 Hotel de Nederlanden (Vreeland) - klein (10 kamers) > aan de Vecht. 

 Hotel de Lokeend (Vinkenveen) - 67 kamers > gericht op Vinkeveense plassen. 

 Princess Hotel (Loosdrecht) - 67 kamers > gericht op Loosdrechtse plassen. 

 Najade Resort (Loosdrecht) – klein (10 kamers/appartementen) > gericht op Loosdrechtse plas-

sen. 

 De Driesprong (Loosdrecht) – klein (12 kamers/appartementen) > gericht op Loosdrechtse plas-

sen. 

 Hotel Heineke (Loosdrecht) – klein (10 kamers) > gericht op Loosdrechtse plassen. 

 Hotel Carlton President (ring Utrecht) - 164 kamers > rand van Utrecht tegen Maarssen aan, pri-

mair gericht op zakelijke markt. 

 Hotel Swaenenvecht (Oud-Zuilen) – klein (7 kamers) > aan de Vecht bij Oud-Zuilen. 

 

Andere grotere hotels in de regio: 

 Hotel Hampshire Mijdrecht (61 kamers) > zakelijke markt regio Amsterdam. 

 Amrath hotel Theater Gooiland Hilversum (55 kamers) > zakelijke markt Hilversum. 

 Amrath hotel Lapershoek Arena Park Hilversum (80 kamers) > idem. 

 Best Western City Woerden (64 kamers) > in de kern, zakelijk/toeristisch. 

 Hotel het Wapen van Harmelen (42 kamers) > in de kern, veel groepen. 

 Van der Valk De Bilt-Utrecht (102 kamers) > buitengebied, zakelijk/toeristisch. 

 Diverse hotels in de gemeente Utrecht > vooral stads- en zakelijke bezoekers Utrecht, tevens 

overloop regio Amsterdam. 

 

De andere hotels in de regio zijn beduidend kleiner van omvang. Vaak worden ze als pension benut 

door werkers in de regio. 
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2. BELEID EN TRENDS 

 

 
2.1 Overheidsbeleid  
 

Thema’s als water, cultuurhistorie, natuur en sport en wellness  en culinair genieten zijn belangrijke 

thematische dragers voor het toerisme in de Stichtse Vecht.  De gemeentelijke  Beleidsnota Recreatie 

en Toerisme (gemeente Stichtse Vecht) stelt: “De verblijfscapaciteit in de gemeente Stichtse Vecht is 

beperkt, terwijl op het gebied van verblijfstoerisme juist kansen liggen. Wij willen ondernemers onder-

steunen in het verzilveren van deze kansen. Door het verhogen van de (zakelijke) verblijfscapaciteit 

kunnen wij toeristen langer vasthouden in onze gemeente en is onze toeristische sector minder af-

hankelijk van het sterk seizoensgebonden openluchttoerisme”.  

 

Tevens formuleert de beleidsnota: “De consument en de zakelijke markt is op zoek naar ‘kwaliteit’. 

Stichtse Vecht kan kwaliteit bieden, zeker als het gaat om de combinatie tussen de zakelijke markt, de 

goede restaurants in de gemeente en bijzondere erfgoedlocaties (buitenplaatsen als vergaderlocatie)”.  

 

De Gemeente Stichtse Vecht wil de verblijfscapaciteit verhogen, o.a. door: 

 (Haalbaarheids)onderzoek naar geschikte (of geschikt te maken) locaties voor verblijfsfuncties in 

leegstaande bedrijfspanden, gemeentelijke gebouwen, etc.  

 Onderzoek naar de mogelijkheden om meer buitenplaatsen een verblijfsfunctie te geven en/of te 

verbinden aan de MICE-markt. 

 

De visie op de ontwikkeling van recreatie en toerisme sluit aan bij het credo “Behoud door ontwikke-

ling”. In de gemeentelijke Toekomstvisie 2013-2040 Focus op Morgen wordt dit als uitgangspunt voor 

de ontwikkeling van Stichtse Vecht genoemd.  De gemeente geeft in haar toekomstvisie tevens aan 

om toekomstbestendige exploitatie van Buitenplaatsen te willen bevorderen.  

De ontwikkeling van buitenplaats Vijverhof tot hotel sluit hier goed op aan. 

 

De Gemeente Amsterdam wil slechts op beperkte schaal nieuwe hotels toelaten. Amsterdam heeft 

een speciaal programma in het leven geroepen om toerisme buiten Amsterdam te vergroten. Amster-

dam Bezoeken Holland Zien.  

 

In haar Visie Recreatie en Toerisme 2020 stelt de provincie Utrecht, dat de sector zeer belangrijk is 

voor de economische ontwikkeling. Jaarlijks verdienen ca. 28.000 werknemers hun brood in deze 

sector en gaat er € 2,4 miljard in om. Hiermee kent de sector een groter belang dan de bouwsector en 

is zij, in aantal banen, even groot als bijvoorbeeld de bancaire sector.  

 

De provincie richt zich op de taken met de meeste toegevoegde waarde. Leidend voor de keuze voor 

de kerntaken is de ambitie om te streven naar een sterke regio met een aantrekkelijke leefomgeving 

en een goed vestigingsklimaat. De kerntaken hebben vooral betrekking op het fysieke domein en be-

treffen:  
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 Economische ontwikkeling  

 Ruimtelijke ontwikkeling  

 Natuur en landschap  

 Bereikbaarheid  

 Cultuurhistorisch erfgoed  

Recreatie en toerisme hebben hun uitwerking in alle kerntaken.  

 

De toeristisch-recreatieve branche is een economische sector met potentie, zo stelt de provincie. De 

provincie Utrecht is in 2010 uitgeroepen tot meest concurrerende regio van Europa. Dit heeft alles te 

maken met haar aantrekkelijkheid om er te wonen en te werken. De provinciale Economische Visie 

2020 beoogt van Utrecht een Europese topregio op het gebied van creatieve en kenniseconomie te 

maken. Een gevarieerd aanbod aan toeristisch-recreatieve en culturele voorzieningen en cultuurhisto-

risch erfgoed in relatie tot de landschappen versterkt de aantrekkingskracht voor bedrijven en perso-

neel. Recreatie is bovendien zelf ook een economische factor, door haar effecten op detailhandel, 

horeca en de verbrede agrarische sector. De provincie benoemt de (toegankelijkheid van) historische 

buitenplaatsen met name als belangrijk erfgoedthema voor de komende jaren. 

 

 

2.2 Trends in de sector 
 

Een vitale sector met groeipotenties 

Hotels richten zich binnen de horeca primair op het aanbieden van overnachtingsmogelijkheden. 

Daarnaast bieden ze meestal maaltijden, dranken en vaak ook vergaderruimten en flexibele werkplek-

ken aan. Hotels zijn in het algemeen vooral afhankelijk van zakelijke bezoekers, toeristen zijn meestal 

in de minderheid. De hotelsector in Nederland herstelde zich sinds 2014 opvallend sterk en snel na 

jaren van krimp. 

 

 
 

Moderne hotels bieden meer dan een overnachtingsplek 

Hotels ontwikkelen zich steeds meer tot (zakelijke) ontmoetingsplek in brede zin, vaak met een presti-

gieus karakter. Ze hebben ook overdag een belangrijke functie. Steeds vaker worden vergader- of 

feestzalen aangeboden, een brasserie of restaurant, faciliteiten voor telewerken en hoogwaardige 
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(wellness)voorzieningen. Bedrijven kiezen altijd bewust voor vergaderen in hetzij de binnenstad (bij-

voorbeeld door de goede bereikbaarheid per openbaar vervoer en relatie met andere horeca en cultu-

rele voorzieningen), hetzij een randlocatie of het buitengebied (bereikbaarheid per auto, groene om-

geving, etc.). 

 

Ook extern presenteren hotels zich steeds opvallender, met een vaak markante architectuur en vorm-

geving. Door de toenemende ketenvorming en internationalisering van de sector is de professionaliteit 

enorm toegenomen. Niet voor niets worden hotels vaak ingezet als beeldbepalend element (icoon) in 

gebiedsontwikkelingen. Voorbeelden zijn Hotel New York op de Rotterdamse Wilhelminapier en Villa 

Augustus in Dordrecht. Ze leveren daar een wezenlijke bijdrage aan de ‘branding’ van het gebied.  

 

Schaalvergroting èn schaalverkleining 

De belangrijkste trend in de hotellerie is schaalvergroting, wat vooral in gang is gezet door grote (in-

ter)nationale hotelketens. Het aantal kleinschalige pensions en familiehotels neemt geleidelijk af. De 

schaalvergroting roept echter ook weer een tegenreactie op. Er openen hotels die zich richten op een 

bepaald thema, zoals kunst/design, een bepaalde ontwerpstijl of op specifieke doelgroepen (fiet-

sers/wandelaars, rustzoekers, levensgenieters, etc.). Deze hotels zijn veelal kleinschalig. Zij proberen 

zich te onderscheiden van de grote, vaak nogal anonieme hotels door een onderscheidend (doch niet 

per definitie exclusief) product, vormgeving en een persoonlijke benadering van gasten. Een andere 

vorm van kleinschalige hotellerie bestaat uit kwaliteitsrestaurants die tevens hotelkamers of (luxe) 

appartementen aanbieden. Ook hier is het aantal kamers relatief beperkt.  

 

Landelijk zijn er de afgelopen decennia nogal wat hotelkamers bijgekomen. Bovenstaande figuur
3
 

maakt duidelijk dat het aantal overnachtingen (blauwe lijn) tegelijk eveneens aanmerkelijk toenam en 

in grote lijnen een identieke trend vertoont als de ontwikkeling van het kameraanbod (rode lijn). Met 

andere woorden: de markt absorbeert het groeiende aanbod goed en de gemiddelde kamerbezetting 

blijft ongeveer gelijk. In de hogere marktsegmenten neemt de bezetting landelijk zelfs nog iets toe, ten 

                                                      
3
  Bron: HorecaDNA / CBS, 2016. 

-10

0

10

20

30

40
O

n
tw

ik
ke

lin
g 

t.
o

v.
 1

9
9

9
 in

 %
 

Ontwikkeling hotelcapaciteit en 
overnachtingen in Nederland sinds 1999 

Index aantal kamers in % Index aantal overnachtingen in %



Hoofdstuk 2 11  

koste van de minder goed geoutilleerde hotels (1 of 2 sterren) en pensions. De vraag naar (hoog-

waardige) hotelaccommodatie groeit mede door de vele kortingsmogelijkheden online of offline. Nieu-

we productformules als Airbnb (kamers, appartementen bij particulieren) hebben buiten de grootste 

steden nauwelijks effect op de vraag naar reguliere hotelaccommodatie. 

 

Upgrading 

Een andere ontwikkeling is de ‘upgrading’ van hotels. Het aantal hotels in de hogere segmenten 

groeit, terwijl de capaciteit in de ‘lagere’ marktsegmenten afneemt. De onderstaande figuur
4
 illustreert 

deze tendens. Vijfsterrenhotels zijn overigens vooral in de Randstad gevestigd. Ook bínnen de markt-

segmenten is sprake van upgrading: een drie-sterrenkamer biedt tegenwoordig meer faciliteiten, ruim-

te en comfort dan vroeger. Mede daardoor bestaat vanuit het zakenleven (vooral het middenmanage-

ment en verkoopfuncties), zeker in tijden van economische laagconjunctuur, ook een vraag naar mid-

denklasse hotels. Voorwaarde is wel dat zij moderne kamers bieden met voldoende (doch niet per se 

luxe) faciliteiten.  

 

Toenemende concurrentie 

De kleinere, zelfstandige hotels ondervinden steeds meer concurrentie van internationale ketens en 

grote franchiseorganisaties. Zij beschikken immers over uitermate professionele marketingformules en 

reserveringssystemen. Reserveren via internet heeft een grote vlucht genomen; de klant ziet direct 

beschikbaarheid en prijs van de kamer voor een bepaalde periode en kan online boeken. Dit heeft tot 

gevolg dat de prijs-kwaliteitsverhouding steeds belangrijker wordt. Kleinere bedrijven doen in praktijk 

vaak weinig aan marketing, door onvoldoende financiële of organisatorische capaciteit. Daarom wordt 

                                                      
4
  Bron: HorecaDNA / CBS, 2016.  
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hiervoor vaak samengewerkt met andere zelfstandige hotelbedrijven, bijvoorbeeld in de vorm van 

marketingovereenkomsten. 

 

Elke formule vraagt eigen vestigingsmilieu 

Qua locatiekeuze bestaat er een duidelijk onderscheid tussen ‘zakelijke’ en ‘toeristische’ hotels. De 

eerste groep richt zich doorgaans vooral op ‘stedelijke’ locaties die snel bereikbaar zijn per auto en (in 

mindere mate) per trein, representatief zijn en in het zicht liggen. Nieuwe ‘toeristische’ hotels, meestal 

kleiner van omvang, kiezen veelal voor monumentale binnensteden of dorpen of juist een landschap-

pelijk aantrekkelijke locatie in het buitengebied. Monumentale of anderszins markante gebouwen heb-

ben de voorkeur, vanwege het onderscheidende karakter en de uitstraling. Het beoogde hotelconcept 

kan zich, gegeven de locatie en de productformule richten op zowel de zakelijke als de toeristische 

markt. 

 

De grootste hotelketens in Nederland zijn (naar aantal kamers): 

 Van der Valk 

 NH Hotels 

 Accor 

 Groupe du Louvre 

 Hampshire 

 Best Western 

 Bastion 

 Intercontinental Hotels Group (HG) 

 Fletcher 

 Bilderberg 

 

Een goed toekomstperspectief  

Een goed hotel is een gastvrij, comfortabel en rustig toevluchtsoord, vooral voor mensen van buiten 

de regio. De verwachtingen voor de hotelsector voor de komende jaren zijn positief, mede door het 

sterk toenemende aantal buitenlandse overnachtingen in Nederland. Korte hotelvakanties (‘tussen-

doortjes’) winnen aan populariteit, maar ook het aantal zakelijke overnachtingen en bijeenkomsten zal 

nog verder stijgen. Voorwaarde is dat hotels ruime kamers aanbieden, met voldoende, goede facilitei-

ten (ruim sanitair, bureau, zitgelegenheid, Wifi, glasvezel, etc.) en aanvullende voorzieningen (lift, 

lounge, café-restaurant, telewerkplekken, parkeergelegenheid, etc.). Bijzondere perspectieven be-

staan er, zoals vermeld, voor thematische en conceptgerichte hotels. Deze moeten dan wel kiezen 

voor een marktgericht thema, dat enerzijds uniek en onderscheidend is, maar tegelijkertijd ook niet te 

stigmatiserend qua doelgroepen. 

 

Nieuwe hotelconcepten groeien en bloeien 

Ondanks de ketenvorming in de hotelsector blijft er ontwikkelingsruimte aanwezig voor kleinere, on-

derscheidende formules gericht op nichemarkten. Opvallend was het afgelopen decennium de op-

komst van bijzondere, hoogwaardige hotelconcepten als Design Hotels, Art Hotels en Lounge Hotels. 

Vaak worden ze gefaciliteerd door grote ketens. Hotels zijn door hun veelal professionele productont-
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wikkeling en marketing trendsettend in de vrijetijdssector. Door combinaties met een restaurant of 

zaalverhuur blijkt ook op dit niveau vaak een succesvolle exploitatie mogelijk.  

 

Ook de toename van de budgetketens is landelijk en wereldwijd opvallend, met nieuwe spelers als Ibis 

Budget en B&B Hotels. Bed & Breakfast accommodaties zijn voor Nederland een betrekkelijk nieuw 

fenomeen. Gasten kunnen er betaalbaar overnachten in een vaak sfeervol huis. Daarnaast is er de 

opvallende groei van Airbnb, waarbij particulieren hun woning direct verhuren via een online markt-

plaats. Steeds meer aanbieders richten zich niet alleen op toeristen, maar ook op de zakelijke markt. 

Ook Couchsurfing is een recente ontwikkeling, waarbij gratis kan worden overnacht bij ‘locals’. Dit 

fenomeen ontwikkelt zich vooral in de Randstad en dan met name in Amsterdam. 

 

Veel interactie met andere functies 

Hotels profiteren doorgaans sterk van de wervingskracht van andere economische functies (restaura-

tieve horeca, toerisme, cultuur, retail, bedrijventerreinen) en vice versa. Met name in binnensteden, 

maar ook op ‘trafficlocaties’ en nabij bedrijventerreinen, kan deze interactie groot zijn. Daarnaast zijn 

hotels belangrijk voor het lokale en regionale zakelijk bedrijfsleven: als ontmoetings-, vergader- en 

conferentieruimte en als overnachtingsplek voor zakelijke bezoekers.  
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3. TOEPASSING LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING 

 

 
3.1 Toetsing ontwikkeling aan de Ladder voor duurzame verstedelijking  
 

De ontwikkeling Vijverhof omvat 45 hotelkamers (Flora Batava) in een monumentaal pand in Loenen 

a/d Vecht. In de toetsing leggen we het accent op de essentiële doelen en aspecten binnen de Lad-

der. Voor de nadere onderbouwing verwijzen we naar de voorgaande hoofdstukken. 

 

De ontwikkeling omvat een nieuwe, marktgerichte invulling van enige bestaande monumentaal pan-

den inclusief tuin. Op het terrein zijn momenteel diverse gebouwen aanwezig, vooral aan de Zuidzijde 

van het perceel. Er zijn enige bouwkundige en infrastructurele ingrepen nodig om de locatie geschikt 

te maken voor de functie van hotel. 

 

 

Eerste trede (regionale behoefte) 

Er is in kwantitatieve èn kwalitatieve zin voldoende regionale behoefte en marktruimte voor nieuw 

hotelaanbod conform het beschreven marktsegment, locatieprofiel, omvang, faciliteiten en doelgroe-

pen.  

 

Ten eerste speelt de ontwikkeling nauw in op de consumentenbehoefte. De vraag naar hotelaccom-

modatie is landelijk en provinciaal de afgelopen jaren sterk toegenomen. De algemene verwachting is 

dat de vraag in met name het hogere marktsegment de komende jaren zal blijven toenemen.  Het 
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hotel heeft met 45 kamers overigens en relatief bescheiden omvang. Naast een ‘autonome’ aantrek-

kingskracht kan het hotel ook in hoge mate profiteren van de het tekort aan hotelaccommodatie in de 

regio Amsterdam en Utrecht in bepaalde periodes (grote congressen, vakanties, etc.). 

 

Het hotel richt zich primair op het hogere marktsegment (upscale, indicatie 4 sterren), met zowel de 

zakelijke als de toeristische markt als doelgroepen. In combinatie met het onderscheidende vesti-

gingsmilieu en de monumentale huisvesting heeft het hotel ook in kwalitatief opzicht een duidelijke 

meerwaarde voor het regionale hotelaanbod en dus ook voor de verzorgingsstructuur. Vanwege de 

landelijke, landschappelijk uitermate fraaie en ‘rustieke’ locatie onderscheidt het hotel zich nadrukkelijk 

van de meeste andere hotels in de regio. Het overige hotelaanbod in de regio is veelal gelegen binnen 

de steden, kernen of op traffic-locaties. Hotels in het buitengebied zijn in de regio veelal (zeer) klein-

schalig en lang niet altijd goed geëquipeerd voor zakelijke bezoekers. Ze richten zich grotendeels op 

andere (toeristische) doelgroepen. 

 

Het hotel speelt ook sterk in op de behoefte van de gemeentelijke en provinciale overheid, zoals om-

schreven in diverse beleidsdocumenten (zie paragraaf 2.1). Moderne hotels zijn in hoge mate beeld-

bepalend voor regio’s en vervullen een belangrijke trekkersrol. Het hotel heeft meerwaarde voor de 

economische, toeristische en ruimtelijke structuur van de regio en behelst een nieuwe, marktgerichte 

invulling van een bestaand monumentaal pand inclusief tuin.  

 

De behoefte vanuit het bedrijfsleven uit zich in concrete belangstelling voor exploitatie van het hotel. 

Bovendien voorziet de ontwikkeling in relatief veel (laaggeschoolde) werkgelegenheid. 

 

Tweede trede (locatie en effecten) 

Het nieuwe hotel wordt ontwikkeld in een bijzonder monumentaal pand met aanliggende tuin, op een 

bijzondere locatie aan de Vecht en in een gebied met hoge landschappelijke en cultuurhistorische 

kwaliteiten. Het zal een belangrijke impuls geven aan de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht en 

naamsbekendheid van het gebied. 

 

Het realiseren van een klasse hotel van 45 kamers vereist een zekere omvang, ook qua buitenruimte. 

Er is in de regio geen alternatieve locatie en/of (leegstaand) vastgoed beschikbaar (te koop) met vol-

doende vastgoedkwaliteiten en uitstraling, fysieke ruimte en overige gebiedskwaliteiten, zoals die voor 

de beoogde hotelontwikkeling zijn vereist. Bovendien missen deze locaties een aansprekend thema 

(geschiedenis) als Flora Batava. 

 

Ook is er geen grondkavel te koop van voldoende omvang en een adequate ligging in het bestaand 

stedelijk gebied. Het enige pand dat te koop staat en in zekere mate vergelijkbaar is qua allure en 

geschiedenis is buitenplaats Vechtoever in Maarssen (Diependaalsedijk 33). Rondom deze buiten-

plaats zijn echter onvoldoende opstallen en andere gebouwen. Hierdoor is het niet mogelijk op deze 

buitenplaat een hotel met de beoogde omvang en uitstraling te ontwikkelen.  

 

Binnen de horecastructuur valt extra leegstand door dit initiatief niet te verwachten. Indirect zijn in 

beperkte mate effecten mogelijk op kleinschalige en gedateerde hotels in de regio. Dit betreft met 
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name zaken, die niet tijdig hebben ingespeeld op de veranderde marktomstandigheden. In diverse 

onderzoeken is evenwel reeds vastgesteld dat het toekomstperspectief van dit hoteltype sowieso 

overwegend negatief is. Gezien de aard van het betreffende vastgoed (kleinschalig, landschappelijk 

vaak fraai gelegen) en de grote economische dynamiek in en nabij de regio is een transformatie tot 

andere functies hier vaak goed mogelijk. Kansrijke alternatieve functies zijn, afhankelijk van de locatie 

en vastgoedkenmerken, bijvoorbeeld wonen, zorgfuncties of horeca. Sluiting zal niet of nauwelijks 

(ruimtelijke) effecten genereren op de omgeving dan wel op het woon-, leef- en ondernemersklimaat 

ter plekke. Bij transformatie zullen deze effecten per saldo vaak zelfs positief uitvallen.  

 

Derde trede 

Het betreft hier een initiatief juist buiten het stedelijk gebied. De locatie Rijksstraatweg 6 ligt officieel in 

de kern Nieuwersluis. Aan de zuidkant grenst het perceel aan Buitenplaats Overweer, dat wel valt 

binnen het stedelijke gebied. 

 

De locatie is multimodaal ontsloten voor auto’s, fietsers, voetgangers en gebruikers van het openbaar 

vervoer. Ook wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid.  

 
 
3.2 Conclusie 
 

De beoogde ontwikkeling Flora Batava betreft een hoogwaardig hotel op een bijzonder fraaie locatie 

met hoge cultuurhistorische en recreatieve waarden. 

 

In de eerste Trede hebben wij aangetoond dat er behoefte is aan een hotel in de gemeente Stichtse 

Vecht en meer specifiek gelegen aan de Vecht. In de tweede Trede hebben wij aangetoond dat er 

geen andere locaties zijn die gelegen zijn in het stedelijke gebied in de kern Breukelen. In de derde 

Trede hebben wij laten zien dat Rijksstraatweg 6 goed bereikbaar is voor de doelgroep. 

 

De locatie is zeer geschikt voor de realisatie van een hotel (45 kamers) en een restaurant in de be-

staande villa, nieuwbouw van het landhuis aan de Vecht, aangrenzend aan de bestaande bebouwing, 

realisatie van een theehuis in de noordoostelijke hoek van het perceel.  
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Overige relevante informatie 
 
Toerisme en Recreatie zijn belangrijke thema’s in de toekomstvisie van de Stichtse Vecht. Om de 

regionale behoefte aan hotelovernachtingen in kaart te brengen hebben we diverse bronnen geraad-

pleegd. Hieronder de belangrijkste bevindingen, aanvullend aan de beschrijving in onderhavige rap-

portage. 

 

De Vecht “unique selling point” van de Stichtse Vecht. 

In de Vechtstreek is het recreëren op de Vecht en het bekijken van de buitenplaatsen toeristisch ge-

zien heel belangrijk getuige de eerste zin op de website van  VVV-Stichtse Vecht:   

"Stichtse Vecht is een groene gemeente met een rijke historie. De gemeente wordt doorsneden door 

de Vecht, één van de meest idyllische rivieren van Nederland, beroemd om de vele 17de en 18de 

eeuwse buitenplaatsen langs haar oevers. In combinatie met de uitgestrekte veenweidegebieden aan 

de westkant en de veenplassen aan de oostkant van de gemeente biedt Stichtse Vecht een ongeken-

de variatie in landschap en recreatiemogelijkheden. Deze groene oase tussen de verstedelijkte gebie-

den van Amsterdam en Utrecht wordt niet voor niets ook wel 'het buiten van de Randstad' genoemd." 

 

De sector recreatie en toerisme zal de komende decennia door blijven groeien.  

De verwachting is dat het toerisme tot 2018 groeit met 2,4 % per jaar en daarna met 1,6% per jaar tot 

2025. (Beleidsnota Recreatie en Toerisme Gemeente Stichtse Vecht) 

 

Metropool Regio Amsterdam (MRA): spreiding van hotels 

In 2016 wordt in de metropoolregio Amsterdam een economische groei van 2,6% verwacht. Economi-

sche verkenningen MRA 2016. De groei in de MRA en de internationale aantrekkingskracht van de 

MRA heeft positieve gevolgen voor de mogelijkheden voor een hotel in deze regio. Het beleid van de 

stad Amsterdam is gericht op het spreiden van bezoekers in tijd en ruimte, ook buiten de regio. 
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Locatie goed bereikbaar 

De locatie Rijksstraatweg 6 ligt tegen de rand van de kern Breukelen en is zeer goed bereikbaar voor 

de doelgroep.  De locatie heeft twee op-en afritten waardoor alle bezoekers per auto, lopend of fiet-

send het terrein als volgt kunnen bereiken.  

 

Per auto:  

Komende uit zuidelijke richting A2, afrit Breukelen, Amerlandseweg, Brugoprit, Linksaf Straatweg, 

rechtdoor Rijkstraatweg. 

Komende uit noordelijke richting A2, afrit Vinkenveen/Hilversum N201, rechtsaf N402, Rijksstraatweg. 

 

Per bus: 

Station Breukelen bus 120, bushalte Vrijheidslaan/Straatweg. 

 

Per fiets en lopend: 

Er is een fiets/wandel pad aanwezig parallel aan de Rijksstraatweg. 

 

Per boot: 

De locatie is bereikbaar per boot over de rivier de Vecht. 
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TRENDS IN DE BRANCHE 

Er zijn enorm veel trends aangegeven in de hotelsector. Wij geven hieronder aan op welke trends het 

hotel zal inspelen. 

 

TRENDS IN DE HOTEL BRANCHE (Hospitality Management –Christel Tuin) 

Food & Beverage in het hotel wordt een zeer belangrijke trekker.  

Top chefs gaan steeds vaker tijdelijk of permanent in hotel restaurants werken. “Steeds meer gere-

nommeerde Michelinsterren in hotels. Lang leek deze combinatie onmogelijk, maar niets is minder 

waar. Komend jaar gaan steeds meer hotels een (pop-up)restaurant huisvesten. In navolging van 

Rene Redzepi's succesvolle tijd met Noma in het Mandarin Oriental Tokyo, gaan meer chefs het avon-

tuur aan. Zo gaat driesterrenchef Grant Achatz koken in het Faena Hotel Miami Beach. In Dubai, waar 

het nieuwe Palazzo Versaco het nieuwe restaurant Enigma deze maand opent, zullen de chefs vier 

keer per jaar rouleren.”  

 

Flora Batava gaat zich onder leiding van een goede chef richten op een uitzonderlijk lekkere keuken 

met veel gebruik van verse en lokale producten.  

 

Hotels worden 'smart' 

Hotels zullen in 2016 nog geautomatiseerder worden, waarbij de focus ligt op een soepel in-en uit-

check proces voor de gasten. Zo kunnen gasten in het Arrive hotel in Palm Springs inchecken aan de 

hotelbar, is het personeel multifunctioneel (iedereen kan inchecken, auto's parkeren of roomservice 

bezorgen) en heeft elke kamer in-room Netflix en Apple TV. De kamers hebben geen vaste telefoons 

meer, alle vragen of verzoeken aan het personeel gaan via sms. In het Mar Adentro hotel in Baja Cali-

fornië kunnen gasten via hun tablet zelf alles regelen. Van de airconditioning tot roomservice. De wifi 

zal overigens net zo goed werken op het bijbehorende strand als in het hotel. Sterk wifi is sowieso een 

vereiste. Best Western richt zich trouwens alweer op de nieuwste ontwikkeling op het gebied van snel 

internet: Li-Fi technologie. Bij deze technologie kan internet doorgegeven worden via licht. Dit bete-

kent een niet eerder vertoonde snelheid van internet in de kamer. De focus komt ook meer te liggen 

op in- en uitchecken. Late check-out zonder extra kosten wordt steeds populairder en hotels zullen 

steeds meer experimenteren met 24-uur blokken. Dit betekent dat als gasten om 4 uur 's nachts in-

checken, ze de volgende dag om 4 uur 's middags uiterlijk kunnen uitchecken.  

 

Bij Flora Batava willen we het in-en uitcheck proces voor de gasten zo gemakkelijk mogelijk maken, 

elke kamer heeft de nieuwste voorzieningen m.b.t. televisie en WIFI.  

 
Cultuurhistorie heeft economische waarde 

2016 is het jaar waarin traditionele, historische hotels weer volop gewaardeerd worden. Zo heropent 

het Ritz in Parijs opnieuw in maart. Het hotel werd ongeschikt geacht voor de kwalificatie 'Paleis', een 

vijfsterrenplus-status die hotels als Le Bristol en Le Royal Monceau wel kennen, en begon daarop met 

een herinrichting die drie jaar duurde en 200 miljoen euro kostte. Alle kamers en suites, met name de 

badkamers, ondergingen een update, technologische verbeteringen werden doorgevoerd, een nieuwe 

chef (Nicolas Sale) werd aangesteld en 's werelds eerste Chanel Spa werd geïntroduceerd.  

Gelegen op de historische buitenplaats Vijverhof speelt Flora Batava in op de toenemende synergie 
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tussen horeca en cultuurhistorie. De buitenplaats met de botanicus Agnes Block als oprichtster en 

gelegen aan de Vecht (met vele buitenplaatsen en kastelen,) heeft met haar rijke historie de klant veel 

te bieden. 

 

Wellness bereikt nieuw niveau 

Met een sauna en een massageruimte kom je er niet meer. De 'healty traveler' is namelijk een serieu-

ze doelgroep. Zo lanceert fitnessbedrijf Equinox een hotelmerk voor gezondheidsbewuste reizigers. 

Het eerste hotel zal gevestigd worden in Manhattan, gevolgd door Los Angeles. De beste fitnessappa-

raten en binnen-en buitenbaden zijn in deze hotels vanzelfsprekend aanwezig. Mindfulness is ook een 

moneymaker. Zo lanceert het Mandarin Oriental een 'Silent Night', waarbij alle spa's zullen transfor-

meren tot een vredig rustoord. Het Akasha spa in Café Royl voegt zelfs een reiki meester en een cog-

nitieve en emotionele coach toe aan het wellnessprogramma.  

 

Flora Batava speelt in op de trend naar Wellness door een kleine wellness/massageruimte in de kel-

der van het hotel. In de kamers zelf wordt veel aandacht geschonken aan het creëren van een Well-

ness-gevoel in de kamers zelf.  

 

Concept is the word 

In een wereld met ontelbare keuzes, is het belangrijk om je als hotel te onderscheiden. Concept-hotels 

zijn dus volop in opkomst. Zo kunnen gasten in het Book and Bed in Tokio kiezen uit maar liefst 1700 

boeken die ze kunnen lezen in hun 'bibliotheek bed'. In Key West, Florida kunnen gasten dan weer 

genieten in een hotel dat zich volledig onder water bevindt.  

 

Flora Batava onderscheid zich van vele andere hotels door zich te richten op de historische Vecht. De 

klant kan een bootje huren en op de Vecht varen. Een drankje drinken in het theehuis met uitzicht op 

de Vecht. Kortom hij kan zich even thuis voelen op een buitenplaats. 

 

Eco wordt serieus 

De eco-standaarden in hotels worden steeds hoger. Hotel Central Park in New York leidt gasten ook 

op dit gebied op. Zo krijgen alle douches een zandloper die vijf minuten loopt om gasten te attenderen 

op hun watergebruik.  

 

Flora Batava wil een green ‘key gold’ locatie worden. Green Key is het internationale keurmerk voor 

duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke markt. Bedrijven met een Green 

Key keurmerk doen er alles aan om het milieu te sparen, zonder dat hun gasten inleveren op comfort 

en kwaliteit. Zij gaan daarbij een stap verder dan de normale wet- en regelgeving vereist. 

 

Exclusiviteit is de nieuwe luxe 

Wat voorheen exclusieve nachtclubs waren, is nu toegankelijk voor het grote publiek. Zo is de Parijse 

nachtclub Les Bains nu een boutique hotel, terwijl Le Montana heropende als hotel met zes suites, 

ontworpen door Vincent Garré.  
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Flora Batava speelt met het relatief bescheiden aantal kamers en de persoonlijke benadering door het 

personeel in op de trend van de Luxe Boutique hotels. 

 

Zie ook:  

http://www.hospitality-management.nl/dit-zijn-de-9-hoteltrends-voor-2016-

19540#sthash.4s1C7g22.dpuf 

 

TRENDS IN DE HORECA (FACTSHEET TRENDS HORECA NEDERLAND) 

Trend 1: Puur  

De gast gaat steeds bewuster om met wat hij eet en drinkt. Er is een toenemende vraag naar eerlijke 

en pure ingrediënten, met respect voor de afkomst, de bijproducten en het afval dat hiermee gepro-

duceerd wordt. Hoge kwaliteit en ambachtelijkheid worden zeer gewaardeerd. Duurzaamheid is een 

steeds belangrijker onderwerp voor gasten: consumptie mag niet nadelig zijn voor de maatschappij en 

waar mogelijk maatschappelijk verantwoord zijn. De gast wil een goed gevoel overhouden aan hore-

cabezoek. We zien een groeiende aandacht voor authenticiteit, oorsprong en eenvoud.  

 

Het restaurant van Flora Batava koopt de ingrediënten zoveel mogelijk bij lokale leveranciers. Mensen 

die passie hebben voor wat ze verbouwen, persen, bakken of brouwen. De Vechtstreek heeft de heer-

lijkste kazen, sappen, fruit, groenten en vlees. Vlees en vis zijn bij ons duurzaam en verantwoord. 

Groente wordt op een bijzondere manier bereid en de kok maakt veel gebruik van seizoensgroenten. 

 

Trend 2: Persoonlijk  

Gasten willen hun geld niet meer aan een ‘instantie’ geven, maar verwachten ‘iemand’ met persoon-

lijkheid en karakter. Ze verkiezen het verhaal boven het product. Producten en diensten worden niet 

langer alleen als functioneel gezien; een gast wil er een waardevolle herinnering aan overhouden. Dit 

vraagt innovatie en vernieuwing van horecaondernemers, om gasten te blijven verrassen. Onder-

scheidend is hier het sleutelwoord: de gast zoekt een unieke ervaring en wil hiervoor betalen. We zien 

een groeiend belang van onderscheidend vermogen voor bedrijven.  

 

Het personeel van Flora Batava wordt geselecteerd op hun vriendelijke en warme uitstraling. Slapen 

bij Flora Batava moet voelen als thuis komen in een ideaal huis. Ons personeel biedt: 

 Een zeer warm welkom/ hartelijk ontvangst 

 Vriendelijke, spontane en attente service 

 Een persoonlijke attentie bij aankomst 

 Persoonlijke aandacht voor de gast 

 Een persoonlijk praatje 

 Aandacht voor detail 

 Een hartelijke, aangename sfeer 

 Een excellente service 

 Goede adviezen voor een aangenaam verblijf 

 

  

http://www.hospitality-management.nl/dit-zijn-de-9-hoteltrends-voor-2016-19540#sthash.4s1C7g22.dpuf
http://www.hospitality-management.nl/dit-zijn-de-9-hoteltrends-voor-2016-19540#sthash.4s1C7g22.dpuf
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Ons personeel is: 

 Kundig, weet waar ze het over heeft 

 Super vriendelijk 

 

Trend 3. Peer tot Peer. 

We zien een trend waarbij gasten in toenemende mate meedoen en dingen samen doen. Door Airbnb 

is de peer-to-peer economie al lang geen ver-van-mijn-bed show meer. Wereldwijd verhuren mensen 

lege kamers of appartementen aan toeristen. In Amsterdam alleen al is in 2013 zo’n 13 miljoen euro 

verdiend door de verhuur van leegstaande kamers en huizen. 

 

Ook hotel Flora Batava kan aansluiten bij Airbnb. 

 

Trend 4. Hyperactieve levensstijl  

Tijdens de dag schakelen mensen meerdere keren om in hun activiteiten. Werken, leren, ondernemen 

en vrije tijd wisselen elkaar af en lopen door elkaar heen. Deze diverse momenten vinden vaak plaats 

in de horeca waar gasten met laptop 24/7 iedereen kan bereiken en alles kan bestellen en kopen. 

Gasten willen niet meer wachten, ze verwachten dat zij in hun mobiliteit gefaciliteerd worden. De gast 

is altijd bezig, altijd mobiel en altijd onderweg. We zien dit sterker terugkomen in de nieuwe generaties 

die met nieuwe technologieën zijn opgegroeid. We zien dat in consumentengedrag een grotere rol is 

weggelegd voor sociaal, lokaal en mobiel.  

 

Flora Batava zorgt ervoor dat de klant overal goed aangesloten is. Een sterke WIFI verbinding is es-

sentieel en oplaadpunten voor mobiele communicatie-apparatuur worden voorzien in de bouw van de 

kamers en het restaurant. 

 

Trend 5. Samenwerken – los van tijd en plaats  

Auto’s, treinen en stations worden werk-, woon- en winkelplekken nu de gast steeds mobieler wordt 

en meer tijd ‘onderweg’ besteedt. De scheidslijn tussen de online en de offline wereld verdwijnt: een 

gast gaat een website net zo belangrijk en relevant vinden als de locatie zelf. Met de verkleining van 

de detailhandel wordt horeca de plaats waar consumentenmerken hun merk kunnen laden. We zien 

een groeiend belang van samenwerken in plaats van concurreren.  

 

Flora Batava biedt door de ruime openingstijden van het restaurant en de bar klanten de mogelijkheid 

om tijdens een lunch, diner of borrel zaken te doen.  

 

Trend 6. Gezondheid  

Consumenten vinden een gezonde levensstijl steeds belangrijker en zij vinden dat de horeca hier een 

belangrijke rol in speelt. Gasten hebben steeds minder tijd en meer stress en drukte. Zij hebben in 

toenemende mate behoefte aan ont-stressen, relaxen, ontgiften. Gasten zijn op zoek naar balans, 

zingeving en inhoud. Technologie maakt het mogelijk om constant rekening te houden met gezond-

heid en zorgt ervoor te dat lichaam, omgeving en zelfs planten gezond blijven. We zien gezondheid 

als belangrijke consumentendriver de komende jaren.  
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Het restaurant in Flora Batava zal veel aandacht schenken op de menukaart aan gezonde producten. 

Zo is groente geen bijzaak, maar speelt het een hoofdrol in gerechten.  Daarnaast stimuleert Flora 

Batava door wandel en fietsroutes, fietsverhuur en vaarroutes een gezonde ‘work out’ tijdens het ver-

blijf. Mogelijk worden er ook Yoga-lessen aangeboden.  
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TROUW 18-3-2016 

 

Amsterdam zet een rem op de groei van het aantal hotels. Het is op sommige plaatsen te druk, 

liet het stadsbestuur vrijdag weten. Alleen bij uitzondering mogen ondernemers nog een nieuw 

hotel openen. Dat kan bijvoorbeeld als buurtbewoners zijn geraadpleegd en als er een plan ligt 

op het gebied van sociaal ondernemen. 

Tegelijkertijd wil Amsterdam meer grip krijgen op de verhuur van woningen aan toeristen via websites 

als Airbnb, Wimdu en Booking. Uit de laatste cijfers blijkt dat 7 procent van het totaal aantal overnach-

tingen plaatsvindt in woningen, terwijl er ook een grote krapte is op de woningmarkt. Alleen al via Air-

bnb worden in Amsterdam meer dan 10.000 woningen aangeboden. 

 

Vakantieverhuur 

De hoofdstad gaat bekijken of de huidige toegestane termijn van zestig dagen vakantieverhuur per 

jaar ingekort kan worden. Ook gaat de gemeente onderzoeken of er een verplichte gastenregistratie 

kan komen voor aanbieders van woningen aan toeristen. 

 

De stad steekt extra energie in de handhaving van de toeristische verhuur van woningen, waarbij 

ambtenaren door middel van 'digitaal rechercheren' nauwkeurig websites afspeuren. Amsterdammers 

kunnen klachten melden via een hotline en de gemeente gaat bij het Rijk pleiten voor een landelijk 

meldingssysteem. 

 

Overlast 

Op de hotelmarkt mogen ondernemers lopende projecten afronden. Dat betekent dat er de komende 

jaren nog zo'n honderd hotels bijkomen in Amsterdam, waarvan 25 in de binnenstad. Deze hotelplan-

nen zijn al jaren geleden goedgekeurd en soms duurt het wel acht tot tien jaar voordat een project is 

voltooid. Volgens cijfers van het CBS waren er in november 429 hotels in de hoofdstad. 

 

Het aantal bezoekers aan Amsterdam zal de komende jaren alleen maar toenemen, verwacht de ge-

meente. Toerisme draagt bij aan de economie en werkgelegenheid, maar tast ook 'balans tussen be-

zoekers en bewoners' aan. "In delen van de stad leidt drukte tot overlast en hinder." Burgemeester 

Eberhard van der Laan zei vorige maand al dat toeristen wat hem betreft meer in steden als Rotter-

dam mogen slapen. 
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Amsterdam doet een beroep op de andere grote steden om toeristen op te vangen. Dit zou helpen de 

drukte te beteugelen, zegt burgemeester Eberhard van der Laan in een interview. "Dat kan wel eens 

onze redding zijn.” 

 

Amsterdam Marketing is druk bezig de samenwerking in de steigers te zetten. Van der Laan heeft de 

spreiding van toeristen over de grote steden al eerder besproken met zijn collega's in Rotterdam, 

Utrecht en Den Haag. "Ik zou het fijn vinden als een toerist overnacht in Rotterdam. Amsterdam doen 

ze toch wel aan."  

 

Deze spreiding moet de druk op Amsterdam verminderen. Dit jaar komen meer dan 17 miljoen bezoe-

kers naar Amsterdam. De verwachting is dat dit toeneemt tot 23 miljoen in 2025. "We hoeven niks te 

doen om het hier drukker te laten worden, het is een autonome ontwikkeling," zegt Van der Laan, 

waarbij hij vooral wijst op de groeiende middenklasse in China en India; mensen die zich kunnen ver-

oorloven te gaan reizen.  

 

Gratis openbaar vervoer 

"We moeten ons richten op spreiding van toeristen over het land." Hij ziet het als verantwoordelijkheid 

van de stad om anderen te laten delen in het succes. "Van alle kanten is behoefte om hier iets aan te 

doen en dat kan wel eens onze redding zijn."  

 

Als toeristen in andere steden overnachten, moeten ze met gratis openbaar vervoer naar Amsterdam 

kunnen komen, vindt Van der Laan. "Mijn collega Ahmed Aboutaleb van Rotterdam stelde voor om 

van de treinrit een culturele belevenis te maken, met muziek en artiesten. Dat een toerist dan een 

rondje Randstad kan maken. Een geweldig idee."  

 

Machteld Ligtvoet van Amsterdam Marketing is blij met de oproep. "Wij hebben een eerste slag gesla-

gen door toeristen te verspreiden over de metropool: Haarlem, Zandvoort en Muiden. De volgende 

stap is Rotterdam, Den Haag en Utrecht." 
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Achterkant van de villa met stinsenplanten op de voorgrond (foto SIA april 2016) 
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1.1 INLEIDING 
 
De buitenplaats Vijverhof, Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis (direct ten noorden 
van de bebouwde kom van Breukelen) is in 1670 gesticht en maakt onderdeel 
uit van het buitenplaatsenlandschap langs de Vecht. De buitenplaats omvatte in 
de 18e eeuw een parkaanleg van ca. 14 hectare, verschillende boerderijen en 
landbouwgronden, maar is in de loop van de 20e eeuw door afkaveling sterk 
verkleind. De tegenwoordige omvang bedraagt 1.44 hectare. 
 
Het huidige hoofdhuis van de buitenplaats (Rijksstraatweg 6A), villa Vijverhof, 
dateert uit 1866 en is sinds 2002 beschermd als rijksmonument (monumentnr. 
520405). De tuin- en parkaanleg is niet als zelfstandig rijksmonument 
beschermd, maar wordt wel in de redengevende omschrijving van het 
beschermde hoofdhuis genoemd: “vanwege de markante situering binnen een 
kleine landschappelijk aangelegde tuin” (ensemblewaarde). 
 

 

1. INLEIDING EN METHODOLOGIE 

1.2 DOEL  
 
De toekomstige eigenaar wil de buitenplaats Vijverhof herbestemmen, de 
bestaande laboratoriumgebouwen deels afbreken en vervangen door nieuwe 
gebouwen.  
 
Het voorliggend historisch onderzoek met een analyse van de 
ontwikkelingsgeschiedenis en waardestelling dient primair als cultuurhistorische 
onderbouwing en inspiratiebron voor de herbestemming, het parkontwerp en de 
inpassing van de nieuwbouw en de (her)inrichting van de omringende tuin- en 
parkaanleg. 
 
Het tuinhistorisch onderzoek naar de tuin- en parkaanleg met een 
tuinhistorische waardestelling van de actuele situatie wordt uitgevoerd conform 
de landelijke Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek (RCE 2012). 
 

In het project worden de volgende zaken expliciet onderzocht: 
a. De ouderdom van de aanwezige tuininrichting (uitgesplitst in diverse 

onderdelen); 
b. De ouderdom en aanleg van de grondwallen langs de Vecht; 
c. De historische toegangen; etc. 
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De contour van Vijverhof geprojecteerd op een actuele luchtfoto 
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1.3 METHODOLOGIE 
 
Het voorliggende onderzoek en waardestelling is uitgevoerd volgens de 
onderzoeks- en rapportagemethode zoals deze staat omschreven in de 
landelijke Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek (Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
2012) en omvat; 
 Historisch onderzoek 

 Inventarisatie actuele situatie 

 Tuinhistorische waardestelling  

 

Historisch onderzoek 
Hierin worden de relevante historische gegevens en de historische ontwikkeling 
beschreven en geanalyseerd op structuurniveau. Het historisch onderzoek 
omvat archief-, literatuur- en kaartonderzoek. Ook het terrein zelf vormt een 
belangrijke bron.  
 

Inventarisatie actuele situatie 
Hierin wordt de actuele situatie op hoofdlijnen geïnventariseerd. Voor deze 
inventarisatie is veldonderzoek gedaan op 26 april 2016 en gebruik gemaakt 
van de Grootschalige BasisKaart van Nederland en een recente luchtfoto van de 
actuele situatie. 
 

Tuinhistorische waardestelling 
De waardestelling omvat de synthese van het historisch onderzoek en de 
inventarisatie van de actuele situatie en resulteert in een waardestelling van de 
actuele situatie. Immers van verdwenen elementen kan de waarde niet worden 
gesteld. De nadruk van de waardestelling ligt op de structuurbepalende 
onderdelen van de tuin- en parkaanleg van de buitenplaats Vijverhof. Voor de 
buitenplaats als geheel is een contextuele tuinhistorische waardestelling en een 
interne tuinhistorische waardestelling gemaakt. De waardestelling is verder 
verfijnd tot op het niveau van structuurbepalende onderdelen van de tuin- en 
parkaanleg. Een specifieke architectuur- en bouwhistorische beschrijving en 
waardestelling van de individuele bouwwerken behoort niet tot de opdracht.  

 

Begrippenkader tuinhistorische waarden 
De tuinhistorische waarden die worden gesteld, getoetst aan de criteria 
gaafheid en zeldzaamheid, kunnen hoog, positief of indifferent zijn.  
 Hoge tuinhistorische waarde: van cruciaal belang voor de structuur/en/of de 

betekenis voor de aanleg. 
 Positieve tuinhistorische waarde: van belang voor de structuur en/of 

betekenis van de aanleg. 
 Indifferente tuinhistorische waarde, van relatief weinig belang voor de 

structuur en/of betekenis van de aanleg. 
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Bodemkaart van Loenen, blad 31 Oost. Legenda bodemkaart voor Vijverhof RN95A: kalkhoudende Poldervaaggrond, zware en lichte klei.  
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2.1 OUDSTE GESCHIEDENIS 
 
Na het einde van de laatste glaciaal (ijstijd), het Weichselien zo’n 10.000 jaar 
geleden, stijgt de zeewaterspiegel als gevolg van de smeltende ijskappen. De 
smeltende ijskappen waren tevens verantwoordelijk voor extra (smelt)
waterafvoer door de rivieren. De hogere zeespiegel in combinatie met extra 
waterafvoer zorgde voor een stijging van de grondwaterstand. Door de hogere 
grondwaterstand ontstonden (zoetwater)meren en uitgestrekte moerassen 
waarin vervolgens veenvorming plaatsvond. 

 
Zo’n 2.000 jaar v. Chr. ontstond een nieuwe noordelijke tak van de Rijn; de 
Vecht. Deze rivier volgde de loop van de huidige Angstel en Gein en vanaf 
Weesp de huidige Vechtloop naar Muiden. Via het IJ mondde deze rivier uit in 
de Noordzee. De Vecht was oorspronkelijk ook een getijdenrivier zodat naast 
afzettingen van rivierklei ook zeekleiafzetting heeft plaatsgevonden. Na de 
Romeinse tijd verlandde deze loop van de Vecht en verplaatste de rivier zijn 
loop naar de huidige bedding en stroomt via Vreeland, Nigtevecht en Weesp. De 
huidige Angstel en Aa zijn in feite veenstromen die liggen in de oude Vechtloop. 
 
Vanaf de vroege Middeleeuwen werd de Vecht een belangrijke waterweg voor 
Dorestad (Wijk bij Duurstede) en de handel met de Oostzeelanden. Via de Vecht 
bereikte men de Zuiderzee. De Vechtoevers werden in deze periode 
geoccupeerd. Plaatsnamen als Lona genoemd in 953 (Loenen), Marsna 
(Maarssen), Attingahem (Breukelen), Abecenwalde (Abcoude) en Zwesen 
(Zuilen) herinneren hieraan. Al voor de 10e eeuw zijn delen van de oeverwallen 
langs de Vecht bewoond en ontgonnen.  
 
In de tweede helft van de 10e eeuw werd een aanvang gemaakt met de 
ontginning van de Hollands-Utrechtse veengebieden. Mogelijk behoorde de oude 
hogergelegen oeverwal van de Ruige Aa tot de eerste gebieden die in gebruik 
werden genomen. De blokvormige verkaveling ten westen van de Rijstsraatweg 
ter hoogte van Vijverhof wijkt duidelijk af van de latere langgerekte 
veenontginningen die in de 12e eeuw tot stand kwamen.  

 
In de 13e eeuw werd op last van de stad Utrecht de Stadswetering als 
verbinding tussen de Aa en de Vecht gegraven. Deze watergang werd gegraven 
op de plek waar voorheen de ruige Aa liep. Aangezien het Vechtpeil en het 

2. HISTORISCHE ONTWIKKELING  

Aapeil verschilden er geen sluis in de Stadswetering was aangelegd werd er bij 

Nieuwer Ter Aa een overlaadpunt aangelegd. In de 14e eeuw werd dit punt 
beveiligd met de bouw van kasteel Aastein. Met de groei van de handel bleek de 
Stadswetering in de 15e eeuw het handelsvolume niet meer aan te kunnen. Ter 
vervanging van de Stadswetering werd in of voor 1448, wederom op last van 
Utrecht, iets noordelijker dan de Stadswetering een nieuwe bredere wetering 
gegraven, de Nieuwe Wetering, tussen de Angstel en de Vecht. Hiertoe werd 
tevens de Angstel vanaf deze aansluiting richting Amsterdam verbreed. De route 
via de Angstel naar Amsterdam verkorte de reistijd Utrecht-Amsterdam 

aanmerkelijk. De naam Nieuwersluis dankte de bewoningskern aan het 
peilverschil tussen Vecht en Angstel, waardoor een sluis aan de Vechtzijde van 
de verbinding noodzakelijk was.  
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Lucas Jansen Sinck, Caerte daer in vertoont 
wort de limite tusschen Sticht van Utrecht 
en Goylant, vande Vecht tot aan de Suider 
zee, april 1619. Nationaal Archief, 4.VTH 
2582. 
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2.2 EEN NAAMLOZE HOFSTEDE VOOR 1670 
 
De oudste kaart waar een boerderij als voorloper van Vijverhof op staat 
weergegeven is de Caerte daer in vertoont wort de limite tusschen Sticht van 
Utrecht en Goylant, vande Vecht tot aan de Suider zee uit april 1619. Duidelijk 
herkenbaar zijn de Stadswetering, de Nieuwe Wetering en de Weerdsluis 
(oostoever van de Vecht). Ter hoogte van de voorloper van Over-Holland 
(westzijde van de weg) maakt de weg een haakse bocht. De boerderij als 
voorganger van Vijverhof ligt tussen de Herenweg en de Vecht. 
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Agnes Block, Sijbrand de Flines en twee kinderen op Vijverhof, door Jan Weenix ca. 1696. 
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2.3 VIJVERHOF TUSSEN 1670 EN 1704 
 
Op 16 juni 1670 werd in Loenen bij een publieke verkoping “een hoffsteede 
groot ontrent veertien en een halve morgen, leggende aan de Vecht in de 
jurisdictie van Loenen” te koop aangeboden.1 De boerderij werd verkocht door 
de erfgenamen van de in 1666 overleden van de Amsterdamse raad en schepen 
mr. Joris Jorisz. Backer (1638-1666). Koopster van deze boerderij was Agnes 
Block (1629-1704). Enkele maanden eerder, in februari 1670, was haar 
echtgenoot de Amsterdamse zijdehandelaar Hans de Wolff (1613-1670) 
overleden. Op 3 juli 1670 wordt de hofstede door schout en schepenen van 
Loenen getransporteerd op haar naam: “Juffrouw Agneta Blok, weduwe zaliger 
Hans de Wolff, woonende binnen Amsterdam den vrijen eijgendom van 
seeckere huijsingen, hoff, berghen, schuere, stalingen ende vordere getimmert 
en plantagie”.2 De hofstede bestond uit een gedeelte van ca. 4,5 hectare tussen 
de Vecht en de Herenweg (de huidige Rijksstraatweg) dat leenroerig was aan 
kasteel Nijenrode en ca. 10 hectare weideland aan de westzijde van de 

Herenweg. Als leenvrouw moest Agnes Block haar leenheer, de heer van 
Nijenrode, “eenen rooden sperwer” leveren om de leenband te bevestigen. 
Deze boerderij was uitermate gunstig gelegen vanuit Amsterdam bezien. Per 
boot was haar nieuwe bezit comfortabel en snel bereikbaar via de Amstel, 
Angstel en Nieuwe Wetering die bij Nieuwersluis in de Vecht uitkwam. 
 
Dat Agnes Block direct na de dood van haar echtgenoot een buitenplaats sticht 
zal te maken hebben met het “verlies” van de buitenplaats De Purmer in de 
gelijknamige drooggelegde Purmer. Voor 1670 maakte het echtpaar De Wolff-
Block gebruik van deze hofstede die in bezit was van De Wolffs moeder 
Clementia van den Vondel. Met de dood van De Wolff vererfde zijn deel in deze 
hofstede op zijn zoon uit een eerder huwelijk. 
 

 

Al snel na de aankoop van de hofstede aan de Vecht moet Agnes Block haar 
buitenplaats Vijverhof gesticht hebben en begonnen zijn met het aanleggen van 
boomgaarden, moes- en bloementuinen, het aanplanten van bos en plantsoen 
en de bouw van het huis met koepel, oranjerie, speelhuizen en het graven van 
de vijvers waar de buitenplaats haar naam aan dankt.3 De buitenplaats moet in 
ieder geval in 1674 al gereed zijn geweest. Wanneer Agnes in 1674 in 
Amsterdam hertrouwt met zijdehandelaar Sijbrand de Flines (1623-1697) dicht 
Joachim Oudaen in zijn huwelijksdicht: 
 
“En schoon ze wilde eens spelen varen 
Op Vijver-hof om versche lucht 
Ze ziet ér niet dan ongenucht  
En dingen, die het hert bezwaren 
Door ’t alverdelgend oorlogs-lot”.4 
 
Oudaen verwijst in zijn huwelijksdicht naar de oorlogshandelingen in 1672-1673 
gedurende het “Rampjaar” toen de Republiek werd aangevallen van Franse, 
Engelse, Keulse en Munsterse zijde. In juni 1672 viel een leger van 100.000 
Franse soldaten ons land binnen bij Lobith. Op 1 juli 1672 trok de Franse koning 
Lodewijk XIV Utrecht binnen. Lodewijk wilde vervolgens langs de Vecht naar 
Amsterdam optrekken. De stadhouderlijke troepen trokken zich terug in Holland 
en wisten met inundaties langs de lijnen Muiden-Weesp-Abcoude-Uithoorn-

Schoonhoven (de Hollandse waterlinie) de Franse opmars te stoppen. In 
Utrecht en langs de Vecht werden veel kastelen en buitenplaatsen geplunderd 
en verwoest door de Franse troepen. 
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Titelblad van Vijver-Hof van Agneta Block, hofdicht door Gualtherius Block, 1702. 
Gravure “del ad.v. fec”.(naar het leven getekend) door J. Goeree, 1702. 

Agnes Block in haar tuin op Vijverhof, circa 1696. Aquarel door Philip 
Tideman. 
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Op Vijverhof kweekte Agnes Block zeldzame en uitheemse planten. Door ruil en 

handel met kooplieden, botanisten en hortulani verzamelde zij honderden 
planten- en bloemensoorten in haar tuinen en oranjerie van over de gehele 
wereld en kreeg de bijnaam “Flora Batava”. Zij slaagde als eerste in de 
Republiek om een vruchtdragende ananas te kweken in haar oranjerie, en 
ontving daarvoor van de Staten van Utrecht een gouden medaille. Van de 
aanleg van Vijverhof onder haar eigendom is een schilderij bekend geschilderd 
omstreeks 1694 door Jan Weenix waarop zijzelf, haar echtgenoot en twee 
kinderen, mogelijk twee nichtjes, zijn afgebeeld. Op de achtergrond is een deel 

van de aanleg zichtbaar met in het midden een volière, links haar trots der 
zelfgekweekte vruchtdragende ananas en een cactus, en rechts voorwerpen uit 
haar rariteitenkabinet. In 1696 kreeg Philip Tideman de opdracht van Agnes 
Block om voor haar bloemboeken het titelblad te schilderen.5 Op dit titelblad 
beelde Tideman haar af te midden van haar tuin. In 1702 bezong achterneef 
Gualtherius Blok haar Vijverhof in een hofdicht de buitenplaats. Op het titelblad 
van dit hofdicht staat de theekoepel van Vijverhof aan de Vecht afgebeeld.  

 

Over de exotische gewassen die Agnes Blok kweekte dicht Blok: 

 
“Hier streelt gy keurelykst, 
gy wet hier onse sinnen 
Door Konst, en Arbeid,  
om Natuur volmaakt te winnen. 
De vrucht, die ’t Oosten 
voor sijn éelste Nectar acht, 
En ’t Westen uit sijn schoot 
eerst tot ons overbracht; 
Wiens aangename reuk vervult 
de grootste saalen , 
Wiens schoon gesicht, ‘t 
penceel onmachtig af te maalen,  
’t Nieuwsgierig oog bekoort,  
is dat uitheems gewas,  
Die ’s Winters bloeiende,  
die goud-geele Ananas;  
Haar smaak gaar persiken 
in de allerbeste hoven,  
Haar sap de soetste most van muscadel te boven” 
 
Ook worden in het hofdicht de boomgaard, lindehagen, bloemen en moestuin 
van Vijverhof genoemd.6 
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Het huis Vijverhof, Vechtzijde. J. Zeuner, 1775 

Het huis Vijverhof, zijde van de Rijksstraatweg. J. Zeuner, 1775 
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2.4 DE PERIODE 1704-1813 
 
Na het overlijden van Agnes Block in 1704 komt Vijverhof door publieke 
verkoop in handen van Samuel Teixeira, telg uit een aanzienlijke en zeer 
vermogende familie. Samuel woonde in Amsterdam en Den Haag en gebruikte 
Vijverhof als zomerverblijf. In de verkoopacte uit 1704 is sprake van “een 
huijsinge met de boerenwooninge daeraen annex”.7 Als Samuel in 1717 
overlijdt, gaat het bezit over op zijn dochter Ribca en zijn jongere broer 
Benjamin Teixeira Baron de Bornival, die gehuwd waren.8 Mogelijk was het 
echtpaar in eerste instantie niet van plan om Vijverhof aan te houden. In de 
Oprechte Haerlemsche Courant van 2 augustus 1718 wordt de “extra schoone 
en welbeplante Hofstede; genaemt Vyverhof, omtrent 5 morgen beplant, met 
sijn fraeje Moderne Heerschaps-Huijsinge, Tuynmanshuys, Speelhuys, Stallinge 
en Koetshuys (….) mitsgaders nog omtrent 25 Morgen so Wey- Hooy, als Bou-
Land met een fraey Boerenhuys, 2 hooge schuuren etc.” te koop aangeboden. 
 

De vermelding van de “Moderne Heerschaps-Huijsinge” doet vermoeden dat de 
vergroting van het herenhuis met het brede rechthoekige voorhuis aan de 
wegzijde aan het bestaande blokvormige hoofdhuis onder Samuel Teixeira 
plaatsgevonden.9 Deze nieuwbouw is voor het eerst zichtbaar op een gravure 
van Daniël Stoopendaal uit het in 1719 uitgegeven De Zeegepraalende Vecht. 
Op deze gravure lijkt van bouwhuizen ter weerszijden van het herenhuis, zoals 
later in de 18e eeuw wel het geval is, nog geen sprake te zijn. Bij deze 
bouwcampagne zal ook de boerderij naar de overzijde van de Heerenweg zijn 
verplaatst zoals ook uit de verkoopadvertentie blijkt. Tevens besteedde het 
echtpaar Teixeira-Teixeira ook veel aandacht aan de tuin, zo blijkt uit het 
bericht dat “Czaar Peter van Rusland, toen hij in 1717 dit paradijs bezocht, 
overtuigd van de hooge mate van volkomenheid der kweekkunst in dit oord, de 
oppertuinman van Vijverhof, met toestemming van diens heer, Benjamin 
Teixeira, met zich naar Rusland nam.”10 De genoemde gravure van Stoopendaal 
toont een aanleg in geometrische stijl zonder veel details. Langs de Vecht lijkt 
een jaagpad zichtbaar en op de achtergrond is een theekoepel weergegeven, 
waarvan het dak in vorm afwijkt van de theekoepel van Agnes Block. 

Een beter beeld van de aanleg krijgen we aan de hand van de Nieuwe Kaart 
van Loenen door C.C. van Bloemswaerdt uit 1726. Deze kaart toont dat de 
parkaanleg van Vijverhof geheel gesitueerd was op het kavel tussen de Vecht 

 

(noord), Molenvliet (oost), Heerenweg (zuid) en de buitenplaats Over-Holland 

(west). Ten zuiden van de Heerenweg lagen alleen percelen weiland en de 
verplaatste boerderij. Het huis ligt op de huisplaats aan de oostzijde nabij de 
Molenvliet en is omgeven door siertuinen. Ten westen hiervan liggen een 
vierkante en rechthoekige door sloten/grachten en boomsingels omgeven 
plantages of boomgaarden. Verder kent de aanleg ten noorden van het huis een 
brede waterpartij die halverwege zich verder verbreed tot een grote vierkante 
vijver. 
 

Na het overlijden van Benjamin Teixeira in 1728 kende Vijverhof diverse 
eigenaren. Teixeira’s echtgenote verkoopt Vijverhof in 1728 aan de 
Amsterdamse koopman Abraham Straalman, die het huis bewoont tot zijn dood 
in 1759. In de Leydse Courant van 2 juli 1759 wordt de openbare verkoop 
aangekondigd van “Een fraaye en wel geleege dubbele HOFSTEDE genaamd 
VYVERHOF, met zyn moderne Heeren Huyzing, Vleugels, Tuynmans- en Boere-
Wooning, geleegen aan de Vegt”. Tevens worden verkocht “fraaye en konstige 
Vaasen, Groupen en Beelden (…) Orange, Mirtus, Lauwerier en Bygewassen, 
Land- en Water-Vogels, Rytuigen, een groot Speel-Trekjagt met Spiegelglazen, 
Tent (…)”. Koopster is Abraham Straalmans schoondochter, Susanna van 
Lennep, weduwe van Abraham Straalman jr. , die de buitenplaats bezat van 
1759 tot 1770. Gezien de vermelding van de “Vleugels” in 1759 zijn de twee 
bouwhuizen die het herenhuis flankeren door Abraham sr. gebouwd. De eerste 
kaart waar beide bouwhuizen op voorkomen betreft de Kaart van de Hollandse 
Waterlinie door P.A. Ketelaer uit 1769. Uit de kaart van Ketelaer blijkt tevens dat 
ten tijde van het bezit door de familie Straalman de weilanden ten zuiden van 
de Heerenweg onderdeel van de buitenplaats zijn geworden. Een belangrijk 
element in deze “overplaats” is een grand canal in de as van het herenhuis.  
Susanna van Lennep laat Vijverhof op haar beurt na aan haar zuster Catharina 
van Lennep. Catharina en haar echtgenoot, Thomas Leonard de Vogel, laten het 
bezit in 1775 afbeelden door J. Zeuner, bezien vanaf zowel de Vechtzijde als de 
straatzijde. Op de schildering vanaf de Vechtzijde is de tuin van Vijverhof te 
zien. Te zien zijn het huis met een classicistische tuin met vier grote siervazen 
op sokkels en op de voorgrond de theekoepel en helemaal links voor de kijker 
een boothuis. 
In het stadsarchief Amsterdam ligt een kasboek van Vijverhof dat de periode 
1790-1794 beslaat. Hierin worden een aantal kosten voor de tuin genoemd die 
wijzen op de omvorming naar een aanleg in landschapsstijl, zoals op 2 maart 
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Nieuwe Kaart van Loenen door C.C. van Bloemswaerdt uit ca. 1726. Het Utrechts Archief, TA X 2079 
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P.A. Ketelaer, Kaart van de Hollandse Waterlinie, 1769. Nationaal Archief, 4-OSK-H50-3 
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“Vijverhof, de lust-plaats van den Hr. Benjamin Teixera op Weerestein siende”, gravure uit D. Stoopendaal, De Zeegepraalende Vecht (1719) 
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1790 een “vragt van wiltplantzoen en boomen”, op 6 maart 1790 een ”vragt 

van Engels plantzoen”, op 19 maart 1791 “van de heer Van Voorst drie Engelse 
planties” en “een vragt van plantzoen van Utrecht”.11 Vermoedelijk valt dit 
samen met de vergraving van enkele van de 18e eeuwse vijvers in 
landschapsstijl zoals zichtbaar op het Kadastraal Minuut Plan uit 1828 (zie 
volgende paragraaf).  
Na het overlijden van Thomas de Vogel wordt Vijverhof in 1794 verkocht. In 
een opdracht van de erfgenamen aan de executeurs verzoeken zij de hofstede 
Vijverhof op de veiling op te houden als voor Vijverhof minder dan fl. 22000,-, 

en voor het huis op de Herengracht minder dan fl. 75000,- wordt geboden “als 
oordeelende, dat die twee percelen onder de zo evengenoemde sommen niet 
dan tot nadeel van den Boedel & dus van de gezamenlijke Erfgenaamen verkogt 
kunnen worden & beloovende daarom die ophouding op onze uitdruklijke 
begeerte voor gemeene rekening & ten voordeel des boedels gedaan goed 
tekeuren & te houden van waarde”.12 
In de verkoopadvertentie in de Goudasche Courant van 25 augustus 1794 wordt 
de buitenplaats uitgebreid beschreven. Het betreft drie percelen: 

1. “de huisplaats met “een extra plaisante zeer aanzienlyke en welgesitueerde 
HOFSTEDE, genaamd VIJVERHOFF, met deszelfs capitaale hegte en sterke 
Heeren-Huizinge, Koetshuis en Stallinge, Tuinmanwooning, Coupels, 
Cabinetten, Jachthuis en verdere getimmertens; mitsgaders Boomgaarden, 
Engelsch Plantsoen, Vischryke Vijvers, Cascade, Bosch, Moestuin enz.” 

2. “een Overplaats en boerdery, met deszelfs Huismans wooning, Wagen en 
Hooihuis, Stallinge, Orangerie, Broei- en Moestuin, Menagerie enz. waargter 
en ter zyde de extra wel toegemaakte Wei- en Hooi-Landeryen”.  

3. “een perceel omtrent 2 ½ Morgen LAND, nu genaamd Vyverhoff, gelegen 
aan de Rivier de Vecht aan ’t Zandpad tegens over de huisplaats”.13 

 
In de in 1794 ten behoeve van de verkoop uitgegeven “catalogue van een 
aanzienlyke party meubilaire goederen (….) alsmeede een groote party 
Tuincieraaden (…) alles nagelaten door Wylen den Wel Ed. Heer Leonard 
Thomas de Vogel” wordt de gehele te verkopen inboedel op Vijverhof vermeld. 
Zo worden onder andere onder kavel 23 “2 uitmuntende op glas met houd en 
zilver geërsde Gezigten, van de Hoffsteede Vyver-Hof, van vooren en agteren te 
zien, door Zeuner, met vergulde binnen randen” alsmede een “groot behangsel” 
waarmee het bekende geschilderde behangsel van Vijverhof zal zijn bedoeld 
wat tot voor kort in de burgemeesterskamer van Maarssen op de buitenplaats 

 

Goudestein hing.14 Tot de aankleding van de tuin behoorden vele tuinbeelden 

waaronder specifiek vermeld een aantal marmeren vazen en tuinbeelden van de 
befaamde beeldhouwer Jan van Logteren,15 meer dan 30 tuinbanken, glazen 
ramen voor een perzikenkas, abrikozenkas, druivenkas, bloemenkas, vele ramen 
voor lessenaars. Bijzonder is verder de vermelding van “eenige Walviskaaken” 
die gediend zullen hebben als schuurpaal voor het vee.  
 
Koper van “Een Hofsteede Genaamt Vijverhof, met desselfs Huizinge, Stalling 
etc. gelegen aan de Rivier de Vecht, tusschen Breukelen en de nieuwer Sluijs als 
meede Een Overplaats, Boerderij etc. Geleegen over de gemelde plaats aan de 
Klijweg” was de Amsterdammer Lourens Wetzler, die f 35000,- voor de 
genoemde goederen betaalt.16 Wetzler, gehuwd met Catharina Susanna van 
Affelen, schreef op 23 september 1803: “Laatstleden Zondag avond met myne 
Vrouw en Kinderen met een Koets wederkeerende, naar myn Hofstede 
Vyverhof, gebeurde een droevig ongeval, dat door het breken der Lydsels de 
Paarden den teugel missende de Koets in het water gedrongen wierd: myne 
Kinderen en ik zyn gelukkig gered: dan myne hartelyke geliefde Echtgenote (…) 
wierd ook wel uit het Rytuig gered, dan aan de gevolgen van dit ongeval 
overleed zy”.17 Nog geen jaar later verkocht Wetzler Vijverhof aan Pieter Jan 
van Es voor fl. 23.600. Van Es verkocht twee jaar later Vijverhof al weer. Kopers 
voor fl. 30.000 waren de Amsterdamse stadsdrukker Pieter Hendrik Dronsberg 
en zijn echtgenote Jacoba Johanna Buijs.18 
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Veldminuut Topografisch Militaire Kaart, blad Woerden. Opname door landmeter L.J.S. von 
Mots, 1849  

Plattegrond van Nieuwersluis met omgeving, 1829. Nationaal Archief, 4.OPV H 728. 
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2.5 DE PERIODE 1813 - 1866 
 
In januari 1813 koopt Anthony Hendrik van den Bergh van Lexmond, eigenaar 
van de belendende buitenplaats Over-Holland, de grond van Vijverhof van 
Pieter Hendrik Dronsberg. Dronsberg verplicht zich bij de verkoop de gebouwen 
van Vijverhof af te breken en het terrein in december van dat leeg op te 
leveren. Het landhuis wordt inderdaad gesloopt en het park wordt bij Over-
Holland getrokken. 
 
Op het Kadastraal Minuutplan Loenen, sectie C, blad 02 uit 1828 is het huis 
inderdaad verdwenen. Op de bijbehorende kadastrale legger, de Oorspronkelijk 
Aanwijzende Tafel, is af te lezen dat A.H. van den Bergh van Lexmond eigenaar 
is. De voormalige huisplaats van Vijverhof tussen Vecht en Heerenweg kent als 
enige bebouwing nog de theekoepel in de noordoosthoek aan de Vecht (perceel 
259). Het gehele terrein wordt kadastraal genoemd als “Pleizierbosch tot 
vermaak” (perceel 253). In de aanleg liggen een kom (perceel 254), een 

slingervijver (perceel 255), twee rechthoekige vijvers (percelen 256 en 258) en 
kommavormige vijver (perceel 260) die allen omschreven worden als “Water tot 
vermaak”. De vijvers zijn allemaal te herleiden tot de vroeg 18e eeuwse aanleg 
die op de Nieuwe Kaart van Loenen uit 1726 staat weergegeven. In de aanleg 
bevindt zich verder alleen nog een moestuin (perceel 257). 
 
De entree tot het park vanuit Over Holland is te herkennen aan de 
scheefliggende brug in de grenssloot tussen Over-Holland en Vijverhof (perceel 
252 “Water tot vermaak”). De scheve ligging van de brug over deze grenssloot 
wordt bepaald door de ligging in de as van een laan (evenwijdig aan de 
Heerenweg) in het park van Over-Holland. De overplaats van Vijverhof bestaat 
in deze periode uit de boerderij met erf en een inrichting die verder bestaat uit 
moestuinen (percelen 264, 265 en 274). Langs de Heerenweg bevindt zich nog 
een strook bos (perceel 263). De grote moestuin (274) is omgeven door een 
breed water (perceel 307) dat genoemd wordt als “Water tot vermaak” , 
waarvan de zuidelijke arm het voormalige grand canal uit de 18e eeuwse 
parkaanleg betreft.  

 
Als Anthony Hendrik van den Bergh in 1842 overlijdt is zijn dochter Elisabeth 
Maria (1894-1838) al overleden. Zijn bezittingen vererven op zijn kleinkinderen: 

 

Kadastraal Minuutplan Loenen, sectie C, blad 02 uit 1828. 

Pieter Clifford (1817-1875), Anthony Hendrik Clifford (1818-1893) gehuwd met 
Henriëtte Sophia Wilhelmina Roëll (1826-1910) en Maria Anna Clifford (1826-
1862) gehuwd met Boudewijn Jacobus Ploos van Amstel (1824-1885). Anthony 
Hendrik erft Over-Holland en Pieter erft het voormalige Vijverhof. Vermoedelijk 
wordt in deze periode de overplaats met boerderij afgescheiden van Vijverhof. 



24 

Stichting In Arcadië             Tuinhistorische onderzoek en waardestelling buitenplaats Vijverhof                                   13 mei 2016 

Vijverhof ten noorden van Breukelen vanaf het Zandpad naar het zuidwesten gezien. In bruin en grijs gewassen tekening door P.J. Lutgers, 1868. 
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2.6 DE PERIODE 1866-1927: EEN NIEUWE BUITENPLAATS 
 
In 1866 laat de ongehuwd gebleven Pieter Clifford op “den grond van de 
gewezene, sedert aan Over-Holland getrokken heerenhofstede Vijverhof en 
daarop staande koepel, alles met derzelve plantsoenen, sparrebosch, opgaand 
geboomte, hakhout, vijvers” een nieuw blokvormig bepleisterd herenhuis in 
eclectische stijl bouwen.19 De eerste vier hoekstenen van het nieuwe huis, villa 
Vijverhof, in 1866 zijn gelegd door vier nichtjes van Pieter Clifford. Dit waren 
twee dochters van zijn zuster Maria Anna; Elisabeth Maria Ploos van Amstel 
(geb. 1851 ) en Johanna Jacoba Ploos van Amstel (geb. 1852) en twee dochters 
van zijn broer Anthony Hendrik; Cornelia Catharina Clifford (geb.1852) en 
Elisabeth Maria (geb. 1852). Het nieuwe huis werd niet op locatie van het in 
1813 gesloopte huis gebouwd maar ca 60 meter noordelijker waardoor het 
centraler in de parkaanleg kwam te liggen.  
 
Tegelijk met de bouw van het nieuwe huis zal de parkaanleg zijn 

gereorganiseerd. Een ontwerptekening voor deze aanpassing is niet bekend. 
Een gewassen pentekening van P.J. Lutgers uit 1868, twee jaar na de bouw van 
het nieuwe Vijverhof, geeft de parkaanleg weer vanaf de overzijde van de 
Vecht. Duidelijk zichtbaar is het open zicht op de Vecht vanaf het huis aan de 
oostzijde. Alleen aan de zuidzijde is de Vechtoever dichtgeplant. Op de tekening 
is verder het richting de Vecht aflopende gazon duidelijk herkenbaar. De brug 
op de voorgrond suggereert dat tegelijk met de bouw van het huis een vijver is 
aangelegd. De vorm van deze vijver valt uit de tekening niet te herleiden. De 
basis voor de nieuwe vijver vormde een rechthoekige vijver (perceel 258 op het 
Kadastraal Minuut Plan) die waarschijnlijk tot een slingervorm werd vergraven. 
De nieuwe vijver wordt overigens op de topografische kaart van 1874 niet weer 
gegeven. 
Aan de straatzijde (west) was er tevens een grote openheid tot op de molen 
aan de Molenvliet aan de overzijde van de Rijksstraatweg in de voormalige 
overplaats zoals zichtbaar op de tekening van Lutgers. Het nieuwe huis kreeg 
een entree (de huidige noordelijke entree) met dam over de bermsloot van de 
Rijksstraatweg die voorzien werd van een fraai ijzeren hekwerk met de letters 

Vijverhof, dat nu niet meer aanwezig is.20  
 

 

Topografische kaart Bonneblad 405 Vinkeveen, uitgave 1874. 
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Smeedijzeren toegangshek, foto 1941. Het Utrechts Archief, Beeldbank, cat.nr. 93715 Vijverhof. 

“De stam van den Amerikaanschen populier in het park van Vijverhof”. 
Foto C. Steenbergh, 1923. 
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Pieter Clifford bewoonde dit nieuwe Vijverhof tot zijn dood in 1875, waarna het 

overging op zijn broer Anthony Hendrik (1818-1893), die op Over-Holland 
woonde. In deze periode werd Vijverhof vermoedelijk verhuurd. In ieder geval 
huurde C.M. de Jong van Rodenburgh, gehuwd met Alexandrine baronesse van 
Westerholt, van 1882 tot 1887 Vijverhof.21  
 
Na de dood van Anthony Hendrik in 1893 vererfde Vijverhof op zijn dochter jkvr. 
Jacoba Henriëtta Marianna Agatha Clifford, echtgenote van Hendrik Jacob 
Doude van Troostwijk. De latere eigenaar J.A.C. Malchus schreef over deze 

periode “na 1875 is het huis steeds aan verschillende families verhuurd 
geweest. Zoo werd tot aan het begin van de 20e eeuw (ongeveer 1902) het huis 
bewoond door den adjunct-commies van de Provinciale Griffie te Utrecht, 
Hendrik van Notten. Toen deze in 1902 zijn vaste domicilie te Utrecht had, werd 
Vijverhof nog door hem gebruikt om er zijn Zondag door te brengen. Na Hendrik 
van Notten werd Willem Barend Westerman, gehuwd met een zekere Juffrouw 
Smithuyzen, verwante van de bekende ABC-cigarettenfabrikant, bewoner van 
Vijverhof, zij het slechts voor een luttele twee jaren. Daarna nam van 1905 tot 
1909 de bekende jurist J. van Hamel zijn intrek op het oude buiten van Jhr 
Pieter Clifford. De jaren na 1909 brachten voor het eens zoo prachtige landgoed 
weinig vertier. De telkens terugkeerende hooge waterstanden die de vijvers van 
het buitengoed deden overloopen en de tuinen onbegaanbaar maakten, waren 
waarschijnlijk één der oorzaken van het sporadisch bezoek. Bovendien eischte 
de fiscus een ruim deel van het kapitaal der families, die dergelijke groote 
buitens wilden bewonen. Weinigen werden in staat gesteld de zware fiscale 
lasten te dragen. Het valt dan ook niet te verwonderen, dat nadat de Van 
Luttervelds in 1923 en de Van Beusekoms in 1926 Vijverhof hadden verlaten, 
het huis gedurende langen tijd leeg heeft gestaan.”22 

 
Na de dood van jkvr. Jacoba Henriëtta Marianna Agatha Clifford in 1927 gaat 
het huis in andere handen over.23 Ten tijde van de huur door mr. E. van 
Beusekom was Vijverhof beroemd vanwege zijn immense Canadese populier 
met “een reusachtigen stam-omvang. Vijf of zes man met wijdgesperde armen, 
in cirkelkring, kunnen nauwelijks den stam omvatten. De ingang naar de holte, 
die (…) tot aan het hoofd van een flinken knaap reikt, kan, eenigszins gebukt 
gaande, worden betreden en dan bevindt men zich een donkere ruimte … een 
prachtige schuilplaats voor de kinderen!”.24 
 

Op een bouwaanvraag van 1933 staat in de zuidwesthoek op de hoek van de 

Molenvliet en de Rijsstraatweg al een eerste afkaveling weergegeven. Het 
betreft een huis met bijgebouw die als bestaande situatie is ingetekend. 
Onbekend is wanneer deze afkaveling heeft plaatsgevonden. De topografische 
kaart uitgegeven in 1917 geeft deze gebouwen nog niet weer.  
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Ansichtkaart Vijverhof omstreeks 1900 met het voor het huis lopende pad. Rechts van de villa zijn de beplantingen en boerderij van de overzijde van de Vecht zichtbaar (nb. de huidige 
grondwallen zijn nog niet aanwezig en de oriëntatie van de achtergevel van de villa op de Vecht is nog in tact). Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. 
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2.7 DE PERIODE 1927-1958 
 
In de 20e eeuw wordt het terrein van de voormalige buitenplaats Vijverhof 
afgekaveld en verschijnen er diverse nieuwe gebouwen. In 1927 komt Vijverhof 
in bezit van Theodoor Johan Verrijn Stuart. In oktober 1927 wordt aan Verrijn 
Stuart (1868-1930) een vergunning verleend voor het bouwen van een 
bloemenkas en het realiseren van parkeergelegenheid voor een auto in één 
aanbouw tegen de zuidelijke gevel van Vijverhof. De aanbouw wordt gemaakt 
van glas, ijzer en steen en meet 13 bij 3,8 meter.25 
 
In 1930 wordt Vijverhof aangekocht door het in Breukelen gevestigde bedrijf 
van J.W. Bronwasser, de N.V. Industriële Maatschappij V/H J.W. Bronwasser 
Czn. Het noordelijke gedeelte van Vijverhof dat grensde aan Over-Holland werd 
vrij spoedig na de verwerving verkaveld. In juni 1933 ontvangt de N.V. 
Industriële Maatschappij V/H J.W. Bronwasser Czn een vergunning voor het 
bouwen van een landhuis in de tuin van villa Vijverhof aan de noordzijde tegen 

de Molenvliet. In het bouwdossier is de locatie van dit nieuwe huis ingetekend 
op een plattegrond.26 
Dezelfde aanvrager ontvangt in 1937 een vergunning voor de bouw van een 
tweede landhuis met garage op het terrein ondanks een enigszins 
verontwaardigde reactie van de Provinciale Utrechtse Welstandscommissie, die 
schrijft dat het nu ingediende ontwerp “totaal onvoldoende” is en “Bovendien 
moeten wij uw college onder de aandacht brengen dat het losraak verkopen 
van kavels bouwterrein op Vijverhof straks een juiste aanleg van wegen 
onmogelijk maakt. De kavels worden nu verkocht naar aanleiding van een totaal 
onvoldoende verkavelingsplan.”27 Dit tweede landhuis wordt aan de Vecht ten 
noordoosten van villa Vijverhof gebouwd.  
In 1938 vraagt G. Stekelenburg een vergunning aan voor het bouwen van een 
woning met schuur in de voormalige tuin van villa Vijverhof. De vergunning 
wordt niet verleend omdat de heer Stekelenburg geen ontheffing heeft van het 
verbod der Lintbebouwingswet om uit te wegen op een rijksweg. Twee jaar 
later probeert hij het opnieuw, ditmaal met ontheffing verleend door de minister 
van Waterstaat. De vergunning voor de bouw van een woonhuis wordt 

verleend.28 Ten behoeve van de entree wordt de bestaande entree aan de 
noordzijde van villa Vijverhof in een cirkelvorm aangelegd zodat deze tevens de 
nieuwe villa ontsloot. 

 

In november 1940 vraagt Stekelenburg een vergunning aan voor het plaatsen 

van een houten bergplaats van 40m2 voor “tuingereedschappen, zeiltuigen, 
fietsen enz.” in de tuin achter huize Mid-Vijverhof. Deze vergunning wordt 
verleend. Deze bergplaats staat gepland achter het op dat moment in aanbouw 
zijnde huis Mid Vijverhof op zijn perceel.29 In 1941 ontvangt de heer A. Hartog, 
bewoner van een van de nieuwe villa’s, een vergunning om een bootbergplaats 
boven een bestaand haventje aan de rivier de Vecht te bouwen op de 
voormalige buitenplaats Vijverhof.30 
Op 23 juni 1941 meldt Het Vaderland. Staat- en Letterkundig Nieuwsblad: “Het 

voormalige statige patriciërshuis Vijverhof, staande langs de Vecht, is eenige 
maanden geleden door de NSB. aangekocht; onder deskundige leiding is het 
interieur van deze oude villa veranderd, zoodat een prachtig gebouw ontstond, 
dat aan de achterzijde uitziet op de Vecht en aan de voorzijde op den 
Rijksstraatweg Amsterdam— Zaterdag heeft ir A. A. Mussert het gebouw 
officieel geopend”. De NSB gebruikt Vijverhof twee jaar langs als kantoor voor 
de afdeling Vechtstreek.  
In 1943 wordt de buitenplaats Vijverhof verkocht. Koper is J.A.C. Malchus, 

eigenaar van de Electro Fort Amsterdam stofzuigerfabriek. Een deel van de 
activiteiten van de EFA waren in Breukelen gevestigd. Zelf schreef Malchus over 
de aankoop: “In het voorjaar van 1943 zagen de vreedzame bewoners van 
Loenen en Breukelen ineens, hoe op een goeden dag een aantal metselaars, 
timmer- en tuinlieden het ergerlijk verwaarloosde huis en den rijk door onkruid 
en woekerplanten overgroeiden tuin onder handen namen. Naarstig verder 
gearbeid. Zoo werden de grauwe muren van de dorre klimop planten ontdaan 
en opnieuw gewit, de tuin geheel omgespit en van jonge aanplant en kleurrijke 
bloemperken voorzien. Velen zullen zich toen afgevraagd hebben wat thans de 
bestemming van het oude huis wel zou zijn. Spoedig verkondigde een groot 
bord: Hier wordt gevestigd een tehuis voor ongehuwd personeel van de Efa-
Corema". Enkele weken later, op 21 Mei 1943 werd het tehuis op feestelijke 
wijze geopend. De vele genoodigden, die een rondgang door het huis maakten, 
zullen met verbazing hebben geconstateerd wat er in het korte tijdsbestek van 
acht weken gewrocht werd. Het oude landhuis van toen had een 
metamorphose ondergaan. Het rijk en comfortabel ingerichte interieur, met een 
bibliotheek, twee biljartkamers, een eet- en conversatiezaal viel al direkt bij 
iedereen in den smaak. De binnenhuis-architect Tepas en zijn medewerkers 
hebben zich dan ook inderdaad op meesterlijke wijze van hun taak gekweten. 
En nu het Vijverhof-leven op volle toeren draait, de bewoners wat zijn 



30 

Stichting In Arcadië             Tuinhistorische onderzoek en waardestelling buitenplaats Vijverhof                                   13 mei 2016 

Verkaveling Vijverhof met de nieuwbouw van een villa, bouwaanvraag 
1937. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Verkaveling Vijverhof met de nieuwbouw van een villa, bouwaanvraag 

1933. Tevens zichtbaar dat in de zuidwesthoek al een villa met 
bijgebouw is gerealiseerd voor 1933. Regionaal Historisch Centrum 
Vecht en Venen. 
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De te bouwen broeikas op een plattegrond uit 1943 uit het 
bouwdossier, bouwaanvraag 1943. Regionaal Historisch Centrum Vecht 
en Venen. 

Verkaveling Vijverhof met de nieuwbouw van een villa in 1938 voor de 
heer Stekelenburg en de aanvraag voor een bijgebouw, bouwaanvraag 
1940. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. 



32 

Stichting In Arcadië             Tuinhistorische onderzoek en waardestelling buitenplaats Vijverhof                                   13 mei 2016 

Luchtfoto Royal Air Force foto 1945. Collectie Kadaster Nederland (Zwolle), inv.nr. 123 -03-4123-Vreeland 

Foto voorgazon Vijverhof ten tijden van het gebruik als “Officiers Selectie Centrum” in 1945. 
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ingeburgerd, komen de kosten en de moeite, die aan het interieur zijn besteed, 
langzamerhand tot hun recht. Binnen de vier wanden van de eet- en 
conversatiezaal is al menig feestelijke gebeurtenis op gezellige wijze gevierd, 
terwijl de spreuk boven de schoorsteen in de bibliotheek: ‘Gaat tot de mieren en 
wordt wijs’, al enkelen er toe gebracht heeft de winteravonden met studie en 
lectuur te verkorten.”31 

 

In 1943 wordt ook het padenpatroon gewijzigd waarbij de entreelus en het pad 
voorlangs villa Vijverhof (westzijde) gewijzigd worden. Verder laat Malchus in 

1943 onder andere de “bouwvallige stoep” voor de hoofdingang van het 
landhuis vernieuwen en bekleden met “in het bezit van den eigenaar zijnde” 
marmerplaten.32 De originele stoep is vervolgens herplaatst op de huidige 
locatie als Vechtstoep. Eveneens in 1943 vraagt Malchus een vergunning aan 
voor een op dat moment al gebouwd dienstgebouwtje (ten noorden van villa 
Vijverhof), wat is neergezet ten behoeve van het ongehuwde personeel van de 
Efa-Corema fabriek dat verblijft op villa Vijverhof. De vergunning wordt 
toegekend. Ook wordt in 1943 een vergunning aangevraagd en verleend voor 

de bouw van een broeikas op het terrein, waarin het personeel haar eigen 
groente kan kweken. De oppervlakte van deze kas bedraagt 315m2.33 Deze kas 
was afkomstig van de buitenplaats Queekhoven.34 

 

 

Na de bevrijding van Nederland in mei 1945 wordt Vijverhof, op dat moment 

nog steeds in eigendom van de heer Malchus, op 10 juli 1945 gevorderd ter 
huisvesting van een groep Canadese officieren, die het gebouw als ‘Officers 
Mess’ gebruiken. In het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen bevinden 
zich enkele stukken betreffende schadevergoedingen voor de vordering van 
gebouwen door de Geallieerde en Binnenlandse strijdkrachten. Hierin is terug te 
lezen dat Vijverhof eind oktober 1945 wordt teruggegeven en dat “all fittings 
and furnishings have remained satisfactorily intact, and the premises are in 
good shape. No complaints.” 
 
In het dossier zit een briefwisseling tussen dhr. Malchus en de burgemeester 
van Loenen over het betalen van de tuinbaas van Vijverhof, de heer B. Pul. 
Malchus meent dat het salaris tijdens de vordering door de Canadezen door de 
gemeente Loenen zou worden betaald. De burgemeester van Loenen reageert 
met de mededeling dat het salaris van de tuinlieden Heus en Vlug ten tijde van 
de vordering voor hare rekening is genomen [van de gemeente] terwijl deze 
betaling bij het Dep. van Oorlog wordt gedeclareerd.”35 

 

In 1949 wordt door Malchus, die zijn Efa-fabriek verkoopt, tevens de 
buitenplaats Vijverhof verkocht. Een advertentie in de Gooi- en Eemlander van 5 
januari 1949 meldt de verkoop van “De buitenplaats VIJVERHOF, groot 1.70 HA, 
met bijgebouwen, broeikassen, aanlegplaats, siertuin met hoog geboomte, 
moestuin, tennisbaan enz..” De buitenplaats wordt gekocht door A. Couperus 
voor fl. 35.000 en hetzelfde jaar doorverkocht aan mevrouw B.H.M.L. van der 
Slik-Scharff voor fl. 35.000. Hierna komt het aan haar nicht G. (Gerda) A.W. van 
der Stoop-Koekoek. 
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Ontwerp voor de herinrichting van de tuin– en parkaanleg van Vijverhof door tuinarchitect Zeger Woudenberg, 1989. 
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2.8 DE PERIODE 1958-HEDEN 
 
Gerda van der Stoop-Koekoek probeert villa Vijverhof te verkopen. Een 
advertentie in het Algemeen Handelsblad van 14 april 1956 kondigt de verkoop 
aan van de buitenplaats “met fraai aangelegde, goed onderhouden tuin, vijver, 
kassen, steiger en botenhuis aan de Vecht, groot 1.44.65 ha.” Uiteindelijk 
verhuurt zij Vijverhof eerst in 1957 aan de Koninklijke Academie van 
Wetenschappen en in 1958 koopt de KNAW de buitenplaats. Vanaf 1957 is het 
Hydrobiologisch Instituut van de KNAW gevestigd in villa Vijverhof. Dit instituut 
werd in 1957 opgericht om onderzoek te doen naar de ecologie van zoet water. 
Ten behoeve van hun werkzaamheden wordt het laboratoriumgebouw genaamd 
‘het Koetshuis’ aan de zuidzijde van het terrein gebouwd. In de jaren ’60 van de 
vorige eeuw wordt instituut omgedoopt tot Limnologisch instituut. 
 
Uit de beschrijving van het terrein door de tuinarchitect Zeger Woudenberg in 
1989 blijkt dat er ten tijde van het Limnologisch Instituut vanaf de jaren ’60 

veel aandacht is geweest voor stinsenplanten: “Het onderhoud zoals dat de 
laatste twintig jaar plaatsgevonden heeft, was er op gericht de plantenrijkdom 
in bijvoorbeeld de grasvelden te vergroten. (….) In de grasvelden zijn vele 
bijzondere bollen aangeplant. (…) In het gras bloeien in het voorjaar vele 
botanische crocussen en drie verschillende soorten sneeuwklokjes.” 
 
In 1989 werd het besluit genomen om het Limnologisch Instituut in Oosterzee 
samen te voegen met de afdeling in Nieuwersluis. Hiertoe werd in 1989 in de 
aanleg van Vijverhof een nieuw gebouw, het huidige laboratorium ten 
noordoosten van het laboratoriumgebouw ‘het Koetshuis’ gebouwd. Bij de 
nieuwbouw werd tevens door de tuinarchitect Zeger Woudenberg een Plan voor 
de herinrichting van het terrein van het Limnologisch Instituut Vijverhof te 
Nieuwersluis gemaakt in opdracht van de KNAW. Een reorganisatie van de 
aanleg was noodzakelijk vanwege de uitbreiding van het instituut.  
De kaart betreffende de ‘actuele situatie’ is geeft voor het eerst eenduidig 
overzicht van de aanleg op de buitenplaats, met bijvoorbeeld een exacte 
weergave van de vorm van de vijver. 

Belangrijke onderdelen van het herinrichtingsplan waren de inpassing van het 
nieuwe laboratoriumgebouw, de aanpassing van de paden en wegen en de 
inpassing van extra parkeerplaatsen.  

 

De noordelijke entree werd opgeheven en de zuidelijke entree werd de nieuwe 

hoofdentree. In deze entree werd de oksel van het laboratoriumgebouw 
genaamd ‘het Koetshuis’ en het nieuwe laboratorium een rotonde aangelegd 
ten behoeve van vrachtwagens. Deze rotonde werd van de Rijksstraatweg 
afgeschermd met beplanting. Aan de rotonde werden tevens zes 
bezoekersparkeerplaatsen gerealiseerd. De bestaande met meidoorns 
aangeklede parkeerplaats achter laboratoriumgebouw genaamd ‘het Koetshuis’ 
maakte plaats voor de nieuwbouw waardoor verder in oostelijke richting tegen 
de Vecht aan de huidige parkeerplaats voor 25 auto’s werd gecreëerd. De kleine 

parkeerplaats ten noorden van villa Vijverhof werd vergroot tot een 
parkeerplaats voor 21 auto’s. De ronde vormgeving was ingegeven door het 
ruimtegebrek en deze “ronde vorm past zich goed aan bij de vloeiende lijnen 
van de vijver.” Voor beide parkeerplaatsen was het uitgangspunt dat deze “zo 
worden gesitueerd dat ze van buiten het terrein zo min mogelijk zichtbaar zijn”. 
Hiertoe moesten langs de parkeerplaatsen volgens het ontwerp 
heesterbeplanting worden aangebracht. De parkeerplaats nabij villa Vijverhof 
werd verder door een haag afgeschermd van het voor- en achtergazon, die in 

de huidige situatie nog aanwezig is.  
Uit het plan van Woudenberg blijkt dat in 1989 het zicht vanaf villa Vijverhof 
naar de Vecht vrijwel geheel is dichtgegroeid. Het plan van Woudenberg is 
volgens zijn ontwerp uitgevoerd. In aanvulling op het ontwerp zijn langs de 
parkeerplaatsen en langs vrijwel de gehele Vechtoever, met uitzondering van de 
hardstenen Vechtstoep en het zicht op de boerderij aan de overzijde van de 
Vecht aan het Zandpad, in 1989 grondwallen opgeworpen. De grondwallen zijn 
vermoedelijk aangelegd met de vrijkomende grond ter plekke van het nieuwe 
laboratorium. In 2011 verhuist het Limnologisch Instituut naar Wageningen. 
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Luchtfoto buitenplaats Vijverhof, 1982. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. 
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Topografisch Militaire Kaart Mijdrecht nr. 31E 1988 Topografisch Militaire Kaart Mijdrecht nr. 31E 1999 
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Grasveld met diverse stinsenplanten ten noorden van het nieuwe laboratoriumgebouw (foto SIA april 2016) 
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3.1 ALGEMENE TYPERING 
De buitenplaats Vijverhof bestaat uit een villa (bouwjaar 1866), die wordt 
omgeven door een tuin- en parkaanleg in landschapsstijl. De villa is 
oorspronkelijk gebouwd als buitenverblijf, maar is momenteel ingericht al 
laboratorium. Aan de zuidzijde van de buitenplaats ligt een omvangrijk nieuw 
(niet beschermd) gebouwencomplex met een laboratoriumfunctie (verschillende 
bouwdelen uit de tweede helft van de 20e eeuw).  
 
De tuin- en parkaanleg van Vijverhof heeft een oorsprong in de 17e eeuw. De 
huidige aanleg in landschapsstijl voert terug op de heraanleg uit 1866. Tussen 
de villa en de Vecht ligt een vijver in landschapsstijl uit 1866 (waarschijnlijk 
aangelegd vanwege de naam van de buitenplaats) 
De aanleg van Vijverhof heeft in de loop van de 20e eeuw veel structurele 
wijzingen ondergaan, onder meer door afkaveling, herbestemming en 
herinrichting. Deze wijziging betreffen: de inpassing van diverse nieuwe 
gebouwen op het terrein, ingrijpende wijzigingen in de ontsluiting en 

padenstructuur, de aanleg van grote grondwallen en ontwikkelingen in de 
beplantingen. 
 
In de actuele situatie zijn vier deelgebieden te onderscheiden (zie de kaart op 
pagina 40);  
1. Voortuin (ten westen van de villa); 
2. Vijvertuin (ten oosten van de villa);  
3. Oever langs de Vecht (oostzijde van de buitenplaats); 
4. Omgeving van de nieuwe laboratoriumgebouwen. 
 
Vanuit de villa zijn enkele zichtlijnen door de tuin- en parkaanleg. Enkele 
zichtlijnen zijn gericht op objecten in de omgeving buiten de buitenplaats. Het 
voornaamste zicht is het panorama voor het huis op de Rijkstraatweg en de 
voormalige overplaats. Aan de Vechtzijde is één zichtlijn aanwezig zichtlijn op 
de boerderij (Lix-Boa) aan het Zandpad aan de overzijde van de Vecht. Binnen 
de grenzen van de parkaanleg loopt een zichtlijn vanaf het huis richting het 
gazon ten noorden van het nieuwe laboratoriumgebouw. 

 
De actuele aanleg kent een grote hoeveelheid monumentale bomen en een 
collectie, massaal voorkomende, stinsenplanten. 

3. ACTUELE SITUATIE 

Villa Vijverhof 
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Huidige kavel met deelgebieden en de afgekavelde percelen 

1. 

2. 

3. 

4. 

Huidige contour 

Historische 
contour 

Vecht 

R
ijk

s
s
tra

a
tw

e
g

 

Verdwenen 
zichtlijn 

Zichtlijn 



41 

Stichting In Arcadië             Tuinhistorische onderzoek en waardestelling buitenplaats Vijverhof                                   13 mei 2016 

3.2 STRUCTUURELEMENTEN 
 
De aanleg van de buitenplaats Vijverhof wordt nader beschreven aan de hand 
van de volgende structuurelementen: 
1. Kavelvorm; 
2. Gebouwen; 
3. Ontsluiting, wegen en paden; 
4. Water; 
5. Reliëf; 

6. Beplantingen; 
7. Tuinsieraden en overige inrichtingselementen. 
 

 

3.2.1 Kavelvorm 

 
De huidige kavel van Vijverhof is het resultaat van vele afkavelingen en heeft 
een omvang van 1.44 hectare. De kavelgrenzen van de Vecht in het oosten en 
de Rijksstraatweg in het westen zijn zeer oud (van voor de 17e eeuw). De 
kavelgrenzen in aan de noord- en zuidzijde zijn ontstaan door afkaveling in de 
20e eeuw.  
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1. Villa Vijverhof 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
2. Het kleine laboratoriumgebouw 

5. Fietshokken bij het kleine laboratorium-
gebouw 

6. Transformatorhuisje 

3. Laboratoriumgebouw ‘Het Koetshuis’  4. Het nieuwe laboratoriumgebouw 

 (foto’s SIA april 2016) 
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3.2.2 Gebouwen  

 
Op de buitenplaats staan diverse gebouwen die dateren uit verschillende 
tijdsperiodes. De volgende gebouwen staan op de buitenplaats (n.b. de 
nummers corresponderen met de kaart en de afbeeldingen): 
1. Villa Vijverhof (bj. 1866) 
2. Het kleine laboratoriumgebouw (bj. ca. 1943)  
3. Laboratoriumgebouw ‘Het Koetshuis’ (bj. 1958) 
4. Het nieuwe laboratoriumgebouw (bj. 1989) 

5. Fietshokken bij het kleine laboratoriumgebouw (bj. mogelijk jaren ’80)  
6. Transformatorhuisje (bj. onbekend) 

Achterkant van villa Vijverhof (foto SIA april 2016) 
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Ingang van het de buitenplaats (foto SIA april 2016) 
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Binnentuin bij het nieuwe laboratoriumgebouw (foto SIA april 2016) 
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3.2.3 Ontsluiting, wegen en paden  
 
Door de veranderde functie van de buitenplaats en de afkaveling is de algehele 
ontsluiting op de buitenplaats hierop aangepast (n.b. de nummers 
corresponderen met de kaart). 
1. De noordelijke entree (de voormalige hoofdentree) uit 1866, doormiddel van 

een dam met een duiker geeft deze entree toegang tot de buitenplaats 
vanaf de Rijksstraatweg. In 1989 is deze entree buiten gebruik gesteld en is 
de rijloper verwijderd. 

2. De zuidelijke entree (de huidige hoofdentree), aangelegd in 1958, 
doormiddel van een dam met een duiker geeft deze entree toegang tot de 
buitenplaats. Sinds 1989 is deze entree de hoofdingang van de buitenplaats. 

3. De zuidelijke entree van de buitenplaats komt uit op een rotonde met 
parkeervakken voor de hoofdingang van het nieuwe laboratoriumgebouw. 
Deze rotonde is aangelegd in 1989. De weg is aangelegd in grind waarbij 
rond de rotonde betonbanden zichtbaar zijn. De parkeervakken zijn gelegd 
in grastegels.  

4. Aan de zuidzijde van het nieuwe laboratoriumgebouw is een ontsluitingsweg 
naar de achterliggende parkeerplaats aangelegd in 1989. Deze weg is 
gelegd in grind. Langs het nieuwe laboratoriumgebouw loopt een stoep van 
betontegels met betonnen grindpaden als afscheiding.  

5. In het midden van het nieuwe laboratoriumgebouw ligt een tuinaanleg met 
sierverharding in betonklinkers. Deze verharding dateert uit 1989. 

6. Ten oosten van het nieuwe laboratoriumgebouw ligt een parkeerplaats voor 
25 auto’s. Deze parkeerplaats is aangelegd in 1989. De parkeerplaats is 
gelegd in grind waarbij langs het gebouw betonbanden en betonnen 
stootbanden.  

7. Tussen de villa en het nieuwe laboratoriumgebouw loopt een grindweg. 
Deze weg is vermoedelijk in 1943 aangelegd, maar is mogelijk ouder.  

8. Ten zuiden van het nieuwe laboratoriumgebouw loopt een verbindingspad 
tussen de oostelijke parkeerplaats en de verbindingsweg tussen het nieuwe 
laboratoriumgebouw en de villa. Dit pad is aangelegd met betontegels in 
1989. 

9. Rondom de villa ligt een grindverharding ( een ‘grindplint’). In aanleg 
dateert deze uit 1866; de huidige contouren zijn ontstaan in 1989. 

10. Ten zuiden van de villa ligt een parkeerplaats voor 21 auto’s. De 
parkeerplaats is gelegd in grind en is aangelegd in 1989. 

 

11. Wandelpaden zijn in de loopt der tijd verdwenen op enkele hazenpaadjes 

ten oosten van de buitenplaats tussen de grondwallen. Deze paadjes zijn na 
1958 ontstaan bij de aanleg van de grondwallen.  

 
De grindwegen zijn in redelijke conditie met enkele kuilen. De verharde 
onderdelen op het landgoed zijn in redelijke conditie, enkele onderdelen zijn 
verzakt en op diverse plekken komt onkruid op. 

Parkeerplaats ten oosten van het nieuwe laboratoriumgebouw (foto SIA april 2016) 
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Vijver met het eiland (foto SIA april 2016) 

1 

2 

3 
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3.2.4 Water 
 
Op de buitenplaats zijn drie beeldbepalende wateronderdelen: 
1. Vecht;  
2. Vijver in landschapsstijl;  
3. Bermsloot langs de Rijksstraatweg.  
 
De Vecht is op het moment, op enkele locaties na bij de grondwallen, minimaal 
beleefbaar vanaf de buitenplaats. De rivier wordt alleen gebruikt voor 

pleziervaart en kent een houtenbeschoeiing langs de buitenplaats.  
De huidige vijver in landschapsstijl is vermoedelijk aangelegd in 1866. Op deze 
plek lag eerder een rechthoekige vijver in geometrische stijl uit de 17e/18e 
eeuw. Of de huidige vorm oorspronkelijk is uit de beschikbare historische 
kaarten niet goed te herleiden. De  vijver heeft in de actuele situatie een 
beschoeiing van perkoenplaatjes uit 1989. De vijver is beeldbepalend in de 
aanleg van de buitenplaats en verkeert in redelijke staat. De oeverlijnen van de 
vijver is in het noorden slecht beleefbaar door de verwilderde overvloedig 

aanwezige opgaande oeverbeplanting. In de vijver is een soort ‘eendenkooi’ 
aangelegd. Die  
Aan de westzijde van de buitenplaats loopt de bermsloot van de Rijksstraatweg. 
Deze bermsloot heeft zijn oorsprong in de 17e eeuw of eerder.  

 

De Vecht gezien van één van de grondwallen, het talud van de grondwal sluit direct aan op 
de beschoeiing van de Vecht (foto SIA april 2016) 
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Grondwal 3 met daarin een monumentale Plataan (foto SIA april 2016) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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3.2.5 Reliëf 
 
De tuin- en parkaanleg van Vijverhof kent in de oorspronkelijke toestand geen 
nadrukkelijk reliëf. In de actuele situatie komen verschillende grondwallen voor, 
die alle in 1989 zijn aangelegd: 
1. Wal bij de oostelijke parkeerplaats; 
2. Wal ten oosten van de buitenplaats langs de Vecht; 
3. Wal ten noordoosten van de buitenplaats langs de Vecht; 
4. Wal ten noorden van het nieuwe laboratoriumgebouw; 

5. Wal bij de noordelijke parkeerplaats. 
 
De grondwallen maken geen deel uit van het ontwerp voor de aanleg van Zeger 
Woudenberg uit 1989. De aanleg van de grondwallen kan worden 
geïnterpreteerd als een kostenbesparende maatregel waar toe in een laat 
stadium van het bouwproject van het nieuwe laboratoriumgebouw is besloten.  
Een deel van de grondwallen is benut om de parkeerplaatsen uit het zicht te 
halen vanaf de Rijksstraatweg en de Vecht. De overige grondwallen liggen strak 

langs de Vechtoever en vormen een barrière tussen de villa en de Vecht.  
De grondwallen zijn na 1989 begroeid geraakt met diverse boom- en 
heestersoorten en een kruidenlaag met onder andere stinsenplanten. Enkele 
van deze bomen zijn mogelijk aangeplant maar merendeel is opslag. Enkele 
bomen uit een oudere aanleg staan in de grondwallen en hebben in de 
afgelopen 30 jaar een nieuw wortelgestel aangemaakt. Hiermee hebben ze zich 
aangepast aan het nieuwe maaiveld. Deze bomen zullen beschadigd raken en 
mogelijk afsterven indien de grondwallen ter plekke verwijderd zullen worden. 
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Actueel Hoogtebestand Nederland  
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Grondwal 4 met een hazenpaadje aan de noordzijde (foto SIA april 2016) 
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Noordoostzijde van de buitenplaats, voornamelijk opschot met een kruidenlaag (foto SIA 
april 2016) 

Daslook op de oostelijke grondwal (foto SIA april 2016) 



53 

Stichting In Arcadië             Tuinhistorische onderzoek en waardestelling buitenplaats Vijverhof                                   13 mei 2016 

3.2.6 Beplantingen 
 

Vijverhof heeft een rijke beplanting met een uitgebreid bomen- en 
heesterassortiment. Na de komst van het Limnologisch instituut in 1958, is er 
een natuurrijke uitstraling ontstaan met diverse kruiden en stinsenplanten.  
 

Bomen: Enkele bomen dateren vermoedelijk uit de aanleg van 1866 of ouder 
(de donkere stippen). De lichtere stippen op de kaart geven de bomen aan die 
na deze periode zijn aangeplant maar een beeldbepalende rol hebben op de 

buitenplaats. Het assortiment bomen is zeer rijk met verschillende bijzondere 
soorten. Deze soorten worden, voornamelijk aan de oostzijde van de 
buitenplaats, verdrukt door het opschot. Het bomenbeleid van de gemeente 
Stichtse Vecht wordt in volgende paragraaf uiteengezet. 
 

De heesters in de parkaanleg dateren grotendeels uit 1989, bij de villa en de 
parkeerplaats bij de rotonde staan diverse taxussen. Langs het nieuwe 
laboratoriumgebouw en in de binnentuin staan enkele sierheesters. Ten oosten 
van villa staat een rode hazelaar die uit een oudere aanleg dateert. De heesters 
aan de oostkant van de buitenplaats zijn grotendeels opslag.  
 

Op de buitenplaats staan twee hagen. Ten noorden van de villa staat een 
beukenhaag die de parkeerplaats uit het zicht haalt gezien vanuit de vijvertuin. 
Deze beukenhaag is aangelegd in 1989. De zuidgrens van de buitenplaats 
bestaat uit één lange haag bestaande uit haagbeuken en taxus.  
 

Op de buitenplaats liggen twee grote grasvelden, dit ten oosten en westen 
van de villa. De structuur van deze grasvelden dateren uit de aanleg uit 1866. 
 

Diverse soorten stinsenplanten komen voor op de buitenplaats. Enkele zijn 
mogelijk via natuurlijke weg gekomen, maar het merendeel is door 
medewerkers van het Limnologisch instituut sinds 1958 bewust aangeplant.  
Er is geen officiële inventarisatie van Stinsenplanten op Vijverhof beschikbaar. 
Bij het veldbezoek op 26 mei zijn diverse soorten waargenomen. Op de 
oostelijke wal langs de Vecht is een veld van daslook (Allium ursinum). Bij de 

vijver staat de witte bosanemoon (Anemona nemorosa). Ook staan er aan de 
oostzijde van de buitenplaats diverse soorten dovenetel. Op het grasveld ten 
oosten van de villa komen veel stinsenplanten voor. Hier staat onder andere: 
Lenteklokje (Leucojum vernum), kievitsbloem (Fritillaria meleagris) en klein 
hoefblad (Tussilago farfara) en groot hoefblad (Petasites hybridus).  

 

Haag aan de noordoostzijde van de villa (foto SIA april 2016) 
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Groene kaart  uit het rapport ‘Bomenbeleid en structuurplan’ gemeente Stichtse Vecht Monumentale eik (nr. 1873) van de aanleg uit 1866 of ouder (foto SIA april 2016) 
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1859 Pterocarya fraxinifolia 
1868 Pterocarya fraxinifolia 
1869 Aesculus hippocastanum 
1870 Aesculus hippocastanum 
1871 Aesculus hippocastanum 

1872 Fraxinus excelsior 
1873 Quercus robur 
1874 Catalpa bignonioides 
1875 Taxodium distichum 
1876 Taxodium distichum 
1877 Acer saccharinum 
1878 Ginkgo biloba 
1879 Acer cappadocicum 

1880 Castanea sativa 
1881 Aesculus hippocastanum 
1882 Liquidambar styraciflue 
1883 Quercus robur 
1884 Quercus palustris 
1885 Platanus acerifolia 
1886 Ailanthuis altissima 
1887 Ailanthuis altissima 
1888 Ailanthuis altissima 
1889 Acer pseudoplatanus 
1890 Acer pseudoplatanus 
1891 Fraxinus excelsior 

1892 Fraxinus excelsior 
1893 Quercus robur 
1894 Quercus robur 
1895 Aesculus hippocastanum 
1896 Fagus sylvatica 

1897 Juglans regia 
1898 Gleditsia triacanthos 
1899 Gleditsia triacanthos 
1900 Gleditsia triacanthos 
1901 Platanus orientalis 
1902 Acer pseudoplatanus 
1903 Carpinus betulus 
1904 Platanus orientalis 

1905 Quercus robur 
1906 Quercus robur 
1907 Quercus robur 
1908 Quercus robur 
1909 Quercus robur 
1910 Quercus robur 
1912 Juglans regia 
1913 Aesculus hippocastanum 
1914 Quercus rubra 
1915 Aesculus hippocastanum 
1916 Fraxinus excelsior 
1917 Fraxinus excelsior 

Bomenbeleid en -structuurplan gemeente Stichtse Vecht 
 
De gemeente Stichtse Vecht heeft haar beleid ten aanzien van bomen vastge-
legd in het document: ‘Bomen in beeld; bomenbeleid en structuurplan 2015-
2035’  (28 augustus 2015). 
 
Op de Groene Kaart deel 5 Breukelen Oost – Maarssen Noord, van het docu-
ment is het beleid ten aanzien van de bomen en gebied Vijverhof cartografische 
uitgewerkt:  

 De Vijverhof kent gedeeltelijke aanduiding als ‘boomzone’ .Uitzondering 

is de omgeving van de laboratoriumgebouwen (zie kaart). De boomzone 
wordt omschreven als ‘stevige groenstructuren met veel bomen’. Binnen 
een boomzone is voor eventuele kap een specifieke vergunning noodza-
kelijk. 

 Daarnaast staat op Vijverhof een aanzienlijke hoeveelheid specifiek aan-

geduide ‘monumentale bomen’ (zie overzicht hiernaast). 
 

 

De nummers van de ‘Monumentale bomen’ van Vijverhof op de Groene Kaart:  
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. Stenendam bij de noordelijke entree 2. Vechtstoepje 

5. Toegang zuidzijde 6. Eendenkooi 

3. Dam bij de zuidelijke entree  4. Toegang noordzijde 

 (foto’s SIA april 2016) 
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3.2.7 Tuinsieraden en overige inrichtingselementen 
 
Op de buitenplaats komen enkele tuinsieraden en inrichtingselementen voor. 
Deze zijn als volgt: 
1. Stenen dam bij de noordelijke entree (1866); 
2. Vechtstoepje, bij de verbouwing van het huis in 1943 zijn de natuurstenen 

treden van de bordestrap hier neergelegd (1943); 
3. Dam met een grindweg bij de zuidelijke entree (1958); 
4. Moderne toegangspoort bij de noordelijke entree (tweede helft 20e eeuw); 

5. Moderne toegangspoort bij de zuidelijke entree (tweede helft 20e eeuw); 
6. Eendenkooi bij het eiland in de vijver (tweede helft 20ste eeuw). 
 
Nb. Op oude ansichtkaarten zijn aan de voorzijde van de villa Vijverhof een 
zonnewijzer en een tuinbeeld zichtbaar. Deze zijn recent verdwenen.  
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Voorkant van het laboratoriumgebouw “het Koetshuis” met daarvoor aan de linkerzijde een monumentale notenboom(foto SIA april 2016) 
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4.1 MONUMENTENSTATUS  
 

Buitenplaats Vijverhof 
In de actuele situatie is de villa van de buitenplaats Vijverhof beschermd als 
rijksmonument. De omringende tuin- en parkaanleg wordt wel genoemd in de 
redengevende omschrijving vanwege de ensemblewaarde maar is niet 
beschermd. Op gemeentelijk niveau is een deel van de bomen aangewezen als 
“monumentale bomen” op de op 28 augustus 2015 opgestelde Groene Kaart. 
Deel 5 Breukelen Oost – Maarssen Noord van de gemeente Stichtse Vecht. 
 
Rijksmonument 
Als zelfstandig rijksmonument is villa Vijverhof gerangschikt in het monumen-
tenregister onder monumentnummer: 520405 en in het monumentenregister 
ingeschreven op 02-09-2005. De waardering luidt: “Het pand is van algemeen 
belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als voorbeeld 
van een blokvormig bepleisterd herenhuis in eclectische stijl, dat vooral qua 

exterieur gaaf bewaard is zowel wat betreft de hoofdvorm als de detaillering 
met voor de bouwtijd (1866) karakteristieke elementen. Tevens vanwege de 
ensemblewaarde als restant van een historische buitenplaats binnen de reeks 
buitenplaatsen langs de Vecht. Tenslotte vanwege de markante situering binnen 
een kleine landschappelijke aangelegde tuin.” 

4. WAARDESTELLING 

4.2 WAARDESTELLING 
 

Inleiding 
Met betrekking tot de buitenplaats Vijverhof is er voor gekozen om voor de 
buitenplaats als geheel een contextuele waardestelling (de tuinhistorische 
waarde van de buitenplaats in vergelijking met de omliggende buitenplaatsen) 
en een interne waardestelling (de tuinhistorische waarde van de buitenplaats 
zelf) op te stellen.  
Aangezien Vijverhof een ontwikkelingsgeschiedenis kent met veel  toevoegingen 
uit verschillende periodes die van meer of minder tuinhistorische waarde zijn, 
zijn de structuurvormende onderdelen van de buitenplaats (zoals de 
grondwallen, vijverpartij e.d.) apart gewaardeerd. De actuele situatie van de 
buitenplaats als geheel en de structuurvormende onderdelen met kaartbeelden 
is beschreven in hoofdstuk 3.  
 
Voor de interne waardestelling zijn de navolgende aspecten meegewogen: 

 De directe omgeving; stedenbouwkundige of landschappelijke situering; 

 Het idee achter het ontwerp; 
 De samenhang tussen aanleg en gebouwde elementen; 

 De gebruikte materialen en beplanting, dendrologische en botanische 

aspecten; 
 De bouwkundige elementen: gebouwen, bruggen, tuinsieraden etc..; 

 Andere historische aspecten zoals bestuurlijk of sociaal-cultureel belang. 
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Zicht op de vijvertuin ten oosten van de villa (foto SIA april 2016) 
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De periode 1704-1813 

Begin 18e eeuw werd de buitenplaats verder verfraaid en uitgebreid met een 
overplaats met tuin- en parkaanleg, inclusief een rechthoekig vijver (een grand 
canal) in de as van het huis aan de westzijde van de Rijksstraatweg en een 
terrein aan de overzijde van de Vecht recht tegenover het huis. Tevens werd de 
boerderij verplaatst naar de overplaats.  
In 1790-1791 verloor de aanleg deels zijn geometrische 17e en 18e eeuwse 
opzet en werd omgevormd in de toen in zwang zijnde landschapsstijl. Hierbij 
werd een deel van de vijvers vergraven.  

In 1813 werd het herenhuis met bijgebouwen, op de theekoepel aan de Vecht 
na, gesloopt. Het terrein werd als wandelbos toegevoegd aan de parkaanleg 
van de naastgelegen buitenplaats Over-Holland. In deze periode is vermoedelijk 
ook het terrein aan de overzijde van de Vecht losgeraakt van de buitenplaats. 
Uit de periode 1704-1813 resteren in de actuele situatie: 
 Restant van een rechthoekige vijver uit de 18e eeuwse aanleg, verwerkt in 

de huidige vijver in landschapsstijl uit 1866;  
 De monumentale eik ten noorden van het huis; 

 De huidige boerderij in de overplaats (buiten het plangebied). 

 
 
De periode 1813-1866 
In de periode 1813-1866 maakte Vijverhof deel uit van de parkaanleg van Over-
Holland als een wandelbos. Uit de periode 1813-1866 resteren in de actuele 
situatie: 
 Mogelijk stammen enkele van de monumentale bomen (eiken) uit deze 

periode. 
 

4.2.1 De buitenplaats Vijverhof als geheel  
 

Analyse en interpretatie 
Ten aanzien van de terreininrichting van het plangebied, de buitenplaats 
Vijverhof, als geheel, kunnen naar aanleiding van de tuinhistorische verkenning, 
de volgende bevindingen worden opgetekend: 
 
 
De periode voor 1670 

Voor 1670 was het terrein van de buitenplaats Vijverhof in gebruik als boerderij 
en besloeg gronden aan beide zijden van de Rijksstraatweg. Uit deze periode 
dateert in de actuele situatie alleen nog: 
 De kavelgrens en bermsloot langs de Rijksstraatweg; 

 De kavelgrens langs de Vecht. 

  
 
De periode 1670-1704 

De buitenplaats Vijverhof is in 1670 als buitenplaats gesticht door Agnes Block 
op de plaats van een boerderij. De buitenplaats maakte deel uit van een 
uitgebreide buitenplaatsengordel langs de gehele Vecht. De buitenplaats genoot 
grote faam door haar eigenaresse die de bijnaam Flora Batava droeg vanwege 
haar grote plantenkennis en haar betekenis voor de teelt van exotische 
bloemen, heesters en bomen. Hoewel Agnes Block bepalend is voor de faam 
van de buitenplaats resteert uit de periode 1670-1704 in de actuele situatie 
alleen nog: 

 De naam ‘Vijverhof’. 
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De periode 1866-1927 

De huidige aanleg van Vijverhof vindt zijn oorsprong in 1866 toen het 
wandelbos werd afgesplitst van Over-Holland en als nieuwe buitenplaats in 
gebruik werd genomen. In 1866 werd een nieuw, het huidige, villa Vijverhof 
gebouwd op een locatie ten noorden van het oorspronkelijke huis. Tevens werd 
de omringende tuin- en parkaanleg sterk gereorganiseerd. De nieuwe villa kreeg 
aan de Vecht- en aan de Rijksstraatwegzijde grote gazons die voor een open 
zicht op het huis vanaf de Rijksstraatweg en Vecht en vice versa zorgden. Aan 
de Vechtzijde werd een van de rechthoekige vijvers uit de geometrische aanleg 

vergraven tot de huidige vijver met eiland. De vijver speelde een belangrijke rol 
in de compositie en vormde onderdeel van het zicht vanuit het huis over de 
vijver op de Vecht richting de buitenplaats Hunthum aan de overzijde van de 
Vecht. Vermoedelijk is in deze periode ook de overplaats losgeraakt van 
Vijverhof. In de laatste decennia van de 19e eeuw tot ca. 1927 was de 
buitenplaats veelal voor korte of langere tijd verhuurd. Contemporaine bronnen 
spreken over de verwaarlozing van het park en problemen met de hoge 
waterstanden. 

Uit de periode 1866-1927 resteren in de actuele situatie: 
 Het in 1866 gebouwde villa Vijverhof; 

 De vijver; 

 De gazons aan weerszijden van het huis; 

 De noordelijke, niet meer in gebruik zijnde, entree; 

 Een deel van de monumentale bomen waaronder de plataan langs de Vecht. 

 

De periode 1927-1958 

In de periode vanaf 1927 tot 1943 is de buitenplaats Vijverhof sterk verkleind 
van ca. 5 hectare tot 1.70 ha. door afkaveling onder het eigendom van de N.V. 
Industriële Maatschappij V/H J.W. Bronwasser Czn. Tussen 1943 en 1958 wordt 
de buitenplaats verder verkleind tot zijn huidige omvang van 1.44 ha. De 
huidige noord- en zuidgrens zijn tussen 1927 en 1958 ontstaan. De afkaveling 
hield geen rekening met de aanwezige tuin- en parkaanleg en de nieuwe 
kavelgrenzen zijn “recht toe recht aan” door het park getrokken. Zo loopt de 
grens straks langs de noordzijde van de vijver. Een gevolg van de afkaveling is 

dat de vijverpartij in de actuele situatie erg groot is ten opzichte van de 
resterende tuin- en parkaanleg. 
Met de koop in 1943 van de buitenplaats Vijverhof door de heer Malchus breekt 
een nieuwe periode van bloei aan. Het huis wordt opgeknapt en ook de tuin- en 
parkaanleg ondergaat een grote reorganisatie. De entree en paden worden 
aangepast, er wordt een forse kas gebouwd, een tennisbaan aangelegd, opslag 
wordt verwijderd, het achterstallig onderhoud in het park wordt weggewerkt en 
er worden bomen, heesters en bloemperken aangeplant. Uit de periode 1927-

1958 resteren in de actuele situatie: 
 De huidige noord- en zuidgrens; 

 Een groot deel van het huidige bomenbestand en mogelijk enkele heesters; 

 De Vechtstoep (voormalige hardstenen bordesstoep van de villa). 
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De periode 1958-heden 

Het huidige aanzien heeft de buitenplaats Vijverhof gekregen na de aankoop in 
1958 door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen als locatie 
voor eerst het Hydrobiologisch Instituut, later omgedoopt tot het Limnologisch 
Instituut. In 1958 werd het laboratoriumgebouw genaamd ‘het Koetshuis’ aan 
de zuidzijde van het terrein gebouwd met een achterliggende parkeerplaats 
waarvoor een nieuwe entree werd gemaakt vanaf de Rijksstraatweg. Tevens 
werd een kleiner laboratoriumgebouw geplaats ten noorden van het 
laboratoriumgebouw genaamd ‘het Koetshuis’.  

In 1989 wordt een nieuw labortorium ten noordoosten van het 
laboratoriumgebouw ‘het Koetshuis’ gebouwd. Dit gebeurde deels op de 
toenmalige parkeerplaats. De nieuwbouw uit 1958, 1989 en de bijbehorende 
parkeerplaatsen zijn grotendeels gesitueerd op de voormalige locatie van het 
17e /18e eeuwse huis zodat vermoedelijke fundamenten, als deze al in 1813 niet 
zijn uitgebroken, niet meer aanwezig zijn.  
Bij de nieuwbouw in 1989 werd een inrichtingsplan voor het gehele terrein 
gemaakt. Belangrijke onderdelen van het plan waren de inpassing van het 

nieuwe laboratoriumgebouw, de aanpassing van de paden en wegen op een 
zwaardere verkeersdruk en de inpassing van extra (de huidige) 
parkeerplaatsen. Met de nieuwbouw tussen 1958 en 1989 verloor vooral de 
zuidzijde van de buitenplaats zijn tuin- en parkaanleg. In aanvulling op het 
ontwerp zijn langs de parkeerplaatsen en langs vrijwel de gehele Vechtoever, 
met uitzondering van de hardstenen Vechtstoep en het zicht op de boerderij 
aan de overzijde van de Vecht aan het Zandpad, in 1989 grondwallen 
opgeworpen. De grondwallen blokkeren sindsdien vrijwel het gehele zicht op de 
Vecht vanuit de tuin- en parkaanleg en maken dat de aanleg sterk naar binnen 
gekeerd is aan de oostzijde. De grondwallen zijn vermoedelijk aangelegd met 
de vrijkomende grond ter plekke van het nieuwe laboratorium. Ten tijde van 
het Limnologisch Instituut vanaf de jaren ’60 is er veel aandacht geweest voor 
de aanplant en vermeerdering van stinsenplanten en een uitbreiding van het 
bomen- en heesterbestand met veel diversiteit in soorten. In 2011 verhuist het 
Limnologisch Instituut naar Wageningen. Uit de periode 1958-heden dateren in 
de actuele situatie: 
 Alle gebouwen behalve de villa; 

 De grondwallen langs de Vecht en rond de parkeerplaatsen; 

 Het huidige wegen- en padenpatroon en parkeerplaatsen; 

 Moderne toegangspoort bij de noordelijke entree; 

 Moderne toegangspoort bij de zuidelijke entree; 

 Eendenkooi bij het eiland in de vijver; 

 De stinsenbeplanting; 

 Grootste gedeelte van heesters en de jongere bomenaanplant. 

 
 
 

Waardestelling 

 
Contextuele waardestelling 
De buitenplaats maakt door zijn tuin- en parkaanleg en monumentale villa 
Vijverhof in de actuele situatie een herkenbaar en wezenlijk onderdeel uit van 
het historische buitenplaatsenlandschap langs de Vecht. De beleefbaarheid 
vanaf de Rijkstsraatweg is groot. De beleefbaarheid van de villa Vijverhof is 
vanaf de Vecht momenteel door de grondwallen en de dichte beplanting 
minimaal. 
 

De contextuele tuinhistorische waarde van buitenplaats Vijverhof als geheel als 
onderdeel van het buitenplaatsenlandschap langs de Vecht is hoog. 
 
 
Interne waardestelling 
De interne tuinhistorische waarde van de tuin- en parkaanleg als geheel in de 
actuele situatie wordt sterk bepaald door de 20e eeuwse ingrepen. De afkaveling 
waardoor de buitenplaats is teruggebracht naar een fractie van zijn omvang uit 

1866, de nieuwbouw in de periode 1958-1989 en de herinrichting van het 
terrein hebben de tuinhistorische waarde sterk aangetast. Desondanks is het 
centrale gedeelte van de aanleg met gazons, vijver en enkele monumentale 
bomen vrij gaaf bewaard gebleven. De aanwezigheid van een grote variëteit 
aan (beschermde) stinsenplanten vormt een waardevolle 20e eeuwse 
toevoeging. 
 
De interne tuinhistorische waarde van buitenplaats Vijverhof als geheel is 

positief. 
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Huidige kavel van villa Vijverhof Villa Vijverhof gezien vanaf de Vecht (foto SIA april 2016) 
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4.2.2 Interne waardestelling structuurbepalende onderdelen 
 
 

Kavelvorm 
 
Analyse en interpretatie  
De huidige huiskavel heeft een omvang van 1.44 ha en is het resultaat van 
verschillende fases van afkaveling. De grenzen van de Vecht in het oosten en 
de Rijksstraatweg in het westen zijn oude grenzen die van voor de 17e eeuw 
dateren. De kavelgrenzen in aan de noord- en zuidkant zijn ontstaan door 
afkaveling in de 20e eeuw waarbij geen rekening is gehouden met de aanwezige 
tuin- en parkaanleg. De kavelgrens langs de Vecht is oorspronkelijk en 
beeldbepalend maar wordt in de actuele situatie sterk bepaald door de 
grondwallen die het zicht op de Vecht blokkeren. De kavelgrens langs de 
Rijksstraatweg is oorspronkelijk, beeldbepalend en gaaf aanwezig. 
 

 
Waardestelling 
De tuinhistorische waarde van de kavelgrenzen aan de noord- en zuidkant als 
onderdeel van de tuin- en parkaanleg is indifferent. De tuinhistorische waarde 
van de kavelgrenzen langs de Vecht en Rijksstraatweg aan de oost- en 
westkant als onderdeel van de tuin- en parkaanleg is hoog met uitzondering 
van de grondwallen langs de Vecht. 
 

 

Gebouwen  

 
Analyse en interpretatie  
Op de buitenplaats staan diverse gebouwen die dateren uit verschillende 
tijdsperiodes. Tuinhistorisch is alleen de monumentale villa Vijverhof uit de 
aanlegfase (1866) van belang en bepalend voor de vormgeving van de tuin- en 
parkaanleg en daarmee voor de tuinarchitectonische opzet met de gazons aan 
de oost- en westzijde en de ensemblewaarde met de vijver en het zicht over de 
Vecht in de as van het huis.  
 
 
Waardestelling 
De tuinhistorische waarde van villa Vijverhof als onderdeel van de tuin- en 
parkaanleg is hoog.  
De tuinhistorische waarde van de overige gebouwen als onderdeel van de tuin- 
en parkaanleg is indifferent. 
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Een van de hazenpaadjes aan de oostzijde van de buitenplaats (foto SIA april 2016) Zicht vanaf de villa over de vijver richting de Vecht (foto SIA april 2016) 
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Ontsluiting, wegen en paden  

 
Analyse en interpretatie  
Door de afkaveling van de buitenplaats begin 20e eeuw en de veranderde 
functie van de buitenplaats vanaf 1958 als instituutsterrein is de algehele 
ontsluiting op de buitenplaats aangepast. De originele, uit 1866 stammende 
noordelijke entree aan de Rijksstsraatweg, is buiten gebruik. Het smeedijzeren 
originele toegangshek is na 1943 vervangen door het huidige moderne 
hekwerk. In feite is het gehele wegen- en padenpatroon in de actuele situatie in 
1989 aangelegd en utilitair van aard. Wandelpaden in de aanleg ontbreken 
momenteel, op enkele niet historische, informele hazenpaadjes tussen de 
grondwallen langs de Vecht na. 
 
 
Waardestelling 
De tuinhistorische waarde van de wegen en paden als onderdeel van de tuin- 
en parkaanleg is indifferent met uitzondering van de buiten gebruik gestelde 
noordelijke entree waarvan de tuinhistorische waarde positief is. 
 

 

Water 

 
Analyse en interpretatie  
Op de buitenplaats zijn drie beeldbepalende wateronderdelen van belang. Dit 
zijn de Vecht, de vijver en de bermsloot langs de Rijksstraatweg.  
Hoewel de Vecht niet tot de buitenplaats behoort is de rivier in oorsprong 
bepalend geweest voor de vestigingskeuze van de buitenplaats en tevens van 
essentieel belang voor de beleving van de buitenplaats door de eeuwen heen.  
Ook bij de bouw van de huidige villa in 1866 is de zichtrelatie met de Vecht een 
belangrijk plaelement geweest. De Vecht is op dit moment, op een smalle 
onderbreking in de grondwallen en de dichte opgaande beplanting na, niet 
meer beleefbaar vanuit de villa en de omringende tuin– en parkaanleg. 
In 1866 is een vijver in landschapsstijl aangelegd. Op deze plek lag eerder een 
rechthoekige vijver in geometrische stijl uit de 17e/18e eeuw. Een 
ontwerptekening uit 1866 is echter niet bekend. Of de huidige vorm 
oorspronkelijk is, is uit de beschikbare historische kaarten (die elkaar af en toe 
zelfs tegenspreken) niet te herleiden. 
Tuinhistorisch is de vijver van belang. De vijver vormt samen met het huis, de 
gazons en het zicht over de Vecht een ensemble. De vijver is beeldbepalend in 
de aanleg van de buitenplaats. Echter door de afkaveling van de buitenplaats is 
de vijver in zijn huidige vorm erg groot ten opzichte van de resterende tuin- en 
parkaanleg. 

De bermsloot langs de westkant van de buitenplaats langs de Rijksstraatweg is 
een van de oudste onderdelen van de buitenplaats en stamt van voor de aanleg 
van de buitenplaats. Deze bermsloot speelt van oudsher een belangrijke rol als 
bezitsgrens en in de benadering van de buitenplaats via de hoofdentree met 
hek. 
 
 
Waardestelling 

De tuinhistorische waarde van de bermsloot als onderdeel van de tuin- en 
parkaanleg is hoog. 
De tuinhistorische waarde van de vijver als onderdeel van de tuin- en 
parkaanleg is positief. 
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Grondwallen ten oosten van de buitenplaats, in het midden een plataan die in de flank van 
de grondwal staat. De plataan heeft een nieuw wortelgestel aangemaakt en wortelt nu in de 
grondwal.  (foto SIA april 2016) Noordoosten van de buitenplaats met beginnende bosvorming (foto SIA april 2016) 
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Reliëf 

 
Analyse en interpretatie  
Op de buitenplaats komen diverse grondwallen voor die in 1989 zijn aangelegd 
met vermoedelijk de uitkomende grond bij de bouw van het laboratorium. Een 
deel van de grondwallen is aangelegd om de parkeerplaatsen uit het zicht te 
houden vanaf de Rijksstraatweg en vanaf de Vecht. Vooral de grondwallen 
langs de Vecht vormen een barrière tussen villa Vijverhof en de Vecht, 
waardoor een van de belangrijkste aspecten van een Vechtbuitenplaats, de 
relatie tussen huis en Vecht, verbroken is. 
 
 
Waardestelling 
De tuinhistorische waarde van de grondwallen als onderdeel van de tuin- en 
parkaanleg is indifferent. 
 

 

Beplantingen 

 
Analyse en interpretatie  
De buitenplaats kent een gevarieerde beplanting in soort en ouderdom. De 
beplanting is de verdelen in drie categorieën: 
 De oudere en beeldbepalende bomen en de Stinsenflora; 

 De gazons in de voortuin en de vijvertuin; 

 De overige niet historische beplanting ( tweede helft 20e eeuw). 
 
Bomen: Het bomenbestand bestaat uit enkele bomen dateren uit de aanleg van 
1866 of ouder en jongere bomen die na 1866 zijn aangeplant maar in de 
actuele situatie een beeldbepalende rol hebben op de buitenplaats. Deze bomen 
zijn vastgelegd in de gemeentelijke bomenlijst. Het bomenassortiment is zeer 
rijk met verschillende bijzondere soorten. Daarnaast is er veel opschot met het 

begin van bosvorming.  
De boom- en bosbeplanting is aan de Vechtzijde ten opzichte van de historische 
situatie (nagenoeg) geheel dicht gegroeid. Villa Vijverhof kende in de 
oorspronkelijke opzet een specifieke oriëntatie op de Vecht door middel van 
brede onderbrekingen in de beplanting op de Vechtoever. De actueel zeer 
dichte opgaande beplanting vormt, in samenhang met de aanwezige grond-
wallen, een storende barrière tussen de villa en de rivier. 
 

Heesters: De heesters in de parkaanleg dateren op een enkele heester na uit 
1989. Ten oosten van villa staat een rode hazelaar die vermoedelijk uit 1943 
dateert.  
 
Hagen: Op de buitenplaats staan twee hagen die beide van recente datum 
(1989) zijn. Dit betreft een beukenhaag ten noorden van villa Vijverhof die 
aangeplant is om de parkeerplaats uit het zicht houden. De zuidgrens van de 
buitenplaats bestaat uit één lange haag bestaande uit haagbeuken en taxus die 

bedoeld is als erfgrens.  
 
Gazons: Op de buitenplaats liggen twee grote grasvelden ten oosten en westen 
van de villa en een kleiner geaccidenteerd gazon dat bij de aanleg van het 
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Stinsenplanten ten noorden van het nieuwe laboratoriumgebouw (foto SIA april 2016) 

Vechtstoep met stenenelementen aan 
weerszijden met daarop een wapen afgebeeld 
(foto SIA april 2016) 
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laboratoriumgebouw (1989) is aangelegd als stinsenweide. De structuur van de 
beide grote gazons dateert uit de aanleg van 1866. Tuinhistorisch zijn de 
gazons van belang en bepalend voor de vormgeving van de tuin- en parkaanleg 
en daarmee voor de tuinarchitectonische opzet uit de aanlegfase (1866). De 
gazons vormen een ensemble met het huis, de vijver en het zicht over de Vecht 
in de as van het huis. Het kleine gazon is vooral van waarde vanwege de 
massaal voorkomende stinsenflora. 
 
Stinsenflora: De buitenplaats kent een bijzondere en unieke stinsenflora met 
een grote variëteit aan (beschermde) stinsenplanten. Enkele zijn mogelijk via 
natuurlijke weg gekomen, maar het merendeel is door medewerkers van het 
Limnologisch instituut sinds 1958 bewust aangeplant. De stinsenflora is een vrij 
recente toevoeging aan de tuin- en parkaanleg die beeldbepalend is voor de 
tuin- en parkaanleg van Vijverhof en kenmerkend is voor buitenplaatsen in het 
algemeen. 
 
 
Waardestelling 
De tuinhistorische waarde van met name de oudere en beeldbepalende bomen 
(gemeentelijke bomenlijst) en de stinsenflora als onderdeel van de tuin- en 
parkaanleg is hoog. 
De tuinhistorische waarde van de gazons als onderdeel van de tuin- en 

parkaanleg is hoog 
De tuinhistorische waarde van de overige beplanting als onderdeel van de tuin- 
en parkaanleg is indifferent. Dit geldt ook voor een deel van de opgaande 
beplanting op de vechtoever die de zichtrelatie tussen villa en rivier verstoort. 
 

 

Tuinsieraden en overige inrichtingselementen 

 
Analyse en interpretatie  
Op de buitenplaats komt een beperkt aantal tuinsieraden en 
inrichtingselementen voor zoals de toegangspoorten, het Vechtstoepje en de 
eendenkooi bij het eiland in de vijver. Een deel van de tuinsieraden, zoals een 
tuinbeeld, een zonnewijzer en het smeedijzeren entreehek, is in de tweede helft 
van de 20e eeuw verdwenen. Op het Vechtstoepje en de dam van de 
noordelijke buitengebruik zijnde toegang na zijn alle in de actuele situatie 
aanwezige elementen van recente datum functioneel van aard en hebben geen 
sierwaarde of bijzondere vormgeving. De Vechtstoep uit 1943, waarvoor de 
originele hardstenen treden van de bordestrap van villa Vijverhof zijn gebruikt, 
is een veel voorkomend fenomeen in de parken van Vechtbuitenplaatsen. 
Onbekend is of er voor 1943 ook al een Vechtstoep op deze plek lag. De dam is 
tuinhistorisch van belang als verwijzing naar de oorspronkelijke hoofdentree van 
de buitenplaats uit 1866.  
 
 
Waardestelling 
De tuinhistorische waarde van het Vechtstoepje en de noordelijke dam als 
onderdeel van de tuin- en parkaanleg is positief. 
De tuinhistorische waarde van de overige inrichtingselementen als onderdeel 

van de tuin- en parkaanleg is indifferent. 
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SAMENVATTING RESULTATEN 
 
Algemeen 
Projectnummer   : AM16227 
Soort  onderzoek  : Verkennend bodemonderzoek 
Adres onderzoekslocatie : Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis  
Gemeente   : Stichtse Vecht 
Kadastrale registratie  : Loenen sectie C, nummer 850  
Coördinaten   : X =  128.975 / Y =  466.620  
Oppervlakte   : circa 1,44 hectare  
Aanleiding onderzoek : voorgenomen aankoop en herbestemming 
Opdrachtgever  : BRO 
 
Onderzoekshypothese 
Hypothese conform NEN 5740 : verdacht 
 
Onderzoeksopzet 
Boringen tot 0,5 m-mv.  : 22 
Boringen tot 2,0 m-mv.  : 5    
Peilbuizen   : 2 
 
Zintuiglijke waarnemingen 
Bovengrond (0,0-0,5 m-mv.) : plaatselijk puin-, baksteen en koolhoudend 
Ondergrond (0,5-2,0m-mv.) : plaatselijk puin-, baksteen en koolhoudend 
Grondwater   : geen bijzonderheden 
 
Laboratoriumonderzoek 
Bovengrond (0-0,5 m-mv.) : licht verhoogd met zware metalen, PAK  en som PCB 
Ondergrond (0,5-2,0 m-mv.) : licht verhoogd met zware metalen en PAK. Plaatselijk matig (boring 18) 
      tot sterk (boring 14A) verhoogd met lood  
Grondwater   : licht verhoogd met barium 
 
 
Conclusie en aanbevelingen 
In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu B.V. in juni 2016  een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op 
een locatie gelegen aan de Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis.  
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond licht verhoogd is met zware metalen, PAK en som PCB. 
De ondergrond is licht verhoogd met zware metalen en PAK. In grondmonster 14A-3 (0,4-0,9 m-mv) een 
sterk verhoogd gehalte aan lood aangetoond en in monster 18-2 (traject 0,5-0,6 m-mv) een matig verhoogd 
gehalte aan lood. Het freatisch grondwater is licht verhoogd met barium.  
 
Voor de overige onderzochte componenten in grond en grondwater zijn geen gehalten gemeten verhoogd 
ten opzichte van de achtergrondwaarden (grond) en streefwaarden (grondwater). 
 
De boorpunten 14A en 18 met de sterke en matig verhoogde gehalten aan lood zijn beide gesitueerd nabij 
het kantoorgebouw. Gelet op de onderlinge afstand van deze boorpunten wordt niet verwacht dat de 
gemeten concentraties aan lood een samenhang vertonen. Mede op basis van de onderzoeksresultaten 
van de eerder uitgevoerde bodemonderzoeken op het terrein is er vermoedelijk sprake van 2 
puntverontreinigingen van beperkte omvang. 
 
Bij toekomstige ontwikkelingen nabij het kantoorgebouw kunnen de aangetoonde gehalten aan lood een 
belemmering vormen. Het uitvoeren van een aanvullend of nader bodemonderzoek voor het vaststellen van 
de omvang van de verontreiniging kan dan noodzakelijk zijn. 
 
De milieuhygiënische conditie van de bodem van het overig terreindeel vormt geen belemmering voor een 
voorgenomen (her)ontwikkeling. 
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De aangetroffen lichte verhoogde gehalten in de grond kunnen bij grondafvoer beperkingen opleveren ten 
aanzien van het (her)gebruik van de grond omdat dan veelal andere normen gelden. Ten aanzien van 
hergebruik van deze grond elders is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. 
 
Het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie is niet zondermeer multifunctioneel toepasbaar. Het 
wordt daarom afgeraden het freatisch grondwater te gebruiken voor consumptie, besproeiing of 
proceswater. 
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1.  INLEIDING 
 
 
In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie: 

Adres onderzoekslocatie  : Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis  
Gemeente   : Stichtse Vecht 
Kadastrale registratie  : Loenen sectie C, nummer 850   
Oppervlakte   : circa 1,44 hectare  
Huidig gebruik van de locatie : buitenplaats met leegstaand landhuis en bijgebouwen  
Toekomstig gebruik  : hotel-restaurant 

 
Dit bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de NEN-5740. Het verkennend 
bodemonderzoek bestaat uit een vooronderzoek naar de historie en bodemgesteldheid van de 
onderzoekslocatie en aanvullend hierop een bodemonderzoek op het perceel. 
 
Aanleiding 
De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek is de voorgenomen aankoop en 
herbestemming van het terrein. 
 
Doel 
Het doel van het verkennend onderzoek is, middels een steekproef, het vaststellen van de actuele 
bodemkwaliteit ter plaatse.  Het onderzoek is niet bedoeld om een exacte aard en omvang van een 
eventuele verontreiniging aan te geven. 
 
Onderzoek 
Aeres Milieu B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als 
onafhankelijk onderzoeksbureau. 
 
In hoofdstuk 2 is het vooronderzoek en de daaruit volgende onderzoekshypothese beschreven. Naar 
aanleiding van de opgestelde hypothese wordt in hoofdstuk 3 de onderzoeksstrategie opgesteld. In 
hoofdstuk 4 worden de veldwerkzaamheden (grond- en grondwateronderzoek) beschreven. Hoofdstuk 5 
beschrijft de laboratoriumwerkzaamheden en de onderzoeksresultaten. Het rapport wordt afgesloten met 
hoofdstuk  6, waarin de conclusies en enkele aanbevelingen staan beschreven. 
 
Bemonstering en laboratoriumonderzoek vonden plaats in juni 2016. De chemische analyses zijn 
uitgevoerd door ALcontrol Laboratories BV te Rotterdam. ALcontrol is geaccrediteerd volgens de door de 
Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform ISO/IEC 17025. Alle analyses zijn 
uitgevoerd conform Accreditatie Schema 3000 (AS3000). 
 
Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en 
methoden (opzet conform NEN-5740 en interpretatie aan de hand van de Leidraad Bodembescherming).  
 
In het kader van dit onderzoek is geen specifiek onderzoek (conform NEN 5707) verricht naar het 
voorkomen van asbest in de grond en op het maaiveld. Wel heeft een inspectie van het terrein 
plaatsgevonden. Op het maaiveld en in de vrijkomende grond zijn geen asbestverdachte materialen 
aangetroffen. Het voorliggende onderzoek doet echter geen bindende uitspraak over de aan- of 
afwezigheid van asbest in de bodem binnen de onderzoekslocatie. 
 
Opgemerkt wordt dat bij een verkennend bodemonderzoek sprake is van een steekproefsgewijze 
bemonstering en het nemen van een beperkt aantal monsters. De mogelijkheid blijft daarom bestaan dat 
puntverontreinigingen, welke niet voortkomen uit het historisch onderzoek, niet door het onderzoek worden 
aangetoond. Daarnaast blijft het mogelijk dat lokale afwijkingen in de samenstelling van het 
bodemmateriaal voorkomen. Tot slot wordt erop gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een 
momentopname is. 
 
Het bovenstaande betekent dat Aeres Milieu op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert voor 
maatregelen of mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Aeres Milieu 
uitgevoerde bodemonderzoek neemt.  
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Tevens wordt opgemerkt dat Aeres Milieu voor het verkrijgen van de voor het historisch onderzoek 
noodzakelijke informatie (mede) afhankelijk is van externe bronnen. Voor Aeres Milieu is niet te verifiëren of 
deze bronnen altijd volledig en zonder fouten zijn. Hierdoor kan Aeres Milieu niet instaan voor de juistheid 
en volledigheid van de verzamelde historische informatie.  
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2. VOORONDERZOEK 
 

2.1 Inleiding 

 
Conform het onderzoeksprotocol NEN5725 en NEN5707 is ten behoeve van de bepaling van de 
onderzoeksstrategie op onderhavige locatie een vooronderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit 
vooronderzoek zijn opgenomen in voorliggend hoofdstuk. De in paragraaf 2.1 t/m 2.6 opgenomen 
informatie is afkomstig van/uit: 

 eigenaar/gebruiker; 
 gemeente Stichtse Vecht; 
 ODRU; 
 bodemloket; 
 topotijdreis.nl. 
 terreininspectie. 
 

In principe richt het vooronderzoek zich op alle percelen waarop het onderzoek betrekking heeft én de 
direct hieraan grenzende percelen. Indien een direct aangrenzend perceel smal (< 10 m breed) is, worden 
ook de percelen hier weer aan grenzend meegenomen.  
 
Indien de aangrenzende percelen groot zijn, wordt alleen het gedeelte van deze percelen binnen 25 meter 
vanaf de grens van de bodemonderzoekslocatie in beschouwing genomen, tenzij er aanleiding bestaat toch 
het gehele perceel te onderzoeken.  
 
Op onderstaande luchtfoto is de globale begrenzing van de onderzoekslocatie weergegeven. 
 

 
Afbeelding 1: globale begrenzing onderzoekslocatie (Bron luchtfoto: risicokaart.nl) 
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2.2 Topografische beschrijving 

 
De onderzoekslocatie is gelegen aan Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis. Kadastraal is de locatie bekend als 
Loenen sectie C, nummer 850. De coördinaten volgens het R.D. stelsel zijn X =  128.975 / Y =  466.620. 
Zie bijlage 1 voor een topografisch overzicht en kadastrale kaart. 
 

2.3 Historisch overzicht en omgeving 

 
In het kader van het vooronderzoek is historisch kaartmateriaal bestudeerd [www.topotijdreis.nl]. Op 
kaartmateriaal uit 1900 is reeds bebouwing waar te nemen. Dit betreft het nu nog aanwezig landhuis 
centraal op het terrein. Op de kaarten uit 1980, 1990 en 2015 is ook het bestaande kantoorgebouw te 
herkennen en de uitbreiding hiervan. 
 

 
Topografische kaart 1900 
 

 

 
Topografische kaart 1940 
 

 
Topografische kaart 1950 

 

 
Topografische kaart 1980 
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Topografische kaart 1990 

 

 
Topografische kaart 2015 

Afbeelding 2a t/m 2f: geraadpleegde historische kaarten (Bron kaarten: topotijdreis.nl) 
 

Geschiedenis van de Vijverhof 
Rond 1670 kocht Agnes Block een boerderij met maar liefst 14,5 hectare grond erbij. Agnes was de nicht van de 
dichter Joost van den Vondel. Op deze plek liet ze een buitenplaats bouwen, compleet met Oranjerie en 
theekoepel. Daar kwamen nog een moestuin, boomgaarden en een bloementuin bij. Agnes Block was een fervent 
amateurbotanicus, en in de tuin van de Vijverhof kon ze haar liefde voor planten in de praktijk brengen. Zij bracht als 
eerste in Nederland de ananas tot bloei. 
 
Het huis bood in de loop der tijd een gastvrij onderdak aan velen. Zo waren er soldaten van het Franse leger 
ingekwartierd, en vormde de Vijverhof een ontmoetingsplek voor kunstenaars en liefhebbers van zeldzame planten 
en dieren. Helaas is van deze 17de eeuwse buitenplaats nu niets meer over. In 1866 is op deze plek een nieuw 
landhuis gebouwd. Eind 19de eeuw werden daar bijgebouwen als een bloemenkas (gesloopt in 1961) en een garage 
aan toegevoegd. 
 
De huidige buitenplaats Vijverhof is een vrij eenvoudig, witgepleisterd landhuis. Het staat midden op het terrein en is 
met de voorgevel op de straatweg georiënteerd. Het staat net ten noorden van de bebouwde kom van Breukelen, op 
de strook grond tussen de Rijksstraatweg en de Vecht. Behalve het hoofdhuis zijn op het terrein o.m. nog een 
garage, een laboratorium en een kantoorgebouw aanwezig. 
 
Intern is in het landhuis door allerlei verbouwingen niets meer aanwezig dat herinnert aan vroegere bewoning. Van 
de omringende tuin is door ruilverkaveling in de jaren '30 van de 20ste eeuw helaas maar een deel overgebleven. 
 
In 1957 werd Vijverhof in gebruik genomen als het Limnologisch Instituut. Het pand werd in 1981-1982 grondig 
gerestaureerd. In 1990 is langs de Vecht achter een wal een nieuw laboratorium gebouwd, bij een in traditionele stijl 
gebouwd kantoorgebouw uit de jaren '60. Op dit moment staan het huis en de bijgebouwen leeg. Er wordt gezocht 
naar een nieuwe bestemming.  
 
[bron: www.utrechtsebuitenplaatsen.nl] 

 

2.4 Milieu informatie 

 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn in het verleden diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. In tabel 
2.1 is per onderzoek een samenvatting weergegeven. 
 

Onderzoek Samevatting 
Nulsituatie bodemonderzoek 
Rijksstraatweg 6 Nieuwersluis 

Opdrachtgever: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
Aanleiding: aanvraag van een revisievergunning Wet Milieubeheer 
 
Historisch onderzoek: 
Op de locatie bevinden zich een viertal deellocaties die op basis van het uitgevoerde 
archiefonderzoek als mogelijk verdacht kunnen worden aangemerkt. Daarnaast bevindt zich 
nog een grondwal die is opgeworpen tijdens de uitbreiding van het laboratorium in 1991.  
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Onderzoek Samevatting 
De vrijgekomen grond van de bouwkuip is destijds niet afgevoerd maar heeft gediend als 
grondwal naast de Vecht. De deellocaties zijn als volgt ingedeeld en beschreven: 
- deellocatie A, voormalige chemiehok en generatorruimte 
 Ter plaatse werden chemicaliën bewaard, alsmede was er een generator/compressorruimte 
 aanwezig. De potentieel bodembedreigende activiteiten in 1996 gestaakt of verplaatst. 
- deellocatie B, werkplaats 
 Op de begane grond is een werkplaats ingericht met een slijp-, polijstruimte  en lasinrichting. 
 Tevens is een lekbak voor olie aanwezig. 
- deellocatie C, klimaatregelinstallatie 
 Ter plaatse bevindt zich een klimaatregelinstallatie. In het verleden werden ter plaatse 
 buitenboordmotoren opgeslagen. In het gebouw bevinden zich een aantal labruimten met 
 vloeistofdichte vloeren. In het gebouw worden, behoudens geringe werkvoorraden, geen 
 chemicaliën opgeslagen.  
- deellocatie D, chemicaliënopslag 
 De chemicaliën worden opgeslagen in een container op betonnen vloer en voldoet aan de 
 CPR-5-1 richtlijn.  
- deellocatie E, grondwal 
 De grond is vrijgekomen bij het graven van de bouwkuip voor de uitbreiding van het 
 laboratorium in 1991. 
 
Veldwerkzaamheden 
Aan het opgeboorde bodemmateriaal zijn visueel, qua geur, kleur en samenstelling, behoudens 
een lichte oliegeur ter plaatse van een boring bij deellocatie C, geen bijzonderheden 
waargenomen. Na het uitvoeren van een olie-water test en aanvullende analyses op minerale 
olie kan geconcludeerd worden dat het geen verontreiniging betrof. De gemiddelde 
grondwaterstand bedraagt 1,9 m-mv. De gemiddelde pH-waarde en geleidbaarheid van het 
grondwater zijn respectievelijk 7,7 en 493 µS/cm.  
 
Analyseresultaten: 
- deellocatie A, voormalige chemiehok en generatorruimte 
 In het grondmonster van de bovengrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. Het 
 grondwater is licht verhoogd met cis 1,2-dichloorethaan.  
- deellocatie B, werkplaats 
 In het mengmonster van de bovengrond is een lichte verontreiniging met lood gemeten. Het 
 grondwater is licht verhoogd met cis 1,2-dichloorethaan en zink.  
- deellocatie C, klimaatregelinstallatie 
 In het grondmonster van de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten gemeten aan minerale 
 olie en glycolen. Het grondwater is niet verhoogd met minerale olie, vluchtige aromaten en 
 glycolen. 
- deellocatie D, chemicaliënopslag 
 In het mengmonster van de bovengrond is een lichte verontreiniging met lood, kwik en PAK 
 gemeten. Het grondwater is licht verhoogd met cis 1,2-dichloorethaan en zink.  
- deellocatie E, grondwal 
 In het mengmonster dat is samengesteld van de grond uit de grondwal zijn geen 
 verontreinigingen aangetoond. 
 
[bron: Milieuadviesbureau Terra, rapportnummer NWS.2005, d.d. 17 november 2005] 

Verkennend bodemonderzoek 
Rijksstraatweg 6 Nieuwersluis 

Opdrachtgever: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
Aanleiding: voorgenomen grondtransactie van het terrein 
 
Vooronderzoek 
De verzamelde informatie uit het vooronderzoek geeft aanwijzingen voor de aanwezigheid van 
(voormalige) bodembedreigende activiteiten op de onderzoekslocatie. Op basis van het 
vooronderzoek zijn de onderstaande deellocaties onderscheiden: 
- deellocatie A, villa met voormalige chemicaliënopslag – hypothese verdacht; 
- deellocatie B, werkplaats  – hypothese verdacht; 
- deellocatie C, klimaatregelinstallatie  – hypothese verdacht; 
- deellocatie D, chemicaliënopslag  – hypothese verdacht; 
- deellocatie E, overig terrein  – hypothese onverdacht. 
 
Veldwerkzaamheden 
De bodem rondom de villa bestaat vanaf maaiveld tot circa 1,8 m-mv uit klei met daaronder 
zand en/of klei tot de einddiepte van 2 à 2,2 m-mv. Op het overige terrein bestaat de bodem in 
het algemeen uit zand tot circa 0,1 à 0,6 m-mv gevolgd door zanden/of klei tot de maximale 
boordiepte van circa 2,5 m-mv. Plaatselijk werd veen aangetroffen in het traject van 1,4 tot 1,6 
m-mv. In het opgeboorde bodemmateriaal zijn visueel in met name de bovengrond visueel 
bijmengingen aangetroffen met puin, baksteen, slakken en kooldeeltjes. De gemiddelde 
grondwaterstand bedraagt 1,9 m-mv. De gemiddelde pH-waarde en geleidbaarheid van het 
grondwater zijn respectievelijk 6,7 en 900 µS/cm.  
 
Analyseresultaten 
In de kleiige puin- en/of koolhoudende bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan zware 
metalen gemeten.  
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Onderzoek Samevatting 
In de puin-, slakken-, en kolengruishoudende zandige bovengrond zijn licht verhoogde gehalten 
aan zware metalen, PAK en PCB’s gemeten. De puinhoudende kleiige ondergrond bevat licht 
verhoogde gehalten aan kwik en lood. De gemeten gehalten aan overage stoffen zijn lager dan 
de betreffende achtergrondwaard en/of detectiegrens. Naar verwachting zijn de gemeten 
gehalten te relateren aan de aangetroffen bijmengingen. In de zintuiglijk als schoon 
beoordeelde kleiige ondergrond zijn de gemeten gehalten aan onderzochjte stoffen alle lager 
dan de betreffende achtergrondwaarde en/of de detectiegrens. 
 
In het grondwater zijn ter plaatse van de (voormalige) verdachte deellocaties licht verhoogde 
gehalten aan barium, kwik, molybdeen, zink, xylenen, vinylchloride en/of 1,2-dichloorethenen 
(som) gemeten. De gemeten gehalten aan overige onderzochte stoffen zijn lager dan de 
betreffende streefwaarde en/of detectiegrens. 
 
[bron: Oranjewoud, projectnummer 202077, d.d. 11 november 2009] 

Eindsituatie bodemonderzoek 
Rijksstraatweg 6 Nieuwersluis 
 

Opdrachtgever: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
Aanleiding: beëindiging van de activiteiten op het terrein 
 
Beschrijving locatie 
Op het terrein was tot december 2010 een dependance van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen gevestigd. Hiervoor waren meerdere opstallen aanwezig. 
Centraal op het terrein ligt een villa. Het hoofdgebouw deed dienst als kantoren en 
onderzoekslaboratorium. Het overage deel van het terrein is in gebryuik als parkeerterrein en 
voornamelijk groen. 
 
Onderzoeksopzet 
Bij het uitgevoerde bodemonderzoek in 2009 bleek dat de (verdachte) activiteiten op de 
deellocaties A en C al niet meer plaatsvonden. In overleg met de Milieudienst Noord-West 
Utrecht is vastgesteld dat de eindsituatie alleen nog ter plaatse van de (verdachte) deellocaties 
B en D moet worden vastgesteld. Hierbij is het uitgangspunt dat de potentiële 
verontreinigingsbron niet groter is dan 500 m2. Het onderzoek is uitgevoerd conform de 
NEN5740 strategie NUL. 
 
Veldwerkzaamheden 
In de opgeboorde grond ter plaatse van deellocatie B (werkplaats) zijn over het algemeen tot 
circa 1,5 m-mv (zeer) zwakke tot matige bijmengingen met puin waargenomen. In de 
opgeboorde klei bij deellocatie C (chemicaliënopslag) is in het opgeboorde zand een enkel 
spoort puin aangetroffen. Op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal zijn geen 
asbestverdachte materialen waaregnomen. De gemiddelde grondwaterstand bedraagt 2,1 m-
mv.  
 
Analyseresultaten 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de zwak tot matig puinhoudende kleiige grond, traject 0,1 tot 
1,1 m-mv, bij deellocatie 2 (werkplaats) licht verhoogd is met koper, kwik, lood, zink en PCB. In 
het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan zink en vinylchloride. 
In de visueel als schoon beoordeelde klei, traject 0 tot 0,8 m-mv, bij deellocatie D 
(chemicaliënopslag) is licht verhoogd met lood, PAK en PCB’s. Het grondwater is licht verhoogd 
met 1,2-dichloorethenen.  
 
[bron: Oranjewoud, projectnummer 239578, d.d. 29 april  2011] 

Tabel 2.1: Overzicht uitgevoerde bodemonderzoeken 
 
Uit informatie van het geoloket van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) blijkt dat ter plaatse van de 
onderzoekslocatie geen bomkraters aanwezig zijn geweest en/of slootdempingen of andere dempingen 
hebben plaatsgevonden. 
 

2.5 Bodemopbouw en geo(hydro)logie 

 
De bodemopbouw van de onderzoekslocatie wordt schematisch weergegeven in tabel 2.2. 
 

Diepte [m-mv] Samenstelling  Formatie Geohydrologische indeling 
0 – 3,0 zavel of kleipakket -- deklaag 

3 – 1,0  Zand met laagjes veen en klei Formatie van Twente en Drenthe 
10 - 50 grof zand Formatie van Sterksel 1e watervoerend pakket 
50 - 70 klei Formatie van Kedichem 1e waterscheidende laag 

70 - 150 zand Formatie van Harderwijk en Tegelen 2e watervoerend pakket 

Tabel 2.2: Geo(hydro)logische indeling (bron: Dinoloket) 
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De stroming van het freatisch grondwater is op basis van de hoogteligging van het terrein en het 
afwateringsgebied zoals aangegeven op de grondwaterkaart Nederland in oostelijke richting, richting de 
Veght. De onderzoekslocatie bevindt zich niet binnen de grenzen van een grondwaterbeschermingsgebied.  
 

2.6 Beschrijving van de onderzoekslocatie 

 
Op 16 juni 2016 is een veldinspectie uitgevoerd, hierbij  is gelet op het terreingebruik en de aanwezigheid 
van ondergrondse tanks, stookplaatsen, (half)verhardingslagen, ophogingen, storthopen, dempingen, 
afgravingen en asbesthoudend materiaal op het maaiveld. Een fotoreportage van de onderzoekslocatie is 
opgenomen in bijlage 2. 
 
Binnen de parkachtige locatie ligt een landhuis en enkele bijgebouwen. Het landhuis staat midden op het 
terrein en is met de voorgevel op de straatweg georiënteerd.  Behalve het hoofdhuis zijn op het terrein o.m. 
nog een garage, een laboratorium en een kantoorgebouw aanwezig. Op dit moment staan het huis en de 
bijgebouwen leeg. 
 
Rondom het landhuis en het kantoorgebouw ligt een grindverharding. Het overig deel van het terrein 
bestaat uit tuin, met in de noordelijk deel een vijver. 
 
Er zijn geen waarnemingen gedaan welke wijzen op de aanwezigheid van bodemverontreinigingen of  
bronnen van verontreinigingen. Tijdens de veldinspectie is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen. 
 
De onderzoekslocatie wordt aan de noordzijde begrensd door het woonperceel Rijksstraatweg 8, aan de 
oostzijde door rivier de Veght, aan de zuidzijde door woonpercelen en aan de westzijde door 
Rijksstraatweg.  
 

2.7 Asbest 

 
Conform de NEN 5707 (Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen 
grond)) is er sprake van een asbestverdachte locatie indien er sprake is van één of meer van de hieronder 
beschreven activiteiten of gebeurtenissen: 
 de eventuele aanwezigheid in het verleden van bedrijven, die asbesthoudende producten, 

apparaten of voorwerpen vervaardigen en/of verwerken; 
 de eventuele aanwezigheid in het verleden en/of heden van bedrijfsgebouwen (o.a. schuren), 

waarin (veel) asbesthoudende bouwstoffen zijn verwerkt, en of de aanwezigheid van asbestresten 
in de bodem en/of onder verhardingen (o.a. erven van boerderijen); 

 de aanwezigheid van woongebouwen, gebouwd van asbestcementplaten, dan wel in het verleden 
gerenoveerd met toepassing van asbestcementproducten, met een gerede kans dat asbestresten 
in tuinen en/of plantsoenen zijn achtergebleven; 

 eventuele stortingen van asbestverdachte afvalstoffen; 
 de kans op aanwezigheid van asbesthoudende buizen of ophooglagen in de ondergrond; 
 de toepassing van asbesthoudende beschoeiingen langs watergangen of in (volks)tuinen; 
 de (vroegere) aanwezigheid van glastuinbouw, danwel afval van kassen op of in de bodem; 
 er hebben in het verleden calamiteiten met asbest plaatsgevonden (asbestbrand), zonder dat de 

verspreid geraakte asbestresten (meteen) zijn opgeruimd. 
 
Uit uitgevoerde veldinspectie is gebleken dat de dakbedekking van een fietsenstalling ten noorden van het 
kantoorgebouw bestaat uit asbestverdachte golfplaten (zie foto 9 in bijlage 2). De dakplaten zijn, voor zover 
visueel waarneembaar, intact en niet verweerd. 
 

2.8 Bodemkwaliteitskaart Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) 

 
Uit de bodemkwaliteitskaart van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) is af te leiden dat de 
onderzoekslocatie ligt binnen de bodemfunctieklasse landbouw/natuur. De onderzoekslocatie ligt in de 
bodemkwaliteitszone B ‘Naoorlogse bebouwing II’.  
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De bodemkwaliteitsklasse voor de bovengrond in deze zone is Wonen en voor de ondergrond 
Achtergrondwaarde. Voor de bovengrond geldt de ontgravingsklasse Wonen en voor de ondergrond de 
ontgravingsklasse Landbouw/Natuur (AW-2000). 
 

2.9 Onderzoekshypothese 

 
Gebaseerd op de verzamelde gegevens uit het vooronderzoek is de onderzoekslocatie als “verdacht”   
beschouwd. Op basis van de resultaten van eerder uitgevoerde bodemonderzoeken worden verhoogde 
gehalten aan zware metalen, PAK en som PCB verwacht in de grond en zware metalen en 
gehalogeneerde koolwaterstoffen in het grondwater 
 
De aanwezigheid van asbestverdacht materiaal in de bodem wordt vooralsnog niet verwacht (niet 
verdacht). 
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3. ONDERZOEKSSTRATEGIE 
 

3.1 Inleiding 

 
Op basis van de verzamelde informatie uit het vooronderzoek (NEN 5725) en de gestelde 
onderzoekshypothese(n) voor de onderzoekslocatie, is een onderzoeksstrategie opgesteld conform de 
richtlijnen van de onderzoeksnorm NEN-5740 (Bodem-Landbodem; Strategie voor het uitvoeren van 
verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, 
januari 2009) van het Nederlands Normalisatie-Instituut. 
 

3.2 Onderzoeksstrategie 

 
In principe worden boringen willekeurig verspreid over de gehele onderzoekslocatie. Voor het vaststellen 
van de milieuhygiënische conditie van de bodem (grond en grondwater) van de onderzoekslocatie zal 
volgens onderstaande strategie veldwerk en monstername voor laboratoriumanalyse plaatsvinden.  
 

ONDERZOEKSNORM NEN-5740 'verdacht' 
Aantal boringen Aantal te nemen monsters Aantal te onderzoeken 

(meng)monsters 

oppervlakte   tot 
0,5 m 

èn tot 
2 m 

 
èn met  
peilbuis 

grond grondwater 
bovengrond grondwater 

0-0,5 m 0,5-2,0 m1 
circa 1,44 hectare 22 5 2 29 21 2 5 2 

Analysepakket NEN-grond 
incl. lutos 

NEN-
grondwater 

Tabel 3.1: Veldwerk, monstername en analysestrategie volgens NEN-5740 “verdacht” 
1) Uit elke boring van 0,5 tot 2,0 diepte worden drie monsters in trajecten van ten hoogste 0,5 m genomen. 

 
Legenda bij tabel 3.1 
m:  meter beneden maaiveld 
lutos: lutum en organische stofgehalte 
 
De bovengrond en de ondergrond worden onderzocht op de stoffen uit het NEN 5740 ‘standaardpakket’: 

 drogestof-bepaling 
 9 zware metalen  
 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen  
 7 Polychloorbifenylen (PCB) 
 minerale olie  
 
Tevens bepaalt het laboratorium het gehalte aan organische stof en lutumgehalte voor het vaststellen van 
een toetsingskader voor de lokale bodemkwaliteit. 
 
Het grondwater wordt onderzocht op de stoffen uit het NEN 5740 ‘standaardpakket’: 

 9 zware metalen  
 8 vluchtige aromatische koolwaterstoffen (incl. naftaleen) 
 21 vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen  
 minerale olie 
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4. VELDWERKZAAMHEDEN 
 

4.1 Algemeen 

 
Conform de onderzoeksstrategie, zoals beschreven in hoofdstuk 3, is op de onderzoekslocatie een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.   
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat op grond van BRL  SIKB 2000 conform protocollen 
2001 en 2002 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.  
 
Voor het traceren van de kabels en leidingen is voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden 
een KLIC melding verricht. 
 

4.2 Grondbemonstering 

 
Op 16 juni 2016 zijn de boringen geplaatst volgens de in paragraaf  3.2 weergegeven onderzoeksstrategie 
conform protocol 2001 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. De werkzaamheden 
zijn uitgevoerd door de heer M. Vrolix en de heer H. van den Tillaar. Beiden zijn erkend monsternemer in 
het kader van de BRL SIKB 2000 voor de protocollen 2001, 2002 en 2018.  
 
De boringen zijn verricht met behulp van de Edelmanboor ( 7 of 10 cm). Zie voor de boorpuntlocaties 
bijlage 3.  
 
Het opgeboorde bodemmateriaal is volgens de classificatienorm voor onverharde bodems (NEN 5104) 
beoordeeld. Daarnaast is vastgesteld in hoeverre het opgeboorde materiaal mogelijke aanwijzingen biedt 
voor de aanwezigheid van visueel zichtbare verontreiniging.  
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de bodemopbouw heeft laagsgewijze bemonstering 
plaatsgevonden. De uitkomende grond en alle zintuiglijk waargenomen bijzonderheden zijn per boring 
beschreven in de profielbeschrijvingen (zie bijlage 4).  
 
Uit de boorprofielbeschrijvingen blijkt dat verspreidt over de locatie in met name de bovengrond (0-0,5 m-
mv) bijmengingen voorkomen met puin, baksteen en kooldeeltjes.  
 
Ter indicatie van de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal is in het pad nabij het kantoorgebouw ter 
plaatse van boorpunt 14 een asbestinspectiegat gegraven. Op circa 0,8 m-mv is men gestuit op een harde 
laag. Het uitkomende materiaal is vervolgens voorbehandeld en visueel geïnspecteerd op asbestverdachte 
materialen. Hierbij is geen asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen.  
 

 
Afbeelding 3: foto asbestinspectiegat boorpunt 14 
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Het gestuite boorpunt 14 is verplaatst (boorpunt 14A).  
 
Gebaseerd op de diepte en stroming van het freatisch grondwater zijn twee boringen afgewerkt met een 
peilbuis  (zie bijlage 2). Deze zijn benedenstrooms op de onderzoekslocatie geplaatst, ter plaatse van 
boorpunt 1 en. De bovenkant van de peilbuisfilters is onder de aangetroffen grondwaterstand geplaatst. 
Tijdens de installatie van de peilbuis is geen werkwater gebruikt. 
 

4.3 Grondwatermonstername 

 
De peilbuizen zijn een week na plaatsing op 24 juni 2016 bemonsterd conform protocol 2002 van de 
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. De bemonstering is uitgevoerd door erkend 
veldwerker van Aeres  Milieu, de heer H. van den Tillaar.  
 
Voorafgaand aan de bemonstering is de grondwaterstand opgenomen en zijn de zuurgraad (pH) en het 
elektrische-geleidingsvermogen (Ec) van het grondwater bepaald. Deze waarden waren constant bij 
monstername. De geleidbaarheid is gecorrigeerd voor de grondwatertemperatuur.  
 
De geleiding is een maat voor de concentratie aan opgeloste stoffen in het water, terwijl de pH de 
zuurgraad van het water aangeeft (pH<7: zuur, pH = 7: neutraal, pH>7: basisch).   
 
De grondwatermonsters zijn in het veld, voor zover noodzakelijk gefiltreerd en geconserveerd.  
 
De in het veld gemeten parameters zijn in onderstaande tabel samengevat. 
 

Peilbuisnummer Pb 1 Pb  2 
filterstelling [m-mv] 2,0 – 3,0 2,7 – 3,7 
grondwaterpeil [m-mv] 1,4  1,6 
toestroming goed goed 
zuurgraad [pH] 6,2 6,2 
elektrisch geleidingsvermogen [µS/cm] 715 777 
troebelheid [NTU] 203 140 
drijflaag geen geen 
geur geen geen 
waargenomen afwijkingen geen geen 

Tabel 4.1: Resultaten veldmetingen tijdens grondwatermonstername  
 
De meetresultaten wijken niet af van natuurlijk of regionaal voorkomende waarden. 
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5. LABORATORIUMONDERZOEK 
 

5.1 Algemeen 

 
De analyses zijn uitgevoerd door het onderzoekslaboratorium van ALcontrol BV te Rotterdam. ALcontrol is 
geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform 
ISO/IEC 17025, waar verdere conservering en (voor)behandeling van de monsters plaats heeft gevonden. 
 

5.2 Grond(meng)monster(s) 

 
In het laboratorium zijn voor het chemisch onderzoek van de grondmonsters uit de boven- en ondergrond al 
dan niet mengmonsters samengesteld volgens onderstaande tabel. De keuze voor het samenstellen van 
deelmonsters tot een mengmonster of het analyseren van individuele monsters is gebaseerd op de 
zintuiglijke waarnemingen in het veld en op de onderzoeksstrategie. 
 

Monsternummer Grondmonster(s) 1) Bodemlaag 
[m-mv] 

Visuele waarnemingen 

MM1 2-1 
13-1 
16-1 
18-1 

0 – 0,5 
0 – 0,4 
0,15 – 0,4 
0,05 – 0,5 

sporen puin 
zwak baksteen- en puinhoudend 
uiterst baksteenhoudend en zwak puinhoudend 
sterk baksteenhoudend en sporen puin 

MM2 1-1 
7-1 
10-1 
15-1 

0 – 0,5 
0 – 0,5 
0,15 – 0,5 
0,15 – 0,4 

sporen puin 
sporen puin 
matig baksteenhoudend 
uiterst baksteenhoudend en zwak puinhoudend 

MM3 3-1 
4-1 
5-1 
9-1 
11-1 
12-1 

0 – 0,5 
0 – 0,5 
0,1 – 0,5 
0 – 0,5 
0 – 0,5 
0 – 0,5 

geen bijzonderheden/afwijkingen 

MM4 20-1 
21-1 
22-1 
23-1 
25-1 
26-1 
27-1 
28-1 
29-1 

0 – 0,5 
0 – 0,5 
0 – 0,5 
0 – 0,5 
0 – 0,2 
0 – 0,5 
0 – 0,5 
0 – 0,5 
0 – 0,5 

geen bijzonderheden/afwijkingen 

MM5 14A-3 
18-2 
24-2 

0,4 – 0,9 
0,5 – 0,6 
0,5 – 1,0 

zwak baksteen- en puinhoudend 
sporen baksteen en puin 
sporen baksteen en puin 

Tabel 5.1: schema grond(meng)monsters 
1) Het eerste cijfer geeft het boorpunt aan, het tweede cijfer het monsternametraject (zie bijlage 3). 
 

5.2.1 Analyseresultaten grond(meng)monsters 

 
De analyseresultaten van de grond(meng)monsters worden in de volgende tabel samengevat, waarbij door 
middel van onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven. 
* Het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de het gemiddelde 

van de achtergrond- en interventiewaarde; 
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan 

of gelijk aan de interventiewaarde; 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde. 
 
In de Regeling bodemkwaliteit (RBK) is vastgelegd dat per 1 juli 2013 de toetsing altijd moet plaatsvinden 
door het gevonden gehalte in een monster eerst te corrigeren met het lutum en organisch stof gehalte  
(=berekende concentratie) en vervolgens te vergelijken met de grenswaarden van de Regeling 
Bodemkwaliteit.  
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In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de 
bijbehorende achtergrondwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 6 voor de toetsingstabellen en 
het analyserapport. 
 

Monsternummer Bodemlaag 
[m-mv] 

Visuele waarnemingen Verhoogde component Berekende concentratie  
en toetsing 

MM1 0 – 0,5 baksteen- en puinhoudend Kwik 
Lood 
Zink 
PAK 
Som PCB 

0,186 mg/kg d.s. 
93,2 mg/kg d.s. 
158 mg/kg d.s. 

2,81 mg/kg d.s. 
30,9 µg/kg d.s. 

* 
* 
* 
* 
* 

MM2 0 – 0,5 baksteen- en puinhoudend Lood 
Zink 
PAK 
Som PCB 

101 mg/kg d.s. 
321 mg/kg d.s. 

2,81 mg/kg d.s. 
23,3 µg/kg d.s. 

* 
* 
* 
* 

MM3 0 – 0,5 geen bijzonderheden Koper 
Kwik 
Lood 
Zink 
PAK 

40,6 mg/kg d.s. 
0,186 mg/kg d.s. 

120 mg/kg d.s. 
158 mg/kg d.s. 
2,6 mg/kg d.s. 

* 
* 
* 
* 
* 

MM4 0 – 0,5 geen bijzonderheden Kwik 
Lood 
PAK 

0,207 mg/kg d.s. 
78,9 mg/kg d.s. 
4,27 mg/kg d.s. 

* 
* 
* 

MM5 0,4 – 1,0 baksteen- en puinhoudend Kwik 
Lood 
Zink  

0,266 mg/kg d.s. 
462 mg/kg d.s. 
159 mg/kg d.s. 

* 
** 
* 

Tabel 5.2: Toetsingsresultaten van de grond(meng)monsters 
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de baksteen- en puinhoudende bovengrond (MM1 en MM2, traject 0-0,5 
m-mv) licht verhoogd is met zware metalen (kwik, lood en zink), PAK en som PCB. De visueel beoordeelde 
schone bovengrond (MM3 en MM4) is licht verhoogd met zware metalen en PAK. De baksteen- en 
puinhoudende ondergrond van mengmonster MM5 is licht verhoogd met kwik en zink en matig verhoogd 
met lood. 
 
Voor de overige onderzochte componenten zijn geen gehalten gemeten verhoogd ten opzichte van de 
achtergrondwaarde. 
 
Zware metalen bezitten een geringe mobiliteit in de bodem en hechten zich met name aan slib- en 
kleideeltjes. Zware metalen komen van nature in bepaalde concentraties in de bodem voor. Deze 
concentraties kunnen verhoogd voorkomen in het stedelijk milieu. De afgifte vindt onder andere plaats door 
dakpannen, dakgoten, kabels en leidingen, verkeer en afval. Ook depositie van zware metalen op de 
bodem door industriële activiteiten is een mogelijke oorzaak van verhoogde concentraties. Tot de 
bedrijfsactiviteiten die verontreiniging van de bodem met zware metalen kunnen veroorzaken worden onder 
andere gerekend galvanische bedrijven, grafische industrie, sloperijen en metaalbewerkende industrie. 
 
De afkorting PAK staat voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen. Het gaat hierbij om een   
verbindingsklasse van meer dan 200 stoffen, die bestaan uit twee of meer aan elkaar verbonden 
benzeenringen. Ze ontstaan met name bij verbrandingsprocessen, en kunnen dus zowel een synthetische 
als een natuurlijke oorsprong hebben. PAK’s ontstaan o.a. door onvolledige verbranding van minerale olie 
zoals die ook in het verkeer plaatsvindt. Ze worden tevens gevormd bij het proces van droge destillatie van 
steenkool, zoals die bij gas- en cokesfabrieken werd toegepast. Daarnaast kunnen ze worden aangetroffen 
bij de vervaardiging en verwerking van rubber, kunststoffen, verf, lakken, minerale olie en teerproducten.  
In de chemische grondstoffenindustrie dienen ze als tussenproducten bij verschillende syntheses, 
bijvoorbeeld van verfstoffen en farmaceutica. De belangrijkste PAK-verbindingen in steenkoolteer zijn 
naftaleen, chryseen, fenanthreen en fluorantheen. Alle zijn praktisch onoplosbaar in water, niet vluchtig en 
persistent (niet afbreekbaar). Vanwege hun kankerverwekkende eigenschappen hebben PAK-verbindingen 
de aandacht bij  ecotoxicologisch onderzoek. Benzo(a)pyreen is hierin de belangrijkste stof. 
 
PCB’s (Polychloorbifenylen) zijn geen natuurlijk voorkomende stoffen. De aanwezigheid van PCB’s in het 
milieu is met name het gevolg van industriële productie en het gebruik van PCB’s van ongeveer 1930 tot 
1980. PCB’s werden gebruikt als hydraulische- of warmtegeleidingsvloeistoffen, smeermiddelen en als 
weekmakers in producten zoals verf en koolstofvrij kopieerpapier. Sedert 1985 is de verkoop en het 
toepassen van PCB’s in Nederland verboden. 
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5.2.2 Uitsplitsing mengmonster MM5 

 
Vanwege het aangetoonde matig verhoogde gehalte aan lood in mengmonster MM5 zijn, in overleg met de 
opdrachtgever, de deelmonsters (3 monsters) waaruit grondmengmonster is samengesteld separaat 
geanalyseerd op lood.  
 
De analyseresultaten van de grondmonsters worden in de volgende tabel samengevat, waarbij door middel 
van onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven. 
* Het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de het gemiddelde 

van de achtergrond- en interventiewaarde; 
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan 

of gelijk aan de interventiewaarde; 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde. 
 
In de Regeling bodemkwaliteit (RBK) is vastgelegd dat per 1 juli 2013 de toetsing altijd moet plaatsvinden 
door het gevonden gehalte in een monster eerst te corrigeren met het lutum en organisch stof gehalte  
(=berekende concentratie) en vervolgens te vergelijken met de grenswaarden van de Regeling 
Bodemkwaliteit. 
 
In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de 
bijbehorende achtergrondwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 7 voor het analyserapport. 
 

Monsternummer Bodemlaag 
[m-mv] 

Visuele  
waarnemingen 

Verhoogde component Berekende concentratie en 
toetsing 

14A-3 0,4 – 0,9 zwak baksteen- en puinhoudend Lood 979 mg/kg d.s. *** 
18-2 0,5 – 0,6 sporen baksteen en puin Lood 326 mg/kg d.s. ** 
24-2 0,5 – 1,0 sporen baksteen en puin Lood 65,3 mg/kg d.s. * 

Tabel 5.3: Toetsingsresultaten uitsplitsing grondmengmonster MM1 

 
Uit de analyseresultaten blijkt dat grondmonster 14A-3 sterk verhoogd is met lood. Monster 18-2 is matig 
verhoogd en monster 24-2 is licht verhoogd met lood. 
 

5.2.3 Toetsing van de gestelde hypothese 

 
Geconcludeerd kan worden dat licht verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK en som PCB in 
overeenstemming zijn met de vooraf geformuleerde hypothese dat de locatie verdacht is op het voorkomen 
hiervan. De aangetoonde sterke en matig verhoogde gehalten aan lood ter plaatse van de boorpunten 14A 
en 18 werden niet verwacht. De beide boorpunten zijn gesitueerd nabij het kantoorgebouw. Gelet op de 
onderlinge afstand van de boringen wordt niet verwacht dat de gemeten concentraties aan lood een 
samenhang vertonen. Mede op basis van de onderzoeksresultaten van de eerder uitgevoerde 
bodemonderzoeken op het terrein is er vermoedelijk sprake van 2 puntverontreinigingen van beperkte 
omvang. 
 

5.3 Grondwatermonster(s) 

5.3.1 Analyseresultaten grondwatermonster(s) 

 
De analyseresultaten van de grondwatermonsters worden in de volgende tabel samengevat, waarbij door 
middel van onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven. 
* Het gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) 

en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde; 
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of 

gelijk aan de interventiewaarde; 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde. 
 
In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de 
bijbehorende streefwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 8 voor de toetsingstabel en het 
analyserapport. 
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Peilbuis 

 
Filtertraject  

 
Grondwaterstand  

 
Verhoogde component 

 
Gemeten concentratie 
en toetsing 

1 2,1 – 3,1 m-mv 1,4 m-mv Barium 130 µg/l * 
2 2,6 – 3,6 m-mv 1,6 m-mv Barium 130 µg/l * 

Tabel 5.4: Toetsingsresultaten van de grondwatermonsters 
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat het grondwater licht verhoogd is met barium. Voor de overige 
onderzochte componenten zijn geen gehalten gemeten verhoogd ten opzichte van de streefwaarde.  
 
Het verhoogde gehalte aan barium heeft waarschijnlijk een natuurlijke oorsprong. Mede gezien in de 
ondergrondmonsters geen verhoogde concentraties  gemeten zijn. Op de locatie zijn ook geen 
verontreinigingsbronnen aan te wijzen die in relatie zouden kunnen staan met de verhoogd aangetroffen 
gehalten. 
 

5.3.2 Toetsing van de gestelde hypothese 

 
Geconcludeerd kan worden dat de gemeten concentratie barium in het grondwater in tegenspraak is met 
de vooraf opgestelde hypothese dat de locatie onverdacht is. Het uitvoeren van een aanvullend of nader 
bodemonderzoek is gelet op de aangetroffen component en de gemeten concentratie niet noodzakelijk. 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu B.V. in juni 2016 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op 
de locatie Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis.  
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond licht verhoogd is met zware metalen, PAK en som PCB. 
De ondergrond is licht verhoogd met zware metalen en PAK. In grondmonster 14A-3 (0,4-0,9 m-mv) een 
sterk verhoogd gehalte aan lood aangetoond en in monster 18-2 (traject 0,5-0,6 m-mv) een matig verhoogd 
gehalte aan lood. Het freatisch grondwater is licht verhoogd met barium.  
 
Voor de overige onderzochte componenten in grond en grondwater zijn geen gehalten gemeten verhoogd 
ten opzichte van de achtergrondwaarden (grond) en streefwaarden (grondwater). 
 
De boorpunten 14A en 18 met de sterke en matig verhoogde gehalten aan lood zijn beide gesitueerd nabij 
het kantoorgebouw. Gelet op de onderlinge afstand van deze boringen wordt niet verwacht dat de gemeten 
concentraties aan lood een samenhang vertonen. Mede op basis van de onderzoeksresultaten van de 
eerder uitgevoerde bodemonderzoeken op het terrein is er vermoedelijk sprake van 2 
puntverontreinigingen van beperkte omvang. 
 
Bij toekomstige ontwikkelingen nabij het kantoorgebouw kunnen de aangetoonde gehalten aan lood een 
belemmering vormen. Het uitvoeren van een aanvullend of nader bodemonderzoek voor het vaststellen van 
de omvang van de verontreiniging kan dan noodzakelijk zijn.  
 
De milieuhygiënische conditie van de bodem van het overig terreindeel vormt geen belemmering voor een 
voorgenomen (her)ontwikkeling. 
 
De aangetroffen lichte verhoogde gehalten in de grond kunnen bij grondafvoer beperkingen opleveren ten 
aanzien van het (her)gebruik van de grond omdat dan veelal andere normen gelden. Ten aanzien van 
hergebruik van deze grond elders is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. 
 
Het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie is niet zondermeer multifunctioneel toepasbaar. Het 
wordt daarom afgeraden het freatisch grondwater te gebruiken voor consumptie, besproeiing of 
proceswater. 
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BIJLAGE 1 
 

Topografische en kadastrale overzichtskaart 
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Foto’s onderzoekslocatie 
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Situatietekening onderzoekslocatie met boorpunten 
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Boorprofielen en zintuiglijke waarnemingen 
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Projectnaam: Rijksstraatweg 6, Nieuwersluis

Opdrachtgever: BRO
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donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 27

0

50

1

bosgrond0

Zand, zeer fijn, matig kleiïg, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 28

0

50

1

bosgrond0

Zand, zeer fijn, matig kleiïg, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 29

0

50

1

bosgrond0

Zand, zeer fijn, matig kleiïg, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

50



Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand
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Verklaring Veldmedewerker 
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VERKLARING 
 
 
Hierbij verklaar ik (ondergetekende) dat de veldwerkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever 
zijn uitgevoerd conform de eisen van de BRL 2000 en protocollen 2001 en 2002.  
 
Projectnummer AM16227 
  
Onderzoekslocatie Rijksstraatweg 6 Nieuwersluis 
  
Datum uitvoering veldwerkzaamheden 16 juni 2016 
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Gecertificeerd monsternemer dhr. H. van den Tillaar 
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BIJLAGE 6 
 

Toetsingstabel en analyserapport grond(meng)monsters  
 
 
 



 

 
Projectnaam Rijksstraatweg 6, Nieuwersluis 
Projectcode AM16227 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode MM1 MM2 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 1 2    eis 

 or br  or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 86,9  -- 83,0  --     
gewicht artefacten (g) <1  -- <1  --     
aard van de artefacten (-
) 

Geen  -- Geen  --     

 
 
organische stof 
(gloeiverlies) (% vd DS) 

2,2  -- 2,7  --     

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd 
DS) 

7,1  -- 14  --     

 
METALEN 
barium+ 69 163  99 153    920 20 
cadmium 0,23 0,364  0,30 0,425  0,60 6,8 13 0,20 
kobalt 4,6 10,4  4,5 6,84  15 102 190 3,0 
koper 13 22,7  19 27,3  40 115 190 5,0 
kwik 0,14 0,186 * 0,08 0,0958  0,15 18 36 0,050 
lood 65 93,2 * 79 101 * 50 290 530 10 
molybdeen <0,5 0,35  <0,5 0,35  1,5 96 190 1,5 
nikkel 14 28,7  13 19  35 68 100 4,0 
zink 84 158 * 220 321 * 140 430 720 20 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01  -- <0,01  --     
fenantreen 0,31  -- 0,28  --     
antraceen 0,11  -- 0,09  --     
fluoranteen 0,75  -- 0,68  --     
benzo(a)antraceen 0,40  -- 0,39  --     
chryseen 0,31  -- 0,31  --     
benzo(k)fluoranteen 0,18  -- 0,20  --     
benzo(a)pyreen 0,36  -- 0,39  --     
benzo(ghi)peryleen 0,20  -- 0,23  --     
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,18  -- 0,23  --     
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

2,807 2,81 * 2,807 2,81 * 1,5 21 40 0,35 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 52 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 101 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 118 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 138 (µg/kgds) 1,6  -- 1,5  --     
PCB 153 (µg/kgds) 1,1  -- 1,3  --     
PCB 180 (µg/kgds) 1,3  -- <1  --     
som PCB (7) (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

6,8 30,9 * 6,3 23,3 * 20 510 1000 4,9 

 
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5  -- <5  --     
fractie C12-C22 7  -- <5  --     
fractie C22-C30 10  -- <5  --     
fractie C30-C40 5  -- <5  --     
totaal olie C10 - C40 20 90,9  <20 51,9  190 2595 5000 35 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1  12325477-001     MM1 2-1 / 13-1 / 16-1 / 18-1 
2  12325477-002     MM2 1-1 / 7-1 / 10-1 / 15-1 
 
 
 
 



 

 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
1  2.2%  7.1% 
2  2.7%  14% 



 

 
 
Projectnaam Rijksstraatweg 6, Nieuwersluis 
Projectcode AM16227 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode MM3 MM4 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 3 4    eis 

 or br  or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 83,4  -- 79,5  --     
gewicht artefacten (g) <1  -- <1  --     
aard van de artefacten (-) Geen  -- Geen  --     
 
 
organische stof 
(gloeiverlies) (% vd DS) 

3,9  -- 5,1  --     

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 11  -- 16  --     
 
METALEN 
barium+ 95 173  90 127    920 20 
cadmium 0,32 0,449  0,30 0,38  0,60 6,8 13 0,20 
kobalt 6,3 11,2  5,9 8,19  15 102 190 3,0 
koper 27 40,6 * 17 22,1  40 115 190 5,0 
kwik 0,15 0,186 * 0,18 0,207 * 0,15 18 36 0,050 
lood 92 120 * 66 78,9 * 50 290 530 10 
molybdeen <0,5 0,35  0,56 0,56  1,5 96 190 1,5 
nikkel 18 30  18 24,2  35 68 100 4,0 
zink 100 158 * 96 127  140 430 720 20 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0,02  -- <0,01  --     
fenantreen 0,45  -- 0,73  --     
antraceen 0,08  -- 0,26  --     
fluoranteen 0,66  -- 1,0  --     
benzo(a)antraceen 0,30  -- 0,50  --     
chryseen 0,27  -- 0,47  --     
benzo(k)fluoranteen 0,16  -- 0,24  --     
benzo(a)pyreen 0,29  -- 0,48  --     
benzo(ghi)peryleen 0,18  -- 0,29  --     
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,19  -- 0,29  --     
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

2,6 2,6 * 4,267 4,27 * 1,5 21 40 0,35 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 52 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 101 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 118 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 138 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 153 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 180 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
som PCB (7) (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

4,9 12,6  4,9 9,61  20 510 1000 4,9 

 
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5  -- <5  --     
fractie C12-C22 7  -- <5  --     
fractie C22-C30 <5  -- <5  --     
fractie C30-C40 <5  -- <5  --     
totaal olie C10 - C40 <20 35,9  <20 27,5  190 2595 5000 35 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1  12325477-003     MM3 3-1 / 4-1 / 5-1 / 9-1 / 11-1 / 12-1 
2  12325477-004     MM4 20-1 / 21-1 / 22-1 / 23-1 / 25-1 / 26-1 / 27-1 / 28-1 / 29-1 
 
 
 
 
 



 

 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
3  3.9%  11% 
4  5.1%  16% 



 

 
 
Projectnaam Rijksstraatweg 6, Nieuwersluis 
Projectcode AM16227 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode MM5  AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 5     eis 

 or br         
 
 
droge stof (gew.-%) 87,4  --        
gewicht artefacten (g) <1  --        
aard van de artefacten (-) Geen  --        
 
 
organische stof (gloeiverlies) 
(% vd DS) 

2,5  --        

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 10  --        
 
METALEN 
barium+ 130 252       920 20 
cadmium 0,25 0,376     0,60 6,8 13 0,20 
kobalt 6,8 12,8     15 102 190 3,0 
koper 23 36,8     40 115 190 5,0 
kwik 0,21 0,266 *    0,15 18 36 0,050 
lood 340 462 **    50 290 530 10 
molybdeen 0,53 0,53     1,5 96 190 1,5 
nikkel 18 31,5     35 68 100 4,0 
zink 95 159 *    140 430 720 20 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01  --        
fenantreen 0,06  --        
antraceen 0,03  --        
fluoranteen 0,17  --        
benzo(a)antraceen 0,10  --        
chryseen 0,08  --        
benzo(k)fluoranteen 0,06  --        
benzo(a)pyreen 0,10  --        
benzo(ghi)peryleen 0,07  --        
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,07  --        
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

0,747 0,747     1,5 21 40 0,35 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 (µg/kgds) <1  --        
PCB 52 (µg/kgds) <1  --        
PCB 101 (µg/kgds) <1  --        
PCB 118 (µg/kgds) <1  --        
PCB 138 (µg/kgds) <1  --        
PCB 153 (µg/kgds) <1  --        
PCB 180 (µg/kgds) <1  --        
som PCB (7) (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

4,9 19,6     20 510 1000 4,9 

 
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5  --        
fractie C12-C22 <5  --        
fractie C22-C30 <5  --        
fractie C30-C40 <5  --        
totaal olie C10 - C40 <20 56     190 2595 5000 35 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1  12325477-005     MM5 14A-3 / 18-2 / 24-2 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
5  2.5%  10% 
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Aeres Milieu BV

Dhr. T. Thijssen

Postbus 1015

6040 KA  ROERMOND

Uw projectnaam : Rijksstraatweg 6, Nieuwersluis

Uw projectnummer : AM16227

ALcontrol rapportnummer : 12325477, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : LZ673H7F

Rotterdam, 29-06-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

AM16227. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 2-1 / 13-1 / 16-1 / 18-1

002 Grond (AS3000) MM2 1-1 / 7-1 / 10-1 / 15-1

003 Grond (AS3000) MM3 3-1 / 4-1 / 5-1 / 9-1 / 11-1 / 12-1

004 Grond (AS3000) MM4 20-1 / 21-1 / 22-1 / 23-1 / 25-1 / 26-1 / 27-1 / 28-1 / 29-1

005 Grond (AS3000) MM5 14A-3 / 18-2 / 24-2

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 86.9
 

83.0
 

83.4
 

79.5
 

87.4
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.2
 

2.7
 

3.9
 

5.1
 

2.5
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 7.1

 
14

 
11

 
16

 
10

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 69

 
99

 
95

 
90

 
130

 

cadmium mg/kgds S 0.23
 

0.30
 

0.32
 

0.30
 

0.25
 

kobalt mg/kgds S 4.6
 

4.5
 

6.3
 

5.9
 

6.8
 

koper mg/kgds S 13
 

19
 

27
 

17
 

23
 

kwik mg/kgds S 0.14
 

0.08
 

0.15
 

0.18
 

0.21
 

lood mg/kgds S 65
 

79
 

92
 

66
 

340
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

0.56
 

0.53
 

nikkel mg/kgds S 14
 

13
 

18
 

18
 

18
 

zink mg/kgds S 84
 

220
 

100
 

96
 

95
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
<0.01

 
0.02

 
<0.01

 
<0.01

 

fenantreen mg/kgds S 0.31
 

0.28
 

0.45
 

0.73
 

0.06
2)

antraceen mg/kgds S 0.11
 

0.09
 

0.08
 

0.26
 

0.03
 

fluoranteen mg/kgds S 0.75
 

0.68
 

0.66
 

1.0
 

0.17
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.40
 

0.39
 

0.30
 

0.50
 

0.10
 

chryseen mg/kgds S 0.31
 

0.31
 

0.27
 

0.47
 

0.08
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.18
 

0.20
 

0.16
 

0.24
 

0.06
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.36
 

0.39
 

0.29
 

0.48
 

0.10
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.20
 

0.23
 

0.18
 

0.29
 

0.07
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.18
 

0.23
 

0.19
 

0.29
 

0.07
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 2.807
1)

2.807
1)

2.6
1)

4.267
1)

0.747
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
<1

 
<1

 
<1

 
<1

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 138 µg/kgds S 1.6
 

1.5
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 153 µg/kgds S 1.1
 

1.3
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 180 µg/kgds S 1.3
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 2-1 / 13-1 / 16-1 / 18-1

002 Grond (AS3000) MM2 1-1 / 7-1 / 10-1 / 15-1

003 Grond (AS3000) MM3 3-1 / 4-1 / 5-1 / 9-1 / 11-1 / 12-1

004 Grond (AS3000) MM4 20-1 / 21-1 / 22-1 / 23-1 / 25-1 / 26-1 / 27-1 / 28-1 / 29-1

005 Grond (AS3000) MM5 14A-3 / 18-2 / 24-2

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 6.8
1)

6.3
1)

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 

fractie C12-C22 mg/kgds  7
 

<5
 

7
 

<5
 

<5
 

fractie C22-C30 mg/kgds  10
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C30-C40 mg/kgds  5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 20
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5605699 17-06-2016 16-06-2016 ALC201  

001 Y5606466 17-06-2016 16-06-2016 ALC201  

001 Y5606473 17-06-2016 16-06-2016 ALC201  

001 Y5606477 17-06-2016 16-06-2016 ALC201  

002 Y5606067 17-06-2016 16-06-2016 ALC201  

002 Y5606803 17-06-2016 16-06-2016 ALC201  

002 Y5606808 17-06-2016 16-06-2016 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y5606806 17-06-2016 16-06-2016 ALC201  

003 Y5605666 17-06-2016 16-06-2016 ALC201  

003 Y5606786 17-06-2016 16-06-2016 ALC201  

003 Y5606478 17-06-2016 16-06-2016 ALC201  

003 Y5606794 17-06-2016 16-06-2016 ALC201  

003 Y5606805 17-06-2016 16-06-2016 ALC201  

003 Y5606801 17-06-2016 16-06-2016 ALC201  

004 Y5606064 17-06-2016 16-06-2016 ALC201  

004 Y5605708 17-06-2016 16-06-2016 ALC201  

004 Y5605711 17-06-2016 16-06-2016 ALC201  

004 Y5606066 17-06-2016 16-06-2016 ALC201  

004 Y5605729 17-06-2016 16-06-2016 ALC201  

004 Y5606063 17-06-2016 16-06-2016 ALC201  

004 Y5605712 17-06-2016 16-06-2016 ALC201  

004 Y5605714 17-06-2016 16-06-2016 ALC201  

004 Y5605706 17-06-2016 16-06-2016 ALC201  

005 Y5606467 17-06-2016 16-06-2016 ALC201  

005 Y5606485 17-06-2016 16-06-2016 ALC201  

005 Y5605704 17-06-2016 16-06-2016 ALC201  
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM12-1 / 13-1 / 16-1 / 18-1

001
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM33-1 / 4-1 / 5-1 / 9-1 / 11-1 / 12-1

003
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BIJLAGE 7 
 

Toetsingstabel en analyserapport grondmonsters uitsplitsing MM5 
 
 
 



 

 
Projectnaam Rijksstraatweg 6, Nieuwersluis 
Projectcode AM16227 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                       
Monstercode 14A-3 18-2 24-2 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 1 1 1    eis 

 or br  or br  or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 86,2  -- 89,3  -- 87,8  --     
gewicht artefacten 
(g) 

<1  -- <1  -- <1  --     

aard van de 
artefacten (-) 

Geen  -- Geen  -- Geen  --     

 
METALEN 
lood 720 979 *** 240 326 ** 48 65,3 * 50 290 530 10 

              
 
Monstercode en monstertraject 
1  12332158-001     14A-3 14A-3 
2  12332158-002     18-2 18-2 
3  12332158-003     24-2 24-2 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
1  2.5%  10% 
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Aeres Milieu BV

Dhr. T. Thijssen

Postbus 1015

6040 KA  ROERMOND

Uw projectnaam : Rijksstraatweg 6, Nieuwersluis

Uw projectnummer : AM16227

ALcontrol rapportnummer : 12332158, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : NP6NNJ5L

Rotterdam, 06-07-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

AM16227. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 14A-3 14A-3

002 Grond (AS3000) 18-2 18-2

003 Grond (AS3000) 24-2 24-2

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 86.2
 

89.3
 

87.8
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
lood mg/kgds S 720

 
240

 
48

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.



Aeres Milieu BV

Rijksstraatweg 6, Nieuwersluis

AM16227

12332158

29-06-2016

Dhr. T. Thijssen

29-06-2016

06-07-2016

Blad 4 van 4

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5606485 17-06-2016 16-06-2016 ALC201  

002 Y5606467 17-06-2016 16-06-2016 ALC201  

003 Y5605704 17-06-2016 16-06-2016 ALC201  



 
                                                         Verkennend bodemonderzoek Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis / AM16227 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 8 
 

Toetsingstabel en analyserapport grondwatermonster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
Projectnaam Rijksstraatweg 6, Nieuwersluis 
Projectcode AM16227 
  
Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

               
Monstercode pb 1 pb 2 S 1/2(S+I) I RBK 
Bodemtype 1 1    eis 

         
 
METALEN 
barium 130 * 130 * 50 338 625 20 
cadmium <0,20  <0,20  0,40 3,2 6,0 0,20 
kobalt <2  <2  20 60 100 2,0 
koper <2,0  <2,0  15 45 75 2,0 
kwik <0,05  <0,05  0,050 0,18 0,30 0,050 
lood <2,0  <2,0  15 45 75 2,0 
molybdeen <2  <2  5,0 152 300 2,0 
nikkel <3  <3  15 45 75 3,0 
zink 11  44  65 432 800 10 
 
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0,2  <0,2  0,20 15 30 0,20 
tolueen <0,2  <0,2  7,0 504 1000 0,20 
ethylbenzeen <0,2  <0,2  4,0 77 150 0,20 
o-xyleen <0,1 -- <0,1 --    0,10 
p- en m-xyleen <0,2 -- <0,2 --    0,20 
xylenen (0.7 factor) 0,21 a 0,21 a 0,20 35 70 0,21 
styreen <0,2  <0,2  6,0 153 300 0,20 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,02 a <0,02 a 0,01 35 70 0,020 
interventiefactor polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen 

0,0002  0,0002    1  

 
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0,2  <0,2  7,0 454 900 0,20 
1,2-dichloorethaan <0,2  <0,2  7,0 204 400 0,20 
1,1-dichlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10 
cis-1,2-dichlooretheen <0,1 -- <0,1 --    0,10 
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 -- <0,1 --     
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen 
(0.7 factor) 

0,14 a 0,14 a 0,01 10 20 0,14 

dichloormethaan <0,2 a <0,2 a 0,01 500 1000 0,20 
1,1-dichloorpropaan <0,2  <0,2  0,80 40 80 0,20 
1,2-dichloorpropaan <0,2  <0,2  0,80 40 80 0,20 
1,3-dichloorpropaan <0,2  <0,2  0,80 40 80 0,20 
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0,42  0,42  0,80 40 80 0,42 
tetrachlooretheen <0,1 a <0,1 a 0,01 20 40 0,10 
tetrachloormethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 5,0 10 0,10 
1,1,1-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 150 300 0,10 
1,1,2-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a 0,01 65 130 0,10 
trichlooretheen <0,2  <0,2  24 262 500 0,20 
chloroform <0,2  <0,2  6,0 203 400 0,20 
vinylchloride <0,2 a <0,2 a 0,01 2,5 5,0 0,20 
tribroommethaan <0,2  <0,2    630 0,20 
 
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <25 -- <25 --     
fractie C12-C22 <25 -- <25 --     
fractie C22-C30 <25 -- <25 --     
fractie C30-C40 <25 -- <25 --     
totaal olie C10 - C40 <50  <50  50 325 600 50 

         
 
Monstercode en monstertraject 
1  12329932-001     pb 1 
2  12329932-002     pb 2 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 
juni 2013, Nr. 16675. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner 

dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld 
worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 

b  gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens 
zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Aeres Milieu BV

Dhr. T. Thijssen

Postbus 1015

6040 KA  ROERMOND

Uw projectnaam : Rijksstraatweg 6, Nieuwersluis

Uw projectnummer : AM16227

ALcontrol rapportnummer : 12329932, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : 1CRMGQTM

Rotterdam, 04-07-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

AM16227. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

pb 1

002 Grondwater

(AS3000)

pb 2

Analyse Eenheid Q 001 002    

METALEN
barium µg/l S 130

 
130

 
 

 
 

 
 

 

cadmium µg/l S <0.20
 

<0.20
 

 
 

 
 

 
 

kobalt µg/l S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

koper µg/l S <2.0
 

<2.0
 

 
 

 
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

<0.05
 

 
 

 
 

 
 

lood µg/l S <2.0
 

<2.0
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

nikkel µg/l S <3
 

<3
 

 
 

 
 

 
 

zink µg/l S 11
 

44
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2

 
<0.2

 
 

 
 

 
 

 

tolueen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
1)

0.21
1)

 
 

 
 

 
 

styreen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02

 
<0.02

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2

 
<0.2

 
 

 
 

 
 

 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14
1)

0.14
1)

 
 

 
 

 
 

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

som dichloorpropanen (0.7

factor)

µg/l S 0.42
1)

0.42
1)

 
 

 
 

 
 

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

chloroform µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

pb 1

002 Grondwater

(AS3000)

pb 2

Analyse Eenheid Q 001 002    

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25

 
<25

 
 

 
 

 
 

 

fractie C12-C22 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

<50
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



Aeres Milieu BV

Rijksstraatweg 6, Nieuwersluis

AM16227

12329932

24-06-2016

Dhr. T. Thijssen

24-06-2016

04-07-2016

Blad 4 van 5

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform Grondwater (AS3000) Idem

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1514299 24-06-2016 24-06-2016 ALC204  

001 G6124834 24-06-2016 24-06-2016 ALC236  

001 G6124833 24-06-2016 24-06-2016 ALC236  

002 G6124830 24-06-2016 24-06-2016 ALC236  

002 G6124826 24-06-2016 24-06-2016 ALC236  

002 B1514298 24-06-2016 24-06-2016 ALC204  



Bijlage 6: 
 

Asbestinventarisatie 



 

 

Rapportage asbestinventarisatie versie 2 
  Projectnummer: RFI-16-00003525-SI 

Opdrachtgever: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap 
 

 

 

 

 
 

Asbestinventarisatie conform SC 540 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opdrachtgever: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap 
Onderzoekslocatie: Rijksstraatweg 6 3631 AC Nieuwersluis 

- Landhuis (gebouw A) 

- Kantoor en laboratorium (gebouw B) 

- Kantoor en laboratorium (gebouw C) 

- Observatieruimte (gebouw D) 

Opdrachtnemer: SGS Search Ingenieursbureau B.V. 

(certificaatnr. : 07-D070109a) 

Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA): Lindomar Hans (04E-261114-140241) 

Datum rapportage: 12-04-2016 
Datum interne autorisatie: 12-04-2016 

Status rapportage: Definitief 

Projectidentificatiecode:  RFI-16-00003525-SI 

 

 

 
 

Soort onderzoek: 

 Type A: direct waarneembaar asbest, asbesthoudende 

producten, etc. 

  Volledig 
  Onvolledig in verband met gesloten ruimte 

 Type B: niet direct waarneembaar asbest, asbesthoudende 

producten, etc. 

  Volledig 

  Onvolledig in verband met gesloten ruimte 

 Type G: inventarisatie gericht op gebruik van gebouw 

 

Omvang onderzoek:  

 Gehele gebouw of object 
 Gedeelte van gebouw of object 

 Representatieve steekproef (bijv. flatgebouwen, 10% voor 

melding) 

 Onvoorzien aanwezig asbest 

 Aanvulling op representatieve steekproef 

 

 

Deze gewijzigde versie vervangt de eerdere rapportage 

 

Het rapport is geschikt voor volgende doelen: 

 Voor het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder type 

A/B geïnventariseerde asbesthoudende materialen. 

 Voor het aansluitend uitvoeren van een Type B onderzoek ter 
verificatie van de lijst van redelijk vermoedelijke aanwezig asbest 

in het daaraan voorafgaande type A onderzoek. 

 Voor het vaststellen van de gebruiksintegriteit van het gehele 

gebouw met een inventarisatierapport type G. 

 Voor de renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd 

deel van het onderzochte bouwwerk m.u.v. de beperkingen en/of 

vermoedens in dit rapport. 

 Voor de renovatie van het gehele bouwwerk. 

 Voor de sloop van het gehele bouwwerk. 
 

Risicobeoordeling:  

 Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt) 

 Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991) 

 

 



 

 

 

Rapportage asbestinventarisatie versie 2 
 i Projectnummer: RFI-16-00003525-SI 

Opdrachtgever: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap 
 

 

Projectgegevens 
Adres onderzoekslocatie:   Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis 

- Landhuis (gebouw A) 
- Kantoor en laboratorium (gebouw B) 
- Kantoor en laboratorium (gebouw C) 
- Observatieruimte (gebouw D) 

Projectnummer:    RFI-16-00003525-SI 
Datum onderzoek:     29-03-2016 t/m 01-04-2016* 
  
Opdrachtgever 
Opdrachtgever:    Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap 
Contactpersoon:    J. van der Meulen 
Postadres:     Postbus 19121 
Postcode en plaats:    1000 GC AMSTERDAM 
Telefoonnummer:    020-5510707 
 
Opdrachtnemer 
Opdrachtnemer:    SGS Search Ingenieursbureau B.V. 
Contactpersoon:    Drs. Hans J.M. de Jong 
Bezoekadres:     Meerstraat 2 
Postcode en plaats:    5473 AA Heeswijk 
Telefoonnummer:    0413 241666 
Faxnummer:     0413 241667 
Website:     www.searchbv.nl 
E-mail:     asbest@searchbv.nl 
 
Certificaatnummer SC 540:   07-D070109a 
SCA-code:     07-D070109a.01 
Deskundig Inventariseerder Asbest:  Lindomar Hans (04E-261114-140241) 
 
Onderzoekgegevens 
Type onderzoek:     Type A: direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, etc. 
        Volledig 

        Onvolledig in verband met gesloten ruimte 

       Type B: niet direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, 
etc. 

        Volledig 

        Onvolledig in verband met gesloten ruimte 

       Type G: inventarisatie gericht op het gebruik van het gebouw 
 
Monsterneming en -analyse 
Aantal materiaalmonsters    12, MO-Stef Hilhorst-16-00009793-SL;. 
Aantal kleefmonsters    4, TT-Stef Hilhorst-16-00009794-SL;.  
 
Colofon rapportage 
Document versie:    2 
 
Datum rapportage:    12-04-2016  
Datum interne autorisatie:   12-04-2016 
 
Opgesteld door:  Lindomar Hans 
 
Goedgekeurd door:    Rob Kerckhoffs 
 
Paraaf: 

  
 
Aan zogenoemde conceptrapporten kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen het definitieve 
asbestinventarisatierapport van ons hoofdkantoor is rechtsgeldig. Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport 
mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS Search Ingenieursbureau B.V. SGS Search 
Ingenieursbureau B.V. is gecertificeerd door Eerland Certification B.V. voor het uitvoeren van asbestinventarisaties 

onder certificaatnummer 07-D070109a. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze 
leveringsvoorwaarden van toepassing, deze zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven. 

                                           
* Indien bij de voorbereiding van het daadwerkelijk verwijderen het inventarisatierapport ouder is dan drie jaar, dan 
dient het inventarisatierapport getoetst te worden op de actualiteit. 

http://www.searchbv.nl/
mailto:asbest@searchbv.nl
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SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

In opdracht van Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap is een 

asbestinventarisatie uitgevoerd aan het landhuis (gebouw A), kantoor en laboratorium 

(gebouw B), kantoor en laboratorium (gebouw C) en een observatieruimte (gebouw D) 

op het perceel gelegen aan de Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis. 

 

Op 29-03-2016 t/m 01-04-2016 heeft een asbestinventarisatie (type A/B) 

plaatsgevonden. 

 

De aanleiding van het onderzoek is de wens van de opdrachtgever om mogelijke 

asbesthoudende toepassingen inzichtelijk te maken, voor de voorgenomen 

eigendomstransactie. 

 

Er is sprake van een volledige asbestinventarisatie type A/B, alle tot het onderzoek 

behorende ruimtes zijn aan een inspectie onderworpen. 

 

Alle voor de inspectie van het gebouw relevante data zijn in de volgende tabel 

weergegeven. 

 

Gebruik gebouw 
Gebouw in gebruik 
tijdens inspectie 

Aantal 
onderzochte 
bouwlagen 

Opstallen 
aanwezig 

Plattegronden aanwezig 
tijdens inspectie 

Kantoorgebouw Deels 10 Nee Ja 
 
 

 
Opmerkingen 

Het betreft een monumentaal landhuis dat gebouwd is in 1866, twee kantoren met laboratoriumruimtes gebouwd in 
1950 en 1991 en een observatieruimte uit 1991. 
 
Gebouw A 
Het landhuis dateert uit 1866 en bestaat uit vier bouwlagen en is momenteel gedeeltelijk in gebruik als woon- en 
werkruimte (antikraak). Op de tweede verdieping bevinden zich de appartementen. De standleidingen in het pand 
zijn van PVC. De draagbalken van de begane grond zijn vermoedelijk al een keer volledig gerenoveerd. Hetzelfde 
geldt voor de beplating van het plafond tussen de draagbalken in de kelder. Verder is er geen asbestverdachte kit 
aangetroffen bij de ramen van het pand. De leidingisolaties in de kelder zijn van karton en gips en zijn verder niet 
asbestverdacht. 
 
Gebouw B 
Het kantoor en het laboratorium uit 1950 bestaat uit drie bouwlagen. Er bevinden zich op de begane grond, eerste 
en tweede verdieping appartementen (antikraak). Hier zijn ook rioleringsleidingen van PVC aanwezig. De kit bij de 
ramen is niet asbestverdacht. 
 
Gebouw C 
Het kantoor en het laboratorium uit 1991 bestaat uit twee bouwlagen. De eerste bouwlaag is een souterrain met 
nog een begane grond erboven. Het gebouw heeft een stalenconstructie met gevelelementen en kozijnen van 
metaal. In het gehele souterrain en het gedeelte van de begane grond zijn de ruimtes aangetast door zwarte 
schimmel. Geadviseerd wordt om dit gebouw niet te betreden zonder de gebruikmaking van persoonelijke 
beschermingsmiddelen (PBM). 
 
Gebouw D 
De observatieruimte uit 1991 bestaat uit één bouwlaag. Hier zijn verder geen asbestverdachte materialen 
aangetroffen. 
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Installaties 
Installatie(s) 

Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis 

Ruimte CV-ruimte, gebouw A 

  
 

Soort installatie CV-Ketel 

Merk en type Remeha Gas 3B 
Bouwjaar 1986 

Asbestverdacht? * Asbestverdacht 
Saneringsklasse en 
Saneringstechniek 

3: Demontage van de installatie en de asbesthoudende 
materialen in saneringsklasse 3 verwijderen. 

Mogelijk asbest onder schoorsteenkap. 
 

Ruimte Zolder, gebouw A 

  
 

Soort installatie CV-Ketel 

Merk en type Nefit Ecomline HR 
Bouwjaar 2002 

Asbestverdacht? * Niet asbestverdacht 
Saneringsklasse en 
Saneringstechniek 

n.v.t. 

Geen opmerking 
 

Ruimte Hoofd TI, gebouw B 

  
 

Soort installatie Boiler 

Merk en type Daalderop 07.04.28.045 
Bouwjaar 2008 

Asbestverdacht? * Niet asbestverdacht 
Saneringsklasse en 
Saneringstechniek 

n.v.t. 

Geen opmerking 
 

Ruimte CV-ruimte, gebouw B 

  
 

Soort installatie CV-Ketel 

Merk en type Remeha Gas 3B 
Bouwjaar 1986 

Asbestverdacht? * Asbestverdacht 
Saneringsklasse en 
Saneringstechniek 

3: Demontage van de installatie en de asbesthoudende 
materialen in saneringsklasse 3 verwijderen. 

Mogelijk asbest onder schoorsteenkap. 
 

Ruimte CV-ruimte, gebouw B 

  
 

Soort installatie Geiser 

Merk en type Vaillant onbekend 
Bouwjaar onbekend 

Asbestverdacht? * Asbestverdacht 
Saneringsklasse en 
Saneringstechniek 

1: Installatie als geheel dubbel verpakken en afvoeren als 
asbesthoudend afval. 

Geen opmerking 
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Installatie(s) 

Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis 

Ruimte Berging, gebouw C 

  
 

Soort installatie Boiler 

Merk en type Inventum RPV 
Bouwjaar 2000 

Asbestverdacht? * Niet asbestverdacht 
Saneringsklasse en 
Saneringstechniek 

n.v.t. 

Geen opmerking 

Ruimte CV-ruimte, gebouw C 

  
 

Soort installatie CV-Ketel, 2 stuks 

Merk en type Remeha GDR3D 
Bouwjaar 1991 

Asbestverdacht? * Niet asbestverdacht 
Saneringsklasse en 
Saneringstechniek 

n.v.t. 

Geen opmerking 

Ruimte Gasmeterkast, gebouw B 

  
 

Soort installatie Gasmeter 

Merk en type Elster RVG 
Bouwjaar 2016 

Asbestverdacht? * Niet asbestverdacht 
Saneringsklasse en 
Saneringstechniek 

n.v.t. 

Geen opmerking 
 

* Op basis van het Handboek Asbest van Intechnium is bepaald of een installatie asbestverdacht is. 
(Intechnium, Handboek Asbest, verantwoord omgaan met en veilig werken aan asbesthoudende installaties, 
Woerden, 2000). Wanneer een installatie niet in het handboek vermeld wordt, is deze automatisch 
asbestverdacht. 

 

Bij het asbestonderzoek is op de volgende locaties een asbesthoudende toepassing 

aangetroffen. Namelijk: 

 
Nr. 2 

Toepassing / ruimte Golfplaat / CV-ruimte (gebouw A) 

Verdieping Souterrain 
Aantal / eenheid 1 Stuk 

Afmeting totaal 2,00 m² 

Analyseresultaat 5 - 10 w/w % CHR 
 

Risicoklasse 2 
Conclusie en Aanbevelingen Het materiaal is niet beschadigd en het asbest is hechtgebonden. De kans op 

vezelemissie uit het materiaal bij normaal gebruik van de ruimte is gering. 
 
Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het 
materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren. 

 

Nr. 3 

Toepassing / ruimte Plantenbak / Terras (gebouw A) 

Verdieping Begane grond 
Aantal / eenheid 1 Totaal 

Afmeting totaal 1,00 m² 

Analyseresultaat 5 - 10 w/w % CHR 
 

Risicoklasse 1 
Conclusie en Aanbevelingen Het materiaal is verweerd maar bevat hechtgebonden asbest. De kans op 

vezelemissie is hierdoor gering. Tevens betreft het een buitensituatie. 
 
Saneren op korte termijn is niet noodzakelijk, maar wordt wel aanbevolen. 
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Nr. 4 

Toepassing / ruimte Pakking / CV-ruimte (gebouw A) 

Verdieping Souterrain 
Aantal / eenheid 2 Stuks 

Afmeting totaal 0,20 m² 

Analyseresultaat 15 - 30 w/w % CHR 
 

Risicoklasse 2 
Conclusie en Aanbevelingen Het asbest in het materiaal is niet-hechtgebonden. Het materiaal is niet 

beschadigd, waardoor de kans op vezelemissie bij normaal gebruik van de 
ruimte gering is. 
 
Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het 
materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren. 

 

Nr. 6 

Toepassing / ruimte Pakking / Voorruimte (gebouw B) 

Verdieping Tweede verdieping 
Aantal / eenheid 14 Stuks 

Afmeting totaal 140,00 cm² 

Analyseresultaat 15 - 30 w/w % CHR 
 

Risicoklasse 2 
Conclusie en Aanbevelingen Het asbest in het materiaal is niet-hechtgebonden. Het materiaal is niet 

beschadigd, waardoor de kans op vezelemissie bij normaal gebruik van de 
ruimte gering is. 
 
Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het 
materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren. 

 

Nr. 7 

Toepassing / ruimte Asbestcement pijp / Vliering (gebouw B) 

Verdieping Vliering 
Aantal / eenheid 1 Stuk 

Afmeting totaal 0,3 m 

Analyseresultaat 5 - 10 w/w % CHR 
 

Risicoklasse 2 
Conclusie en Aanbevelingen Het materiaal bevat hechtgebonden asbest maar is sterk beschadigd. Bij 

onkundig gebruik van de ruimte is er kans op vezelemissie. 
 
Geadviseerd wordt om het materiaal op korte termijn te saneren. 

 

Nr. 8 

Toepassing / ruimte Restanten asbestcement pijp / Vliering (gebouw B) 

Verdieping Vliering 
Aantal / eenheid 1 Locatie 

Afmeting totaal 1,00 m² 

Analyseresultaat 5 - 10 w/w % CHR 
 

Risicoklasse 2 
Conclusie en Aanbevelingen Het materiaal bevat hechtgebonden asbest maar is sterk beschadigd. Bij 

onkundig gebruik van de ruimte is er kans op vezelemissie. 
 
Geadviseerd wordt om het materiaal op korte termijn te laten saneren en tot 

die tijd het onderzoeksgebied af te sluiten en deze niet meer te betreden 
zonder gebruikmaking van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). 
 
Tevens zijn er 4 kleefmonsters genomen in de ruimte om de omvang van een 
eventueel verontreinigd gebied vast te kunnen stellen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

Rapportage asbestinventarisatie versie 2 
 vi Projectnummer: RFI-16-00003525-SI 

Opdrachtgever: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap 
 

Nr. 9 

Toepassing / ruimte Pakking brandblus aansluiting / Brandblus kasten (gebouw B) 

Verdieping Begane grond, eerste en tweede verdieping 
Aantal / eenheid 3 Locaties 

Afmeting totaal 0,03 m² 

Analyseresultaat 15 - 30 w/w % CHR 
 

Risicoklasse 2 
Conclusie en Aanbevelingen Het asbest in het materiaal is niet-hechtgebonden. Het materiaal is niet 

beschadigd, waardoor de kans op vezelemissie bij normaal gebruik van de 
ruimte gering is. 
 
Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het 
materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren. 

 

Nr. 10 

Toepassing / ruimte Pakking / Bergingskast, CV-ruimte en laboratorium (gebouw C ) 

Verdieping Souterrain en dakopbouw 
Aantal / eenheid 37 Stuks 

Afmeting totaal 3,70 m² 

Analyseresultaat 15 - 30 w/w % CHR 
 

Risicoklasse 2 
Conclusie en Aanbevelingen Het asbest in het materiaal is niet-hechtgebonden. Het materiaal is niet 

beschadigd, waardoor de kans op vezelemissie bij normaal gebruik van de 
ruimte gering is. 
 
Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het 
materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren. 

 

Voor een volledige omschrijving per toepassing, zie paragraaf 2.1.2. 
 

 

Er zijn monsters genomen van asbestverdachte toepassingen. Deze bleken na analyse 

geen asbest te bevatten. Zie de volgende toepassingen: 

 
Nr Toepassing Ruimte  Locatie 

1 Radiator pakking Vergaderzaal (gebouw A) In de platen radiator 

5 Plafondbeplating CV-ruimte (gebouw A) Tegen plafond 
 

 

Voor een volledige omschrijving per toepassing, zie paragraaf 2.1.3. 
 

 

Tevens zijn er een viertal kleefmonsters genomen om een mogelijke verontreiniging vast 

te stellen dan wel uit te sluiten. Deze kleefmonsters bleken na analyse geen asbest 

te bevatten in een concentratie hoger dan de wettelijk gestelde norm. Zie de 

volgende toepassing: 

 
Nr Toepassing Ruimte  Locatie 

11 Kleefmonsters Vliering (gebouw B) Op vliering 
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Destructief onderzoek 

Tijdens het onderzoek is er destructief onderzoek uitgevoerd op locaties waar 

asbesthoudende toepassingen te verwachten zijn. 

 

Het destructief onderzoek heeft bestaan uit: 
Ruimte Omschrijving Asbest aangetroffen Vindplaats 

Spouwmuren  
gebouw B, C en D 

Steekproefsgewijze gaten gemaakt in de 
spouwmuren langs de kozijnen. 

Nee N.v.t. 

Dakkapellen  
gebouw A en B 

Gaten gemaakt en in de zijwangen van de 
dakkapellen 

Nee N.v.t. 

Toilet  
gebouw B 

Plafond gedeeltelijk verwijderd in het toilet Nee N.v.t. 

Dak  
gebouw B 

Gaten gemaakt in het dak beschot op de 
derde verdieping. 

Nee N.v.t. 
 

 

SGS Search Ingenieursbureau B.V. heeft de werkzaamheden met de nodige zorg en 

vakmanschap uitgevoerd, waarbij aan de inspanningsverplichting is voldaan. Het bereikte 

resultaat is echter niet uitsluitend afhankelijk van de inspanning, maar ook van factoren 

die buiten de invloedsfeer van SGS Search Ingenieursbureau B.V. liggen. 

 

Aangezien er tijdens het onderzoek geen vermoedens naar voren zijn gekomen, 

wordt een type B onderzoek niet noodzakelijk geacht. 

 

SGS Search Ingenieursbureau B.V. heeft, conform de SC 540, tijdens het 

asbestinventarisatie project gestreefd naar een zo volledig mogelijke detectie en 

registratie van aanwezige asbesthoudende materialen. Desondanks adviseren wij de te 

benaderen asbestsaneringsbedrijven een opname van de saneringslocatie te laten doen 

teneinde een indruk te krijgen van de situatie ter plaatse.
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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 

In opdracht van Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap is een 

asbestinventarisatie uitgevoerd aan het landhuis (gebouw A), kantoor en laboratorium 

(gebouw B), kantoor en laboratorium (gebouw C) en een observatieruimte (gebouw D) 

op het perceel gelegen aan de Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis. De asbestinventarisatie 

is uitgevoerd conform de SC 540. Tijdens deze asbestinventarisatie is de veiligheid in 

acht genomen die volgens wettelijke normen en richtlijnen, alsmede het intern 

kwaliteitssysteem van SGS Search Ingenieursbureau B.V. zijn opgelegd aan haar 

medewerkers. Dit kwaliteitssysteem voldoet aan de SC 540 en NEN-EN-ISO 9001. Indien 

er in dit rapport geen onderzoeksbeperkingen gelden voor het te saneren of te slopen 

gebouw (of onderdeel) is dit rapport geschikt voor het verrichten van een sloopmelding.  

 

Omschrijving van de opgedragen werkzaamheden: 

Het op asbest invenatriseren van het kantoorgebouw gelegen aan de Rijksstraatweg 6 te 

Nieuwersluis. 

 

Omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden: 

Het betreft een asbestinventarisatie van de vier panden op het perceel gelegen aan de 

Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis. 

 

Het gaat om onderstaande panden welke geïnspecteerd zijn: 

- Landhuis (gebouw A); 

- Kantoor en laboratorium (gebouw B); 

- Kantoor en laboratorium (gebouw C); 

- Observatieruimte (gebouw D). 

 

Overzicht van de wijzigingen in de rapportage 

 

Versie 
Datum 

wijziging 
Gewijzigd 

door 
Locatie wijziging Wijziging en onderbouwing 

2 12/04/16 RKE Bijlage I 
Toevoegen van de tekeningen, omdat deze in versie 1 

van de rapportage nog niet toegevoegd waren. 

 

Omschrijving inspectie van diverse specifieke onderdelen: 
Onderdeel Geïnspecteerd Reden indien niet onderzocht 

Kruipruimte Ja niet van toepassing 

Kelder Ja niet van toepassing 

Zolder Ja niet van toepassing 
 

 

Een type A-onderzoek, conform SC-540, omvat het systematisch en volledig 

inventariseren van alle direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, visueel 

verontreinigde materialen of visueel verontreinigde constructieonderdelen in een 

bouwwerk of object met gebruik van handgereedschap (met licht destructief onderzoek). 

Derhalve is er geen destructief onderzoek verricht. SGS Search Ingenieursbureau B.V. 

garandeert niet dat bij sloop of andere ingrijpende werkzaamheden, geen verborgen (niet 

direct waarneembare) asbesthoudende materialen blootgelegd kunnen worden die niet 

tijdens het onderzoek zijn waargenomen. Door de inspecteur zijn per verdachte 

asbestverdachte locatie foto’s en materiaalmonsters genomen. 
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1.2 Aanleiding en doel van het onderzoek 

De aanleiding van het onderzoek is de wens van de opdrachtgever om mogelijke 

asbesthoudende toepassingen inzichtelijk te maken, voor de voorgenomen 

eigendomstransactie. 

 

Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van het aanwezige asbest in het 

gebouw of gebouwonderdeel welke vernoemd is in §1.1 en het bepalen van de risico’s 

van het aanwezige asbest. Naast de locatie en de afmetingen van het materiaal, zal 

tevens het type en de hoedanigheid van het asbest bepaald worden.  

Het asbestrisico wordt uitgedrukt met behulp van de factoren die het risiconiveau zouden 

kunnen beïnvloeden. Tevens is een risicogerichte classificatie met betrekking tot de 

asbestsanering conform SMA-rt methodiek uitgevoerd. 

1.3 Historisch onderzoek 

Naar aanleiding van historisch onderzoek, zijn inschattingen gemaakt van locaties waar 

asbesthoudende materialen te verwachten zijn.  
 

Inspanning deskresearch en resultaat:  
 

Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis 

Inspanningen welke verricht zijn ten 
behoeve van de deskresearch 

Raadplegen eigen database en opdrachtgever. 
 

 

Voor een volledig overzicht van de deskresearch, zie bijlage III. 

1.4 Analysemethodiek 

Materiaalmonsters: 

 

Analyse van asbestverdachte materialen vindt plaats door het RVA-testen laboratorium, 

SGS Search Laboratorium B.V., analyse conform NEN 5896. Hierbij wordt de 

detectiegrens van 0,1% w/w gehanteerd. 
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Kleefmonsters: 

 

De elektronenmicroscopische identificatietechniek voor de analyse van kleefmonsters en 

materiaalmonsters maakt gebruik van een Scanning Elektronen Microscoop, gekoppeld 

aan een micro-analysesysteem voor analyse van asbestverdachte vezels of vezelbundels. 

Identificatie waarmee vezels op kleefmonsters worden geïdentificeerd is conform ISO 

14966. 

 

Wanneer de resultaten van alle onderzochte monsters uitsluitend de scores – (geen 

asbest aantoonbaar) en/of +/- (sporen asbest aantoonbaar) aangeven dan wordt de 

bijdrage van de asbesthoudende bron als verwaarloosbaar beschouwd. De locatie is 

schoon. 

 

Bij het aantreffen van één of meer monsters in de categorie + of ++ wordt het aantal 

monsters rondom de “hot spot” uitgebreid tot er geen (-) of sporen (+/-) asbest worden 

aangetroffen. Het gebied met (+) en (++) wordt als asbestverontreinigd gebied 

beschouwd. 

 

Tabel : indeling asbestverontreiniging vanaf oppervlakken in categorieën. 

 
Concentratie (v/cm2) Categorie Omschrijving 

>  1000 ++ Zeer veel asbest aangetroffen 

100 – 1000 + Duidelijk asbest aangetroffen 

1 – 100 +/- Sporen asbest aangetroffen 

< 21* - Geen asbest aangetroffen 

AV = vezelstructuur (vezels, vezelbundels en conglomeraten) 

* Uit de analyseresultaten blijkt dat er geen asbest is aangetroffen op de geanalyseerde kleefmonsters. Dit wordt 
weergegeven door het vermelden van < 21 omdat een laboratorium niet mag aangeven dat er een concentratie 
van 0 v/cm² is aangetroffen. Wanneer er geen asbest is aangetroffen, dient altijd een waarde ongelijk aan ‘0’ 
weergegeven te worden. Hierbij is het verplicht om de concentratie behorende bij de bovengrens van het 95% 

betrouwbaarheidsinterval te geven voorafgegaan door het “kleiner”-teken (“<”). In het geval van 0 aangetroffen 
vezels wordt dit “< 21” wat dus betekent dat er geen asbestvezels zijn aangetroffen bij de analyse van het 

kleefmonster. 
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2 ASBESTINVENTARISATIE  

2.1 Onderzoeksresultaten 

De volgende pagina’s geven een presentatie per asbestverdachte toepassing. Per 

aangetroffen asbestverdachte locatie worden de details gespecificeerd. Deze gegevens 

dienen altijd in combinatie met de bijgeleverde plattegronden (bijlage I) gezien te 

worden. De nummering van de vindplaatsen en de nummering van de tekeningen komen 

overeen. De hoeveelheden welke genoemd worden in de rapportage betreffen een 

inschatting van de aangetroffen toepassingen. 

 

2.1.1 Installaties 

 
Installatie(s) 

Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis 

Ruimte CV-ruimte, gebouw A 

  
 

Soort installatie CV-Ketel 

Merk en type Remeha Gas 3B 
Bouwjaar 1986 

Asbestverdacht? * Asbestverdacht 
Saneringsklasse en 
Saneringstechniek 

3: Demontage van de installatie en de asbesthoudende 
materialen in saneringsklasse 3 verwijderen. 

Mogelijk asbest onder schoorsteenkap. 
 

Ruimte Zolder, gebouw A 

  
 

Soort installatie CV-Ketel 

Merk en type Nefit Ecomline HR 
Bouwjaar 2002 

Asbestverdacht? * Niet asbestverdacht 
Saneringsklasse en 
Saneringstechniek 

n.v.t. 

Geen opmerking 
 

Ruimte Hoofd TI, gebouw B 

  
 

Soort installatie Boiler 

Merk en type Daalderop 07.04.28.045 
Bouwjaar 2008 

Asbestverdacht? * Niet asbestverdacht 
Saneringsklasse en 
Saneringstechniek 

n.v.t. 

Geen opmerking 
 

Ruimte CV-ruimte, gebouw B 

  
 

Soort installatie CV-Ketel 

Merk en type Remeha Gas 3B 
Bouwjaar 1986 

Asbestverdacht? * Asbestverdacht 
Saneringsklasse en 
Saneringstechniek 

3: Demontage van de installatie en de asbesthoudende 
materialen in saneringsklasse 3 verwijderen. 

Mogelijk asbest onder schoorsteenkap. 
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Installatie(s) 

Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis 

Ruimte CV-ruimte, gebouw B 

  
 

Soort installatie Geiser 

Merk en type Vaillant onbekend 
Bouwjaar onbekend 

Asbestverdacht? * Asbestverdacht 
Saneringsklasse en 
Saneringstechniek 

1: Installatie als geheel dubbel verpakken en afvoeren als 
asbesthoudend afval. 

Geen opmerking 
 

Ruimte Berging, gebouw C 

  
 

Soort installatie Boiler 

Merk en type Inventum RPV 
Bouwjaar 2000 

Asbestverdacht? * Niet asbestverdacht 
Saneringsklasse en 
Saneringstechniek 

n.v.t. 

Geen opmerking 
 

Ruimte CV-ruimte, gebouw C 

  
 

Soort installatie CV-Ketel, 2 stuks 

Merk en type Remeha GDR3D 
Bouwjaar 1991 

Asbestverdacht? * Niet asbestverdacht 
Saneringsklasse en 
Saneringstechniek 

n.v.t. 

Geen opmerking 
 

Ruimte Gasmeterkast, gebouw B 

  
 

Soort installatie Gasmeter 

Merk en type Elster RVG 
Bouwjaar 2016 

Asbestverdacht? * Niet asbestverdacht 
Saneringsklasse en 
Saneringstechniek 

n.v.t. 

Geen opmerking 
 

* Op basis van het Handboek Asbest van Intechnium is bepaald of een installatie asbestverdacht is. 
(Intechnium, Handboek Asbest, verantwoord omgaan met en veilig werken aan asbesthoudende installaties, 
Woerden, 2000). Wanneer een installatie niet in het handboek vermeld wordt, is deze automatisch 

asbestverdacht.  

 

2.1.2 Asbestverdachte toepassingen 

 

Bij het asbestonderzoek zijn op de volgende locaties asbestverdachte toepassingen 

aangetroffen, namelijk:  
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Gebouw(nr.): Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis 

Nummer vindplaats: 2 

Ruimte(s): CV-ruimte (gebouw A) 

Etage(s): Souterrain  
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Golfplaat 

Plaats in ruimte(s): Onder CV-ketel 

Situatie: Binnen 

Bereikbaarheid: Slecht 

Bevestigingsmethode: Ingestort 

Intact: Intact 

Verweerd: Niet verweerd 

Zonder breuk en/of beschadigingen 

te verwijderen: Nee 

Aantal: 1 Stuk 

Afmetingen: 2,00 m² Totaal 

Aard van materiaal: Hechtgebonden 
 

 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0063294 
CV-ruimte 
(gebouw A) 

Onder CV ketel 5 - 10 w/w % CHR 
 

 

 

Opmerkingen: 

Het betreft een ingestorte asbesthoudende golfplaat onder een betonplaat in de CV-

ruimte. 
 

 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering:  

Klasse:   2 
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Handeling/bewerking: 

Saneren in containment met best bestaande technieken. 
 

 

Aanbevolen maatregelen: 

Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór 

sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren. 
 

 

Conclusie: 

Het materiaal is niet beschadigd en het asbest is hechtgebonden. De kans op 

vezelemissie uit het materiaal bij normaal gebruik van de ruimte is gering. 
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Gebouw(nr.): Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis 

Nummer vindplaats: 3 

Ruimte(s): Terras (gebouw A) 

Etage(s): Begane grond  
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Plantenbak 

Plaats in ruimte(s): Op vloer 

Situatie: Buiten 

Bereikbaarheid: Goed 

Bevestigingsmethode: Los 

Intact: Licht beschadigd 

Verweerd: Licht verweerd 

Zonder breuk en/of beschadigingen 

te verwijderen: Ja 

Aantal: 1 Totaal 

Afmetingen: 1,00 m² Totaal 

Aard van materiaal: Hechtgebonden 
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Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0063295 
Terras  

(gebouw A) 
Op terras 5 - 10 w/w % CHR 

 

 

 

Opmerkingen: 

Het betreft een asbesthoudende plantenbak op het dakterras. De bovenranden van de 

bak zijn licht beschadigd. 
 

 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering:  

Klasse:   1 
 

 

Handeling/bewerking: 

Saneren in buitensituatie met best bestaande technieken. 
 

 

Aanbevolen maatregelen: 

Saneren op korte termijn is niet noodzakelijk, maar wordt wel aanbevolen. 
 

 

Conclusie: 

Het materiaal is verweerd maar bevat hechtgebonden asbest. De kans op vezelemissie is 

hierdoor gering. Tevens betreft het een buitensituatie. 
 

 



 

 

 

Rapportage asbestinventarisatie versie 2 
 11 Projectnummer: RFI-16-00003525-SI 

Opdrachtgever: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap 
 

Gebouw(nr.): Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis 

Nummer vindplaats: 4 

Ruimte(s): CV-ruimte (gebouw A) 

Etage(s): Souterrain  
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Pakking 

Plaats in ruimte(s): Tussen de flenzen 

Situatie: Binnen 

Bereikbaarheid: Matig 

Bevestigingsmethode: Geklemd 

Intact: Intact 

Verweerd: Niet verweerd 

Zonder breuk en/of beschadigingen 

te verwijderen: Ja 

Aantal: 2 Stuks 

Afmetingen: 0,10 m² Per stuk 

Aard van materiaal: Hechtgebonden 
 

 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0063296 
CV-ruimte 
(gebouw A) 

Tussen flenzen 15 - 30 w/w % CHR 
 

 

 

Opmerkingen: 

Er zijn twee zichtbare asbesthoudende pakkingen tussen de flenzen van de CV leidingen 

in de ketelruimte aangetroffen. 
 

 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering:  

Klasse:   2 
 

 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering Optioneel:  

Klasse:   1 
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Handeling/bewerking: 

Saneren in containment met best bestaande technieken. 

 

Indien de flenzen in zijn geheel verwijderd kunnen worden, kan de sanering van de 

asbesthoudende toepassingen in klasse 1 plaatsvinden. 
 

 

Aanbevolen maatregelen: 

Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór 

sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren. 
 

 

Conclusie: 

Het asbest in het materiaal is niet-hechtgebonden. Het materiaal is niet beschadigd, 

waardoor de kans op vezelemissie bij normaal gebruik van de ruimte gering is. 
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Gebouw(nr.): Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis 

Nummer vindplaats: 6 

Ruimte(s): Voorruimte (gebouw B) 

Etage(s): Tweede verdieping  
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Pakking 

Plaats in ruimte(s): Tussen de flenzen 

Situatie: Binnen 

Bereikbaarheid: Matig 

Bevestigingsmethode: Geklemd 

Intact: Intact 

Verweerd: Niet verweerd. 

Zonder breuk en/of beschadigingen 

te verwijderen: Ja 

Aantal: 14 Stuks 

Afmetingen: 10,00 cm² Per stuk 

Aard van materiaal: Niet hechtgebonden 
 

 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0058797 
Voorruimte 
(gebouw B) 

Tussen flenzen 15 - 30 w/w % CHR 
 

 

 

Opmerkingen: 

Het betreft 14 stuks asbesthoudende pakkingen tussen de flenzen van de cv leidingen in 

de voorruimten. 
 

 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering:  

Klasse:   2 
 

 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering Optioneel:  

Klasse:   1 
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Handeling/bewerking: 

Saneren in containment met best bestaande technieken. 

 

Indien de flenzen in zijn geheel verwijderd kunnen worden, kan de sanering van de 

asbesthoudende toepassingen in klasse 1 plaatsvinden. 
 

 

Aanbevolen maatregelen: 

Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór 

sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren. 
 

 

Conclusie: 

Het asbest in het materiaal is niet-hechtgebonden. Het materiaal is niet beschadigd, 

waardoor de kans op vezelemissie bij normaal gebruik van de ruimte gering is. 
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Gebouw(nr.): Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis 

Nummer vindplaats: 7 

Ruimte(s): Vliering (gebouw B) 

Etage(s): Vliering  
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Asbestcement pijp 

Plaats in ruimte(s): Boven afzuiginstallatie 

Situatie: Binnen 

Bereikbaarheid: Goed 

Bevestigingsmethode: Geklemd 

Intact: Zwaar beschadigd 

Verweerd: Niet verweerd 

Zonder breuk en/of beschadigingen 

te verwijderen: Nee 

Aantal: 1 Stuk 

Afmetingen: 30,00 cm Totaal 

Aard van materiaal: Hechtgebonden 
 

 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0058798 
Vliering  

(gebouw B) 
In vliering 5 - 10 w/w % CHR 

 

 

 

Opmerkingen: 

Het materiaal is boven een oude afzuiginstallatie aangetroffen, en is zwaar beschadigd.  

 

Er liggen ook losse restanten van het materiaal in de ruimte, zie toepassing 8. De 

installatie zelf is niet meer in gebruik. 
 

 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering:  

Klasse:   2 
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Handeling/bewerking: 

Saneren in containment met best bestaande technieken. 
 

 

Aanbevolen maatregelen: 

Geadviseerd wordt om het materiaal op korte termijn te saneren. 
 

 

Conclusie: 

Het materiaal bevat hechtgebonden asbest maar is sterk beschadigd. Bij onkundig 

gebruik van de ruimte is er kans op vezelemissie. 
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Gebouw(nr.): Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis 

Nummer vindplaats: 8 

Ruimte(s): Vliering (gebouw B) 

Etage(s): Vliering  
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Restanten asbestcement pijp 

Plaats in ruimte(s): Op vliering 

Situatie: Binnen 

Bereikbaarheid: Matig 

Bevestigingsmethode: Los 

Intact: Zwaar beschadigd 

Verweerd: Niet verweerd 

Zonder breuk en/of beschadigingen 

te verwijderen: Nee 

Aantal: 1 Locatie 

Afmetingen: 1,00 m² Totaal 

Aard van materiaal: Hechtgebonden 
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Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0058799 
Vliering  

(gebouw B) 
Op vliering 5 - 10 w/w % CHR 

 

 

 

Opmerkingen: 

Het betreft losse stukken afkomstig van een beschadigde asbestcementpijp in de 

ruimten. Zie voor de asbestcementpijp toepassing 7. De restanten liggen op het 

stucplafond en draagbalken op de vliering. 

 

Tevens is het verontreinigd gebied ingekaderd conform NEN2991 doormiddel van 4 

kleefmonsters. Zie hiervoor toepassing 11. 
 

 

Opmerkingen afmeting: 

Het betreft afmeting van de verspreiding van het materiaal. 
 

 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering:  

Klasse:   2 
 

 

Handeling/bewerking: 

Saneren in containment met best bestaande technieken. 
 

 

Aanbevolen maatregelen: 

Geadviseerd wordt om het materiaal op korte termijn te laten saneren en tot die tijd het 

onderzoeksgebied af te sluiten en deze niet meer te betreden zonder gebruikmaking van 

persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). 

 

Tevens zijn er 4 kleefmonsters genomen in de ruimte om de omvang van een eventueel 

verontreinigd gebied vast te kunnen stellen. 
 

 

Conclusie: 

Het materiaal bevat hechtgebonden asbest maar is sterk beschadigd. Bij onkundig 

gebruik van de ruimte is er kans op vezelemissie. 
 

 



 

 

 

Rapportage asbestinventarisatie versie 2 
 19 Projectnummer: RFI-16-00003525-SI 

Opdrachtgever: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap 
 

Gebouw(nr.): Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis 

Nummer vindplaats: 9 

Ruimte(s): Brandblus kasten (gebouw B) 

Etage(s): Begane grond, eerste en tweede verdieping  
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Pakking brandblus aansluiting 

Plaats in ruimte(s): Bij brandblus leiding 

Situatie: Binnen 

Bereikbaarheid: Matig 

Bevestigingsmethode: geklemd 

Intact: Intact 

Verweerd: Niet verweerd 

Zonder breuk en/of beschadigingen 

te verwijderen: Ja 

Aantal: 3 Locaties 

Afmetingen: 0,01 m² Per stuk 

Aard van materiaal: Niet hechtgebonden 
 

 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0058800 Brandblus kast Tussen leiding aansluiting 15 - 30 w/w % CHR 
 

 

 

Opmerkingen: 

Het materiaal is aangetroffen op de aansluiting van de brandblus op de waterleiding. 

 

Bij de overige brandblusleidingen in het pand is geen asbestverdachte pakking 

aangetroffen. 
 

 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering:  

Klasse:   2 
 

 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering Optioneel:  

Klasse:   1 
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Handeling/bewerking: 

Saneren in containment met best bestaande technieken. 

 

Indien de flenzen in zijn geheel verwijderd kunnen worden, kan de sanering van de 

asbesthoudende toepassing in klasse 1 plaatsvinden. 
 

 

Aanbevolen maatregelen: 

Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór 

sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren. 
 

 

Conclusie: 

Het asbest in het materiaal is niet-hechtgebonden. Het materiaal is niet beschadigd, 

waardoor de kans op vezelemissie bij normaal gebruik van de ruimte gering is. 
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Gebouw(nr.): Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis 

Nummer vindplaats: 10 

Ruimte(s): Bergingskast, CV-ruimte en laboratorium 

(gebouw C ) 

Etage(s): Souterrain en dakopbouw 

 

 

 

 
 

 
Pakking tussen flenzen van de gasleiding  

in de bergingskast. 

 
Pakkingen tussen cv leidingen in CV-ruimte. 

 

 

 
Pakkingen tussen gasleiding in laboratorium. 

 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Pakking 

Plaats in ruimte(s): Tussen de flenzen 

Situatie: Binnen 

Bereikbaarheid: Matig 

Bevestigingsmethode: Geklemd 

Intact: Intact 

Verweerd: Niet verweerd 

Zonder breuk en/of beschadigingen 

te verwijderen: Ja 

Aantal: 37 Stuks 

Afmetingen: 0,10 m² Per stuk 

Aard van materiaal: Niet hechtgebonden 
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Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0062714 
Bergingskast 

(gebouw C) 
Tussen flenzen 15 - 30 w/w % CHR 

 

0062715 
CV-ruimte 

(gebouw C) 
Tussen flensen 15 - 30 w/w % CHR 

 

0062716 
CV-ruimte 

(gebouw C) 
Tussen flensen 15 - 30 w/w % CHR 

 

 

 

Opmerkingen: 

Het betreft 37 stuks zichtbare asbesthoudende pakkingen tussen het flensen van de gas- 

en CV leidingen in de CV-ruimte, bergingskast en laboratorium. 
 

 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering:  

Klasse:   2 
 

 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering Optioneel:  

Klasse:   1 
 

 

Handeling/bewerking: 

Saneren in containment met best bestaande technieken.  

 

Indien de flenzen in zijn geheel verwijderd kan worden, kan de sanering van de 

asbesthoudende toepassing in klasse 1 plaatsvinden. 
 

 

Aanbevolen maatregelen: 

Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór 

sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren. 
 

 

Conclusie: 

Het asbest in het materiaal is niet-hechtgebonden. Het materiaal is niet beschadigd, 

waardoor de kans op vezelemissie bij normaal gebruik van de ruimte gering is. 
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2.1.3 Niet asbesthoudende toepassingen 

 

Bij het asbestonderzoek zijn de volgende asbestverdachte toepassingen aangetroffen, 

welke na analyse geen asbest bleken te bevatten. Namelijk: 
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Gebouw(nr.): Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis 

Nummer vindplaats: 1 

Ruimte(s): Vergaderzaal (gebouw A) 

Etage(s): Begane grond  
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Radiator pakking 

Plaats in ruimte(s): In platen radiator 

Situatie: Binnen 

Bereikbaarheid: Goed 

Bevestigingsmethode: Geklemd 

Aantal: 8 Stuks 

Afmetingen: 0,05 m² Per stuk 
 

 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0063293 
Vergaderzaal 
(gebouw A) 

Tussen radiator eindstuk. < 0,1 w/w % 
 

 

 

Opmerkingen: 

Het betreft de pakkingen tussen de eindstukken van de radiatoren. 
 

 

Conclusie: 

Na optische analyse bleek het materiaal geen asbestvezels te bevatten in een percentage 

boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 
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Gebouw(nr.): Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis 

Nummer vindplaats: 5 

Ruimte(s): CV-ruimte (gebouw A) 

Etage(s): Souterrain  
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Plafondbeplating 

Plaats in ruimte(s): Tegen plafond 

Situatie: Binnen 

Bereikbaarheid: Matig 

Bevestigingsmethode: Gespijkerd 

Aantal: 1 Locatie 

Afmetingen: 10,00 cm² Totaal 
 

 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0058796 
CV-ruimte  
(gebouw A) 

Tegen plafond < 0,1 w/w % 
 

 

 

Opmerkingen: 

Het betreft een brandwerende beplating tegen het plafond van diverse ruimten in het 

souterrain.  

 

Er is enkel een materiaalmonster genomen om aan te tonen dat het materiaal niet 

asbesthoudend is, hierdoor wordt enkel de monstername locatie ingetekend op de 

tekening. 
 

 

Conclusie: 

Na optische analyse bleek het materiaal geen asbestvezels te bevatten in een percentage 

boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 
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Gebouw(nr.): Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis 

Nummer vindplaats: 11 

Ruimte(s): Vliering (gebouw B) 

Etage(s): Vliering  
 

 
 

 
Kleefmonster 1 op stucgasplafond. 

 
Kleefmonster 3 op zolderluik. 

 

 

 
Kleefmonster 2 op looppad. 

 
Kleefmonster 4 op kast. 

 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

Details kleefmonster(s): 

Omschrijving toepassing: Kleefmonster 

Plaats in ruimte(s): Op vliering 
 

 

Analyseresultaten kleefmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Plaats in ruimte Analyseresultaat: Conclusie 

0062717 
Vliering 

(gebouw B) 
Op stucgasplafond < 21 v/ cm2 

 Conclusie conform NEN2991:  
Geen asbest aangetroffen [ - ] 

0062718 
Vliering 

(gebouw B) 
op looppad < 21 v/ cm2 

 Conclusie conform NEN2991:  
Geen asbest aangetroffen [ - ] 

0062719 
Vliering 

(gebouw B) 
Op zolderluik < 21 v/ cm2 

 Conclusie conform NEN2991:  

Geen asbest aangetroffen [ - ] 

0062720 
Vliering 

(gebouw B) 
op kast < 21 v/ cm2 

 Conclusie conform NEN2991:  
Geen asbest aangetroffen [ - ] 
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Opmerkingen: 

Er zijn een viertal kleefmonsters genomen naar aanleiding van de aangetroffen 

restanten, zie hiervoor toepassing 8. 
 

 

Conclusie: 

Uit de analyseresultaten blijkt dat er geen asbest is aangetroffen op de geanalyseerde 

kleefmonsters. Dit wordt weergegeven door het vermelden van < 21 omdat een 

laboratorium niet mag aangeven dat er een concentratie van 0 vz/cm² is aangetroffen. 

Wanneer er geen asbest is aangetroffen, dient altijd een waarde ongelijk aan ‘0’ 

weergegeven te worden. Hierbij is het verplicht om de concentratie behorende bij de 

bovengrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval te geven voorafgegaan door het 

“kleiner”-teken (“<”). In het geval van 0 aangetroffen vezels wordt dit “< 21” wat dus 

betekent dat er geen asbestvezels zijn aangetroffen bij de analyse van het kleefmonster. 
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BIJLAGE I Plattegrond(en)  
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BIJLAGE II Verplichtingen opdrachtgever 
VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER OVEREENKOMSTIG WET- EN REGELGEVING 
 
1.  Algemeen 

  
De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht daar waar het gaat 

over de aanwezigheid van asbest in zij bouwwerk/object, dat hij in 

eigendom/beheer heeft. Deze plicht heeft hij naar de gebruiker van het 
bouwwerk/object en zij die het bouwwerk/object respectievelijk 

onderhouden, renoveren, slopen of werkzaamheden erin uitvoeren. 

 

Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan 
de vergunning ligt een asbestinventarisatierapport ten grondslag. Wie kan 

een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de 

vergunning? 
1. De eigenaar van een bouwwerk; 

2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: het adviesbureau; 

3. Gebruiker van een bouwwerk. 
  Toelichting: 

1. De houder van de vergunning blijft voor de 

gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt 

voor de rapportage als sanering. Is het niet 
volledig en dus niet geschikt voor afgifte 

omgevingsvergunning, dan spreekt de gemeente 

de aanvrager van de vergunning aan. Deze 
spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. 

Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering. 

2. Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, 
spreekt de gemeente de houder van de 

vergunning in eerste instantie aan, in tweede 

instantie de asbestverwijderaar. 

  
De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever 

zijn voor zowel de 

asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij 
hoeft niet perse opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij 

overlaten aan het verwijderings-bedrijf, hetgeen ook logisch is. 

  
De opdrachtgever is degene die: 

1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in 

het bezit is van een geldig certificaat voor 

asbestinventarisatie; 
2. De omgevingsvergunning bij de Gemeente aanvraagt, 

implicerende de melding voor het voornemen tot slopen/ 

verwijderen; 
3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde 

asbestverwijdering verleent aan een laboratorium c.q. 

inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd; 

4. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een 
asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van een geldig 

certificaat voor asbestverwijderen; 

5. De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de 
hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en -tijdstippen; 

6. De stortbon en het vrijgavebewijs van het 

asbestverwijderingsbedrijf ontvangt; 
7. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een 

afschrift stuurt van de resultaten van de eindbeoordeling; 

8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en 

betaalt. 
De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren 

aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft 

verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren 
(inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk. 

 

2. Asbestinventarisatierapport  
  

De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren 

(inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk vindt zijn 

wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het 
Asbestverwijderingsbesluit 2005. De door de opdrachtgever in te 

schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en 

eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het 
bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk 

accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbobesluit / 

Asbestverwijderingsbesluit 2005. 
  

3. Asbestinventarisatierapport  

  

Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005 , Stb 704 d.d. 16-12-
2005 en Stb 87 d.d. 20-02-2006 

  

Paragraaf 2 - Asbestinventarisatie 
Art. 3-1-b: 

lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar 

nemen (= dus de opdrachtgever)  

…. beschikt over een asbestinventarisatierapport. 
  

Art. 3-2-b: 

ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) 
verwijderen (= dus de 

opdrachtgever)  

…. beschikt over een asbestinventarisatierapport. 
  

Art. 5 

Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de 

opdrachtgever), verstrekt vóórdat de handeling wordt verricht, een 
afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling 

verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf). 

  
Conclusie: 

Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk: De opdrachtgever beschikt over een 

inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan degene die 

het asbest verwijdert. Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat 
niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf regelen. 

Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit). 

  
Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit 

Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie 

1. Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54, eerste 
lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen, wordt de 

aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten dan 

wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten volledig 

geïnventariseerd en worden de resultaten hiervan opgenomen 
in een inventarisatierapport. 

2. Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden 

of kunnen worden blootgesteld aan asbest of asbesthoudende 
producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende 

producten. 

3. De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in 
het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk 

opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een 

certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door 

Onze Minister of een certificerende instelling. 
4. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt 

aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, die de 

handeling, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b, 
of d, verricht. 

5. Het certificaat of een afschrift daarvan is op de 

arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan 
een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet. 

  

Artikel 4.54d. Asbestverwijdering 

1. De handelingen, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, met 
uitzondering van de handelingen, bedoeld in artikel 4.54b, 

onderdeel b tot en met i, worden verricht volgens een vooraf 

opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door een 
bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor 

asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of 

een certificerende instelling. 

2. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval 
een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam. 

3. De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht 

door of onder voortdurend toezicht van een persoon die in het 
bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het 

toezicht houden op het verwijderen van asbest en crocidoliet, 

dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende 
instelling. 

4. Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede 

worden verricht door een andere persoon dan de persoon, 

bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit 
van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen 

van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister 

of een certificerende instelling. 
5. Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld 

in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, in het 

bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als 
bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid. 

6. De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, 

of afschriften daarvan en een afschrift van het 

inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, zijn 
op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd 

getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de 

wet. 
  

Par. 4 - Bouwwerken 

Art. 10: 
Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de 

vergunning van B&W. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning 

moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j). De houder van 

de omgevingsvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand 
stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert.  
 
 Let op: In bovenstaande wettekst wordt gesproken over 

een “vergunning”. Sinds het Bouwbesluit 2012 van kracht is, 
is er geen sprake meer van een vergunning, maar van een 

sloop-melding. Voor meer informatie hierover kunt u terecht 

bij de Rijksoverheid.
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BIJLAGE III Deskresearch 

 

Alle voor de inspectie van het gebouw relevante data zijn in de volgende tabel 

weergegeven. 

 

Gebruik gebouw 
Gebouw in gebruik 
tijdens inspectie 

Aantal 
onderzochte 
bouwlagen 

Opstallen 
aanwezig 

Plattegronden aanwezig 
tijdens inspectie 

Kantoorgebouw Deels 4 Nee Ja 
 

 

De volgende tekeningen waren ten tijde van de inventarisatie beschikbaar:  

 
Tekeningen ter beschikking 

Plattegronden 
 

 

De volgende deskresearch stukken waren ten tijde van de inventarisatie beschikbaar: 

 
Opgesteld door Referentienummer Datum onderzoek Adres 

SGS Search Ingenieursbureau B.V. 243160.1 20-06-2003 
Rijksstraatweg 6 te 

Nieuwersluis 

 

De volgende informatie is uit de deskresearch naar voren gekomen: 

 
Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis 

Afmeting bruto vloeroppervlakte (bvo) Onbekend 

Afmetingen gebouw Onbekend 

Bouwjaar 

- Gebouw A (1866) 
- Gebouw B (1950) 
- Gebouw C (1991) 
- Gebouw D (1991) 

Jaar en data eventuele verbouwingen Onbekend 

Aard van eventuele verbouwingen Geen verbouwingen bekend. 

Inspanningen welke verricht zijn ten 
behoeve van de deskresearch 

Raadplegen eigen database en opdrachtgever. 

Heeft de deskresearch voldoende input/ 
gegevens verschaft? 

Ja 

Zijn er originele bestekken? Ja 

Welke stukken zijn beschikbaar gesteld 
door de gemeente (bouwtekeningen, 

bestekken e.d.)? 
Geen stukken beschikbaar gesteld door gemeente. 

Bijzonderheden gebouw 
(brandcompartimentering, geluidsisolatie, 

etc.) 
Geen bijzonderheden bekent. 

Eerdere saneringen, data en locaties, 
eindcontrole / documenten 

Geen eerdere saneringen bekent. 

Zijn er zaken naar voren gekomen tijdens 
gesprekken met de gebouwbeheerder? 

Nee 

Zijn er zaken naar voren gekomen tijdens 
de inspectie? 

Nee 
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BIJLAGE IV Analyserapport(en) 

   

   



Volgnr. Monsternummer Locatie Omschrijving Materiaal Analyseresultaat Hechtgebonden
1 0063295 Terras (gebouw A), Op terras Plantenbak 5 - 10 w/w % CHR Ja

2 0058799 Vliering (gebouw B), Op vliering Restanten asbestcement pijp 5 - 10 w/w % CHR Ja

3 0063294 CV-ruimte (gebouw A), Onder CV 
ketel

Golfplaat 5 - 10 w/w % CHR Ja

4 0062714 Bergingskast (gebouw C), Tussen 
flenzen

Pakking 15 - 30 w/w % CHR Nee

5 0063293 Vergaderzaal (gebouw A), Tussen 
radiator eindstuk.

Radiator pakking < 0,1 w/w % n.v.t.

6 0058796 CV-ruimte (gebouw A), Tegen plafond Plafondbeplating < 0,1 w/w % n.v.t.

7 0058798 Vliering (gebouw B), In vliering Asbestcement pijp 5 - 10 w/w % CHR Ja

8 0058797 Voorruimte (gebouw B), Tussen 
flensen

Pakking 15 - 30 w/w % CHR Nee

9 0063296 CV-ruimte (gebouw A), Tussen 
flensen

Pakking 15 - 30 w/w % CHR Nee

10 0058800 Brandblus kast, Tussen leiding 
aansluiting

Pakking brandblus aansluiting 15 - 30 w/w % CHR Nee

11 0062715 CV-ruimte (gebouw C), Tussen 
flensen

Pakking 15 - 30 w/w % CHR Nee

12 0062716 CV-ruimte (gebouw C), Tussen 
flensen

Pakking 15 - 30 w/w % CHR Nee

ANALYSERESULTATEN

GeenBijzonderheden

Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever van Search Laboratorium B.V. 
worden opgevraagd.
Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Search Laboratorium B.V.

De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.
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Materiaalidentificatie

Kwalitatieve bepaling van het soort asbest en semi-kwantitatieve bepaling van de concentratie 
asbest in asbestverdacht materiaal.

Type onderzoek

Doel onderzoek

Datum identificatie

Adres analyse

Uitvoerend medewerker

Uitvoerend analist

05-04-2016

Rijksstraatweg 6 3631 AC te Nieuwersluis

Lindomar Hans

Jeffrey Bakker

Monster(s) genomen door
Indien de monsters niet door SGS Search Laboratorium B.V. genomen zijn, draagt SGS Search Laboratorium 
B.V. geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit, alsmede veiligheid tijdens 
monsterneming.

SGS Search Ingenieursbureau B.V.

Aantal monsters 12

middels optische microscopie conform NEN5896

Locatie bemonstering

Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
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Dit rapport is met de grootst mogelijke zorg met inachtneming van alle relevante regelgeving opgesteld. Dit rapport is 
exclusief bestemd voor onze opdrachtgever, derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Het opstellen van het rapport  
geldt voor ons als een inspanningsverplichting, van welke inspanning wij ons maximaal hebben gekweten. Mochten er 
onverhoopt fouten in voorkomen, dan kunnen wij ter zake geen meer of andere aansprakelijkheid aanvaarden dan in onze  
algemene voorwaarden staat vermeld. 
 
Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van Search 
Laboratorium B.V. 
Search Laboratorium B.V. is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder nrs. L238 en I137. Op al onze  
aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij 
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven.  
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Rapportage asbestidentificatie met behulp van optische microscopie NEN 5896 

 

 
 

Het rapportnummer is een uniek nummer. Aan de hand van dit nummer kunnen vragen worden gesteld en eventueel extra 

rapporten worden opgevraagd door de opdrachtgever. 

 

Alleen aan de opdrachtgever of door de opdrachtgever aangewezen partij zal informatie worden verstrekt omtrent het 

resultaat van het uitgevoerde onderzoek. 

 

Het dossiernummer van Search Laboratorium B.V. is een uniek nummer dat door Search Laboratorium B.V. voorafgaand aan de 

uitvoering van iedere opdracht wordt aangemaakt. 

 

Het is mogelijk dat de werkzaamheden van Search Laboratorium B.V. een onderdeel vormen van een project waarbij een 

directievoerder voor de asbestsanering betrokken is. In dat geval wordt bij “projectnummer klant” het voor dat project 

geldende kenmerk ingevoerd.  

 

 
 

Serpentijn 

CHR  = Chrysotiel (wit asbest) 

Amfibool 

ANT  = Anthofyliet (geel asbest) 

AMO  = Amosiet (bruin asbest) 

ACT  = Actinoliet (groen asbest) 

CRO  = Crocidoliet (blauw asbest) 

TRE  = Tremoliet (grijs asbest)  

 

Analyseresultaat w/w% 

Met behulp van dit percentage wordt een inschatting gemaakt van de hoeveelheid asbest van die soort(en) in het  

materiaalmonsters. Conform de NEN 5896 is dit percentage een inschatting van het gewicht aan asbestvezels ten opzichte 

van het gewicht van het totale monster (w=weight=gewicht). 

Analyseresultaat <0,1% 

Conform de NEN 5896 betekent de waarde <0,1% dat in het monster geen asbestvezels zijn aangetroffen.  

Hechtgebonden ja/nee 

In het geval van asbest wordt aangegeven hoe stevig of los de asbestvezels in het materiaal zitten:  

 Hechtgebonden ‘ja’ betekent dat de vezels vast in het materiaal zitten (breukvlakken uitgezonderd).  

 Hechtgebonden ‘nee’ betekent dat de vezels los in het materiaal zitten den dat het risico hoog is dat er bij lichte 

beroering van het materiaal vezels vrijkomen. 

 Hechtgebonden ‘n.v.t’ betekent dat er geen uitspraak aangaande de gebondenheid nodig is.  

 

 
 

Optische microscopie 

De identificatie middels optische microscopie bestaat uit twee onderdelen. Allereerst wordt bij een vergroting van ongeveer  

50x onder een stereomicroscoop gezocht naar vezels. Indien deze aangetroffen worden, wordt er met behulp van 

dispersievloeistof een preparaat gemaakt. Dit preparaat wordt onder de polarisatiemicroscoop bij een vergroting van 125x  

nader onderzocht. De vezels worden gekarakteriseerd op grond van kenmerkende optische eigenschappen zoals:  

brekingsindex, dubbelbreking, dispersie en het gedrag in gepolariseerd licht.  

 



CONCLUSIE
Preparaatnr. 1 Conclusie conform NEN2991: Geen asbest aangetroffen [ - ]
Preparaatnr. 2 Conclusie conform NEN2991: Geen asbest aangetroffen [ - ]
Preparaatnr. 3 Conclusie conform NEN2991: Geen asbest aangetroffen [ - ]

Totaal asbestvezels v/cm² , aantal (n) < 21 0 < 21 0 < 21 0
Ondergrens v/cm² , aantal (n) 0 0 0 0 0 0
Bovengrens v/cm² , aantal (n) 21 3 21 3 21 3

Berekening concentratie

Preparaat volgnummers 1  (0062717) 2  (0062718) 3  (0062719)
Locatie/herkomst monsters Vliering (gebouw B), Op 

stucgasplafond
Vliering (gebouw B), op 
looppad

Vliering (gebouw B), Op 
zolderluik

Resultaten analyse
Onderzocht filteroppervlak A in mm² 14,0625 14,0625 14,0625
Gebruikte vergroting 600 x 600 x 600 x

Vezellengteklasse
5 ≤ L < 100

Vezellengteklasse
5 ≤ L < 100

Vezellengteklasse
5 ≤ L < 100

Chrysotielvezels v/cm² , aantal (n) < 21 0 < 21 0 < 21 0
Amfibole asbestvezels v/cm² , aantal (n) < 21 0 < 21 0 < 21 0

Anorganische vezels v/cm² , aantal (n) < 21 0 < 21 0 < 21 0
Calciumsulfaat (CaSO4 ) v/cm² , aantal (n) < 21 0 < 21 0 < 21 0

ANALYSERESULTATEN

c = 100 x (n) / (A)

Het onderzoek heeft als doel gehad de vezelconcentratie op een stripmonster vast te stellen. De stripmonsters zijn middels electronenmicroscopie (SEM), 
 met daaraan gekoppeld een microanalysesysteem (EDXA), onderzocht op de aanwezigheid van anorganische vezels, waaronder asbestvezels.
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Bepaling van de concentratie asbestvezels op een stripmonster conform NEN2991:2005.
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Scanning Elektronen Microscopie
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CONCLUSIE
Preparaatnr. 4 Conclusie conform NEN2991: Geen asbest aangetroffen [ - ]

Totaal asbestvezels v/cm² , aantal (n) < 21 0
Ondergrens v/cm² , aantal (n) 0 0
Bovengrens v/cm² , aantal (n) 21 3

Berekening concentratie

Preparaat volgnummers 4  (0062720)
Locatie/herkomst monsters Vliering (gebouw B), op kast

Resultaten analyse
Onderzocht filteroppervlak A in mm² 14,0625
Gebruikte vergroting 600 x

Vezellengteklasse
5 ≤ L < 100

Chrysotielvezels v/cm² , aantal (n) < 21 0
Amfibole asbestvezels v/cm² , aantal (n) < 21 0

Anorganische vezels v/cm² , aantal (n) < 21 0
Calciumsulfaat (CaSO4 ) v/cm² , aantal (n) < 21 0

ANALYSERESULTATEN

c = 100 x (n) / (A)

Het onderzoek heeft als doel gehad de vezelconcentratie op een stripmonster vast te stellen. De stripmonsters zijn middels electronenmicroscopie (SEM), 
 met daaraan gekoppeld een microanalysesysteem (EDXA), onderzocht op de aanwezigheid van anorganische vezels, waaronder asbestvezels.
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Stripmonster

Bepaling van de concentratie asbestvezels op een stripmonster conform NEN2991:2005.
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Rijksstraatweg 6 3631 AC te Nieuwersluis

Kantoorgebouw

geen

Lindomar Hans

Jeffrey Bakker

Scanning Elektronen Microscopie

Doel onderzoek

Type onderzoek

Analysemethode

Datum bemonstering
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Onderzochte ruimte

Uitvoerend inspecteur

Uitvoerend analist

Bijzonderheden

Adres analyse Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
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Dit rapport is met de grootst mogelijke zorg met inachtneming van alle relevante regelgeving opgesteld. Dit rapport  is 
exclusief bestemd voor onze opdrachtgever, derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Het opstellen van het rapport  
geldt voor ons als een inspanningsverplichting, van welke inspanning wij ons maximaal hebben gekweten. Mochten er  
onverhoopt fouten in voorkomen, dan kunnen wij ter zake geen meer of andere aansprakelijkheid aanvaarden dan in onze 
algemene voorwaarden staat vermeld. 

Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van Search 
Laboratorium B.V. 
Search Laboratorium B.V. is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder nrs. L238 en I137. Op al onze  
aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij  
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven.  

SCHADELIJKE VEZEL 

 RAPPORT TT 

Rapportage asbestvezels op stripmonsters NEN 2991:2005  

UITLEG RAPPORTAGES ALGEMEEN 

AANVULLENDE UITLEG ANALYSERESULTAAT 

AANVULLENDE UITLEG ANALYSETECHNIEK 

Het rapportnummer is een uniek nummer. Aan de hand van dit nummer kunnen vragen worden gesteld en eventueel extra 

rapporten worden opgevraagd door de opdrachtgever. 

Alleen aan de opdrachtgever of door de opdrachtgever aangewezen partij zal informatie worden verstrekt omtrent het 

resultaat van het uitgevoerde onderzoek. 

Het dossiernummer van Search Laboratorium B.V. is een uniek nummer dat door Search Laboratorium B.V. voorafgaand aan de 

uitvoering van iedere opdracht wordt aangemaakt. 

Het is mogelijk dat de werkzaamheden van Search Laboratorium B.V. een onderdeel vormen van een project waarbij een 

directievoerder voor de asbestsanering betrokken is. In dat geval wordt bij “projectnummer klant” het voor dat project 

geldende kenmerk ingevoerd.  

 

Serpentijn 

CHR  = Chrysotiel (wit asbest) 

Amfibool 

ANT  = Anthofyliet (geel asbest) 

AMO  = Amosiet (bruin asbest) 

ACT  = Actinoliet (groen asbest) 

CRO  = Crocidoliet (blauw asbest) 

TRE  = Tremoliet (grijs asbest)  

 

Vezels vormen een gevaar voor de gezondheid als ze bepaalde afmetingen hebben. Het gaat om vezels die:  

 langer zijn dan 5 μm

 dunner zijn dan 3 μm

 een lengte:diameter verhouding hebben van minimaal 3:1

Losse asbestvezels vormen een groter risico voor de volksgezondheid dan gebonden vezels, omdat losse vezels gemakkelijker  

emitteren en daardoor een verhoogde vezelconcentratie in de lucht veroorzaken. Het risico van asbest wordt onder andere 

bepaald door de concentratie asbest in de lucht. Ook de morfologische kenmerken van een asbestvezel bepalen het risico.  

Slechts een deel van de asbestvezels (die met de schadelijke afmetingen) bepalen in sterke mate het risico. 

De schadelijke vezels kunnen niet ingekapseld worden door het lichaam om afgevoerd te worden. 

 

Scanning Elektronen Microscopie in combinatie met röntgenmicro-analyse (SEM/EDX) 

SEM/EDX is een methode die onder andere wordt ingezet voor de detectie en identificatie van asbestvezels. Met SEM/EDX 

kunnen asbestvezels worden gekarakteriseerd op grond van morfologische kenmerken en elementensamenstelling. Daarnaast 

kunnen vezeltellingen worden uitgevoerd op goud gecoate filters, waarbij op een aantal willekeurig over het oppervlak  

gekozen beeldvelden de aanwezige vezels worden geteld, gemeten en geïdentificeerd.  
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BIJLAGE V Evaluatieformulier 

 
Indien er onvoorzien asbest wordt aangetroffen na afloop van de inventarisatie, dient dit gemeld te 
worden en te worden geregistreerd in onderstaand evaluatieformulier. 

 
 

Evaluatieformulier 

 
 

1. Asbestinventarisatie type A  
 

 

Naam inventarisatiebedrijf   SGS Search Ingenieursbureau B.V. 

SCA-code   07-D070109a.01 

RFI-nummer  RFI-16-00003525-SI 

Vrijgave datum    

  
 

2. Asbestinventarisatie type B 
 

  

Naam inventarisatiebedrijf    

SCA-code    

RFI-nummer   

Vrijgave datum    

  
 

3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest  
 

  

Naam inventarisatiebedrijf    

SCA-code    

RFI-nummer  RFI-16-00003525-SI 

Vrijgave datum    

  
 

Omschrijving onvoorzien asbest  
 

Omschrijving  Plaats  Hoeveelheid  

      

  
 

Asbestverwijderingsbedrijf  
 

Naam    

SCA-code    

Naam 
 

Handtekening 
 

Verzonden naar  1.  2.  3. 4. 5. 6. 7. 

Door (naam)            

Datum            

Paraaf            

 

Verzendlijst: 1 = AIB type A; 2 = AIB type B; 3 = AIB onvoorzien; 4 = gemeente; 5 = eigenaar; 6 = 
opdrachtgever. 
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BIJLAGE VI SMA-rt document(en) 

 

Het ministerie van SZW heeft een geautomatiseerd databestand geïntroduceerd met 

behulp waarvan de risicoklasse-indeling kan worden bepaald. Dit databestand is 

beschikbaar onder de naam SMA-rt. SGS Search Ingenieursbureau B.V. hanteert het 

databestand SMA-rt als basis om te komen tot een juiste vaststelling van de risicoklasse-

indeling. De Arbeidsinspectie hanteert bij haar toezicht- en handhavingsactiviteiten 

eveneens het databestand SMA-rt. 

 

De indeling in risicoklassen is gebaseerd op het Arbobesluit [lit. 2 en 4]. Er zijn drie 

risicoklassen gedefinieerd, elk met een eigen specifiek veiligheidsregime. Deze 

risicoklassen zijn volgens het volgende globale model ingedeeld:.  
 

Risicoklasse Beschrijving van de belangrijkste kenmerken Art. 

1  

Blootstellingsniveau 
Chrysotiel vezels <2000 vezels/m³ en de concentratie van Amfibole asbestvezels  

<10.000 vezels/m³ 

Licht regime, vergelijkbaar met de oude “vrijstellingsregelingen”. 

Art. 4.44 

2 

Blootstellingsniveau 

Chrysotiel vezels 2000 tot 1.000.000 vezels/m³ en de Amfibole vezels 10.000 tot 

1.000.000 vezels/m³ 

Standaardregime conform de SC-530 

Art. 4.48 

3  

Blootstellingsniveau 

> 1.000.000 vezels/m³ 

 Verzwaard regime conform SC-530, uitsluitend voor verwijdering van “risicovolle” 

niet-hechtgebonden materialen zoals spuitasbest, leiding- en ketelisolatie, 

brandwerend board en asbestkarton. 

Art. 4.53a 

 

Indien men er voor kiest af te wijken van de voorgeschreven verwijderingsmethode, dan 

dient vooraf contact opgenomen te worden met SGS Search Ingenieursbureau B.V. 

 

 



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 11 april 2016 om 12h50 (528927)

SGS Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 07-D070109a.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109a.01-RFI-16-
00003525-SI]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres -, -
Projectcode RFI-16-00003525-SI
Projectnaam -
Broncode 2
Bronnaam Golfplaat

Feiten
Productspecificatie Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 2 m²
Percentage Chrysotiel 5 - 10 %
Analysecertificaatnummer MO-Stef Hilhorst-16-00009793-SL

Situatie
Bevestiging Ingestort in beton of cement
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(528927)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 11 april 2016 om 12h50 (528929)

SGS Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 07-D070109a.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109a.01-RFI-16-
00003525-SI]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres -, -
Projectcode RFI-16-00003525-SI
Projectnaam -
Broncode 3
Bronnaam Plantenbak

Feiten
Productspecificatie Asbestcement bloembak
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 1 m²
Percentage Chrysotiel 5 - 10 %
Analysecertificaatnummer MO-Stef Hilhorst-16-00009793-SL

Situatie
Bevestiging Los
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Licht
Verweerdheid Licht

Extra vragen
Vraag: Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk.

Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie." te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(528929)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 11 april 2016 om 12h50 (528934)

SGS Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 07-D070109a.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109a.01-RFI-16-
00003525-SI]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres -, -
Projectcode RFI-16-00003525-SI
Projectnaam -
Broncode 4 (risicoklasse 1)
Bronnaam Pakking

Feiten
Productspecificatie Pakking
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 2 stuks
Percentage Chrysotiel 15 - 30 %
Analysecertificaatnummer MO-Stef Hilhorst-16-00009793-SL

Situatie
Bevestiging Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheel te verwijderen
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie." te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(528934)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 11 april 2016 om 12h50 (528933)

SGS Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 07-D070109a.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109a.01-RFI-16-
00003525-SI]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres -, -
Projectcode RFI-16-00003525-SI
Projectnaam -
Broncode 4 (risicoklasse 2)
Bronnaam Pakking

Feiten
Productspecificatie Pakking
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 2 stuks
Percentage Chrysotiel 15 - 30 %
Analysecertificaatnummer MO-Stef Hilhorst-16-00009793-SL

Situatie
Bevestiging Geklemd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(528933)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 11 april 2016 om 12h50 (528938)

SGS Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 07-D070109a.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109a.01-RFI-16-
00003525-SI]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres -, -
Projectcode RFI-16-00003525-SI
Projectnaam -
Broncode 6 (risicoklasse 1)
Bronnaam Pakking

Feiten
Productspecificatie Pakking
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 14 stuks
Percentage Chrysotiel 15 - 30 %
Analysecertificaatnummer MO-Stef Hilhorst-16-00009793-SL

Situatie
Bevestiging Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheel te verwijderen
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie." te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(528938)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 11 april 2016 om 12h50 (528937)

SGS Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 07-D070109a.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109a.01-RFI-16-
00003525-SI]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres -, -
Projectcode RFI-16-00003525-SI
Projectnaam -
Broncode 6 (risicoklasse 2)
Bronnaam Pakking

Feiten
Productspecificatie Pakking
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 14 stuks
Percentage Chrysotiel 15 - 30 %
Analysecertificaatnummer MO-Stef Hilhorst-16-00009793-SL

Situatie
Bevestiging Geklemd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(528937)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 11 april 2016 om 12h50 (528942)

SGS Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 07-D070109a.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109a.01-RFI-16-
00003525-SI]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres -, -
Projectcode RFI-16-00003525-SI
Projectnaam -
Broncode 7
Bronnaam Asbestcementpijp

Feiten
Productspecificatie Asbestcement buizen en kanalen
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 0,3 m¹
Percentage Chrysotiel 5 - 10 %
Analysecertificaatnummer MO-Stef Hilhorst-16-00009793-SL

Situatie
Bevestiging Geklemd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Zwaar
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(528942)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 11 april 2016 om 12h50 (528946)

SGS Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 07-D070109a.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109a.01-RFI-16-
00003525-SI]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres -, -
Projectcode RFI-16-00003525-SI
Projectnaam -
Broncode 8
Bronnaam Restanten asbestcementpijp

Feiten
Productspecificatie Asbestbesmettingen
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 1 m²
Percentage Chrysotiel 5 - 10 %
Analysecertificaatnummer MO-Stef Hilhorst-16-00009793-SL

Situatie
Bevestiging Los
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Zwaar
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(528946)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 11 april 2016 om 12h50 (528949)

SGS Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 07-D070109a.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109a.01-RFI-16-
00003525-SI]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres -, -
Projectcode RFI-16-00003525-SI
Projectnaam -
Broncode 9
Bronnaam Pakking

Feiten
Productspecificatie Pakking
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 3 stuks
Percentage Chrysotiel 15 - 30 %
Analysecertificaatnummer MO-Stef Hilhorst-16-00009793-SL

Situatie
Bevestiging Geklemd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(528949)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 11 april 2016 om 12h50 (528950)

SGS Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 07-D070109a.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109a.01-RFI-16-
00003525-SI]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres -, -
Projectcode RFI-16-00003525-SI
Projectnaam -
Broncode 9 (risicoklasse 1)
Bronnaam Pakking

Feiten
Productspecificatie Pakking
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 3 stuks
Percentage Chrysotiel 15 - 30 %
Analysecertificaatnummer MO-Stef Hilhorst-16-00009793-SL

Situatie
Bevestiging Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheel te verwijderen
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie." te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(528950)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 11 april 2016 om 12h50 (528953)

SGS Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 07-D070109a.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109a.01-RFI-16-
00003525-SI]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres -, -
Projectcode RFI-16-00003525-SI
Projectnaam -
Broncode 10 (risicoklasse 1)
Bronnaam Pakking

Feiten
Productspecificatie Pakking
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 37 stuks
Percentage Chrysotiel 15 - 30 %
Analysecertificaatnummer MO-Stef Hilhorst-16-00009793-SL

Situatie
Bevestiging Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheel te verwijderen
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie." te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(528953)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 11 april 2016 om 12h50 (528952)

SGS Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 07-D070109a.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109a.01-RFI-16-
00003525-SI]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres -, -
Projectcode RFI-16-00003525-SI
Projectnaam -
Broncode 10 (risicoklasse 2)
Bronnaam Pakking

Feiten
Productspecificatie Pakking
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 37 stuks
Percentage Chrysotiel 15 - 30 %
Analysecertificaatnummer MO-Stef Hilhorst-16-00009793-SL

Situatie
Bevestiging Geklemd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(528952)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 11 april 2016 om 12h50 (528955)

SGS Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 07-D070109a.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109a.01-RFI-16-
00003525-SI]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres -, -
Projectcode RFI-16-00003525-SI
Projectnaam -
Broncode Cv-ketel (gebouw A)
Bronnaam Remeha Gas 3B, bwj. 1986

Feiten
Productspecificatie Asbestkoord
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 1 stuks
Percentage Chrysotiel n.v.t.
Percentage Amfibool n.v.t.
Analysecertificaatnummer Visuele waarneming

Situatie
Bevestiging Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheel te verwijderen
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 3
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Containment RK3

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker met externe luchttoevoer (onafhankelijke lucht) of volgelaatsmasker met een equivalente
protectiefactor te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(528955)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 11 april 2016 om 12h50 (528956)

SGS Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 07-D070109a.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109a.01-RFI-16-
00003525-SI]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres -, -
Projectcode RFI-16-00003525-SI
Projectnaam -
Broncode Cv-ketel (gebouw B)
Bronnaam Remeha Gas 3B, bwj. 1986

Feiten
Productspecificatie Asbestkoord
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 1 stuks
Percentage Chrysotiel n.v.t.
Percentage Amfibool n.v.t.
Analysecertificaatnummer Visuele waarneming

Situatie
Bevestiging Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheel te verwijderen
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 3
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Containment RK3

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker met externe luchttoevoer (onafhankelijke lucht) of volgelaatsmasker met een equivalente
protectiefactor te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(528956)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 11 april 2016 om 12h50 (528958)

SGS Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 07-D070109a.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109a.01-RFI-16-
00003525-SI]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres -, -
Projectcode RFI-16-00003525-SI
Projectnaam -
Broncode Geiser (gebouw B)
Bronnaam Vaillant

Feiten
Productspecificatie Asbestkoord
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 1 stuks
Percentage Chrysotiel n.v.t.
Percentage Amfibool n.v.t.
Analysecertificaatnummer Visuele waarneming

Situatie
Bevestiging Asbest afgeschermd of object/constructie/installatie als geheel te verwijderen
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Extra vragen
Vraag: De toepassing is afgeschermd en ligt niet open.

Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling Los materiaal of object/constructie/installatie als geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 01122014 (ingangsdatum 02-12-2014)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie." te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(528958)
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Notitie : Quickscan flora & fauna Landgoed Vijverhof Nieuwersluis 
  

Datum : 20 april 2017 
  
Projectnummer : 211x08583 
Opgesteld door : Ineke Kroes/Reinoud Vermoolen 
Gecontroleerd door : Marcel Koen 

 
Er zijn plannen om het historisch landgoed Vijverhof te Nieuwersluis, Gemeente Stichtse Vecht te een 
herbestemming te geven en er een hotel te realiseren. Bij ruimtelijke planvorming is een toetsing aan 
de natuurwetgeving verplicht. Door middel van een verkennend flora- en faunaonderzoek is een 
beoordeling gemaakt van de effecten die het plan zal hebben op beschermde natuurwaarden. 
Hierdoor wordt duidelijk of het plan in overeenstemming is met de natuurwetgeving.  
 
Natuurbescherming in Nederland 
De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in de Wet Natuurbescherming. Deze wet 
vormt een uitwerking van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatige 
gebiedsbescherming plaats door middel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de voormalige 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS).  
 
Gebiedsbescherming 
De Wet natuurbescherming heeft betrekking op de Europees beschermde Natura 2000-gebieden. De 
doelstellingen van Beschermde natuurmonumenten zijn, met het in werk treden van de Wet natuur-
bescheming, komen te vervallen uit de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-besluiten. 
De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden worden in Nederland gecombineerd als Natura 2000-
gebieden aangewezen. Als er naar aanleiding van projecten, plannen en activiteiten mogelijkerwijs 
significante effecten optreden, dienen deze vooraf in kaart gebracht en beoordeeld te worden. Pro-
jecten, plannen en activiteiten die mogelijk een negatief effect hebben op de beschermde natuur in 
een Natura 2000-gebied zijn vergunningsplichtig. 
 
Provinciaal beleid 
Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen gedeputeerde staten in hun provincie 
zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, 
genaamd ‘Natuurnetwerk Nederland’ (voorheen: Ecologische Hoofdstructuur (EHS)). Het 
Natuurnetwerk is een robuust netwerk van natuurgebieden en tussenliggende verbindingszones. De 
planologische begrenzing en beschermingsregimes van het Natuurnetwerk loopt via het traject van 
de provinciale ruimtelijke structuurvisies en verordeningen. De provinciale groenstructuur bestaande 
uit het Utrechts Natuurnetwerk (de voormalige EHS) en de Groene Contour (GC) zijn ruimtelijk 
vastgelegd in het Provinciale Ruimtelijk Structuurvisie Utrecht. De feitelijke beleidsmatige 
gebiedsbescherming vindt plaats middels de uitwerking van het provinciaal beleid in de gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Het netwerk bestaat uit bestaande natuurgebieden, nieuwe aan te leggen 
natuur en verbindingszones tussen de gebieden. Activiteiten in deze gebieden zijn alleen toegestaan 
als ze geen negatieve effecten hebben op de wezenlijke waarden en kenmerken. 
Soortenbescherming 
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De soortenbescherming heeft betrekking op alle in Nederland in het wild voorkomende zoogdieren, 
(trek)vogels, reptielen en amfibieën, een aantal vissen, libellen en vlinders, enkele bijzondere en min 
of meer zeldzame ongewervelde dierensoorten (uit de groepen kevers, mieren, schelp- en schaaldie-
ren) en een honderdtal vaatplanten. Voor alle soorten geldt de zogenaamde ‘algemene zorgplicht’. 
Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade aan aanwe-
zige soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet 
verontrusten of verstoren in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de 
periode van afhankelijkheid van de jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of 
ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er een ontheffing of vrijstel-
ling is verleend. 
  
Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet onder de Wet Natuurbescherming vanaf 1 januari 2017 naast de 
zorgplicht ook rekening gehouden worden met juridisch zwaarder beschermde soorten uit ‘bijlage A 
en B’ van de Wet Natuurbescherming, de door de betreffende provincie gekozen soorten uit het be-
sluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten, de soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, 
de soorten uit Bijlage 1 en 2 Verdrag van Bern, en Bijlage 1 verdrag van Bonn, en met alle in Europa 
inheemse vogels (Vogelrichtlijn). 

Op de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ van het Ministerie van LNV (augustus 
2009) wordt onderscheid gemaakt in verschillende categorieën vogelnesten. Van de meeste vogel-
soorten zijn de nesten uitsluitend beschermd wanneer deze tijdens de broed- en nestperiode in ge-
bruik zijn. Het gaat om soorten die jaarlijks nieuwe nesten maken. Van een aantal soorten roofvogels 
en uilen, koloniebroeders en gebouw bewonende vogelsoorten (‘categorie 1-4 soorten’) zijn de nes-
ten en de functionele leefomgeving jaarrond beschermend. Tenslotte is er een categorie nesten van 
vogelsoorten die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben ge-
broed, maar die over voldoende flexibiliteit beschikken om, als die broedplaats verloren is gegaan, 
zich elders te vestigen (‘categorie 5-soorten’). Het is momenteel nog niet geheel duidelijk hoe de Wet 
Natuurbescherming omgaat met deze indeling. Vooralsnog moet ervan uitgegaan worden, dat deze 
indeling gehandhaafd blijft. 

Komen soorten van de hierboven genoemde beschermingsregimes voor, dan is de eerste vraag of de 
voorgenomen activiteit effecten heeft op de beschermde soorten. Treden er effecten op, dan dient er 
gekeken te worden of er passende maatregelen getroffen kunnen worden om de functionaliteit van de 
voortplantings- en/of vaste rust en verblijfplaats te garanderen. 

Werkwijze quickscan flora en fauna 
In de quickscan zijn de gevolgen van de ruimtelijke ingreep afgezet tegen de aanwezige natuurwaar-
den vanuit de Wet natuurbescherming en planologisch beschermde natuurwaarden. Deze werkwijze 
vloeit voort uit de ‘Wijziging beoordeling ontheffing Flora- en faunawet bij ruimtelijke ingrepen’ van het 
Ministerie van LNV van september 2009, en de brochure ‘Soortenbescherming bij ruimtelijke ingre-
pen’ van het Ministerie van Economische Zaken van december 2016. 
 
Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden zijn op 13 juli 2016 en 10 april 2017 door een ecoloog 
van BRO1 verkennende veldbezoeken gebracht aan het plangebied. Mogelijke verblijfplaatsen en 
sporen van dieren zijn onderzocht. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van de checklist 
                         
1 BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en 

heeft als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren wij dan ook uit volgens de door 
het NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010). De medewerkers binnen de discipline 
ecologie voldoen aan de door het Ministerie van EL&I genoemde voorwaarden voor ter zake deskundigen op het gebied 
van ecologisch onderzoek. 
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aanwezigheid (inschatten mogelijke aanwezigheid vleermuizen) uit het Vleermuisprotocol versie 25 
maart 2013. Naast de veldbezoeken is er een bronnenonderzoek gedaan. Aan de hand van 
verspreidingsatlassen, andere standaardwerken en op basis van “expert judgement” is nagegaan 
welke bijzondere planten- en diersoorten er voor kunnen komen binnen het plangebied. Voor dit 
bronnenonderzoek is tevens gebruik gemaakt van de quickscanhulp (quickscanhulp.nl). De 
quickscanhulp geeft een overzicht van gegevens (van de afgelopen vijf jaar) uit de Nationale 
Databank Flora en Fauna (NDFF), de meest omvangrijke landelijke informatiebron van 
verspreidingsgegevens. Aan de hand van het uitgevoerde onderzoek is vervolgens beoordeeld welke 
beschermde soorten daadwerkelijk voor (kunnen) komen binnen het plangebied en is er vervolgens 
een inschatting gemaakt van de effecten van de ruimtelijke ontwikkeling op beschermde 
natuurwaarden. 
 
Beschrijving van het plangebied 
De beschrijving van het plangebied omvat de ligging, de huidige situatie en de toekomstige situatie. 
 
Ligging van het plangebied 
Het plangebied ligt net ten noorden van Breukelen, aan de Vecht. De Amersfoortcoördinaten van het 
midden van het plangebied zijn X= 128.962, Y= 466.642. Het plangebied is rood omkaderd weerge-
geven op de luchtfoto (figuur 1) en weergegeven als een rode ster op de topografische kaart (figuur 
2).  
 

Figuur 1: Luchtfoto met begrenzing plangebied (rood omlijnd). 
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Figuur 2: Topografische kaart plangebied. 
 
Huidige situatie 
Het plangebied bestaat uit een landgoed met een monumentaal 19e -eeuws herenhuis en een 
koetshuis, met daaraan vast gebouwd een aantal gebouwen met de functie van laboratoria. Er is 
verder een tamelijk verwilderde landschapstuin, met daarin een aantal monumentale bomen, een 
grote hoeveelheid opslag en struweel, een grasveld aan zowel voor- als achterzijde van het 
herenhuis, met op meerdere plekken stinzenplanten, een grote vijver met een eilandje, een aarden 
wal bij de Vecht langs en een aanlegsteiger aan de Vecht. Tussen het landgoed en de openbare 
(provinciale) weg ligt een brede waterhoudende sloot. 
De westgrens van het plangebied wordt gevormd door de provinciale weg N402, de oostelijke grens 
wordt gevormd door de Vecht. Het plangebied vormt naar het noorden toe onderdeel van een 
lintbebouwing van landhuizen, direct ten zuiden van het plangebied begint de bebouwde kom van 
Breukelen. De volgende afbeeldingen (figuur 3 t/m 14) geven een impressie van het plangebied.  
 

 Figuur 3: Vooraanzicht van het 19e eeuws herenhuis, op het 
landgoed. Foto genomen in noordoostelijke richting. 

Figuur 4: Vooraanzicht van het koetshuis. Foto genomen in 
oostelijke richting.  
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 Figuur 5: Zijaanzicht aan de zuidzijde van het koetshuis, op 
de grens van het plangebied. 
 

Figuur 6: Koetshuis met aanbouw van glas en plaatwerk; de 
voormalige laboratoria. Deze laboratoria worden gesloopt. 

 
Figuur 7: Impressie van de te slopen laboratoria. Zuidzijde van 
het koetshuis, op de grens van het plangebied. 

 
Figuur 8: Binnenplaatsje van de laboratoria. 

 
Figuur 9: de vijver achter het herenhuis gezien vanaf het 
herenhuis, Foto genomen richting het oosten. 

 
Figuur 10: Het achterste deel van de vijver. Foto genomen 
richting het westen.  
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Fig. 11: Een pad in het achterste deel van de tuin, in het 
meest oostelijk deel van het plangebied.  

 
Figuur 12: de sloot tussen de provinciale weg en het 
plangebied.  

 
Figuur 13: De Vecht gezien door de begroeiing van de 
achtertuin, in het zuidoostelijk deel van het plangebied 

 
Figuur 14: De vecht, met rechts op de foto de wal, met 
overhangende begroeiing vanuit de tuin.  

Figuur 15: Beschoeiing langs de Vecht binnen het plangebied Figuur 16: Beschoeiing langs de Vecht binnen het 
plangebied 

 
Toekomstige (geplande) situatie  
Het project beoogt de bouw van een hotel, zodanig dat het landgoed weer rendabel gemaakt kan 
worden. Hiervoor zal het herenhuis en het koetshuis inwendig gerestaureerd en aangepast worden. 
Aan de oostzijde van het herenhuis zal een uitbouw komen met een serre. De laboratoriumgebouwen 
zullen worden gesloopt en hier zullen twee nieuwe gebouwen komen in de stijl van het koetshuis. De 
tuin zal zodanig onderhanden genomen worden dat er weer een parktuin ontstaat, met een wat 
kleinere vijver. Hiervoor zal de opslag van kleine bomen en struweel voor een groot deel moeten 
verdwijnen, en er zullen een paar dikkere bomen gekapt worden. De monumentale bomen zullen 
worden gesnoeid. Er zullen aan de Vecht een tweetal aanlegsteigers worden aangelegd voor de 
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pleziervaart, en door de landschapstuin zullen wandelpaden worden aangelegd. Met de 
planontwikkeling zullen de laboratoria gesloopt worden, er zal opslag en struweel, gras en 
kruidenvegetatie verwijderd worden, er zal grondverzet plaatsvinden en de grond zal bouwrijp worden 
gemaakt. Figuur 15 en 16 geven een impressie van de huidige en de toekomstig gewenste situatie.  
 

 
Figuur 15. Huidige situatie 

Figuur 16: Toekomstig gewenste situatie (Bron: De Bie & 

Verkuijl) 
 

 
 
Toetsing Soortenbescheming 
 
Vaatplanten  
Er zijn tijdens het veldbezoek in het plangebied geen beschermde soorten vaatplanten aangetroffen 
op het kruidenrijk grasland of in en om het struweel. Er staan wel exemplaren van daslook, wilde kie-
vitsbloem en andere stinzenplanten in de achtertuin. In de directe omgeving en/of binnen het plange-
bied zijn standplaatsen bekend van enkele soorten vaatplanten zoals blaasvaren, rietorchis, ronde 
zonnedauw, tongvaren en wilde Marjolein die onder de Flora- en faunawet een beschermde status 
hadden. Per 1 januari 2017 geldt deze wet niet meer, en geldt de Wet Natuurbescherming, waarbij 
deze soorten geen wettelijke bescherming meer genieten. In de omgeving zijn wel standplaatsen van 
de conform de Wet natuurbescherming beschermde schubvaren bekend. De muren en stenige plaat-
sen binnen het plangebied lenen zich echter niet voor deze varen. Negatieve effecten op beschermde 
vaatplanten worden daarom op voorhand redelijkerwijze uitgesloten. 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Het plangebied vormt geschikt leefgebied voor een enkele algemeen beschermde grondgebonden 
zoogdiersoort zoals konijn en veldmuis. Van deze algemeen beschermde zoogdieren zijn geen spo-
ren gevonden. 
Het voorkomen van eekhoorn (Wnb, andere soorten) is uit de directe omgeving bekend Er zijn geen 
sporen of nesten gevonden van de eekhoorn. Uit navraag bij bewoners bleek dat de eekhoorn sinds 
reeds een aantal jaren niet waargenomen is binnen het plangebied. Het plangebied staat daarbij niet 
in een bosrijke omgeving. De aanwezigheid van eekhoorn binnen het plangebied wordt om die reden 
redelijkerwijs uitgesloten. 
Recentelijk heeft zich in de omgeving de waterspitsmuis (Wnb-HR/ Tabel 3) gevestigd. Nesten van de 
waterspitsmuis zijn niet gevonden tijdens het veldbezoek. De oever ter plaatse van het plangebied is 
tevens ongeschikt als leefgebied voor waterspitsmuis vanwege het ontbreken van een natuurlijke 
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(verlandings-)oever. De aanwezigheid van waterspitsmuis wordt om die reden redelijkerwijs uitgeslo-
ten. 
Effectbeoordeling 
In het kader van de algemene zorgplicht is het noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de 
aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om het 
doden van individuen te voorkomen. In het kader van de algemene zorgplicht zijn geen specifieke 
maatregelen nodig. 
 
Vleermuizen 
Uit het plangebied en/of omgeving (0-1 km) zijn waarnemingen bekend van de baardvleermuis, 
Brandts vleermuis, gewone en ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis laatvlieger, meer-
vleermuis, rosse vleermuis en watervleermuis. Tijdens het veldbezoek is gelet op de aanwezigheid 
van potentiële vaste verblijfplaatsen voor vleermuizen binnen het plangebied. De gebouwen zijn van 
binnen en van buiten geïnspecteerd op sporen van vleermuizen. Er zijn in geen van de gebouwen 
sporen (uitwerpselen, resten van insecten of vlindervleugels e.d.) aanwezig. In de te slopen gebou-
wen zijn geen geschikte invliegopeningen aanwezig. Ook in/aan het koetshuis zijn geen geschikte 
invliegopeningen aanwezig. Het herenhuis heeft aan de achterzijde in het dak wel inkruipmogelijkhe-
den voor vleermuizen. In het herenhuis zijn echter geen spouwmuren aanwezig. Deze inkruip moge-
lijkheden zijn alleen geschikt als zomer- en/of paarverblijfplaats. De kelders zijn allen geïnspecteerd 
en ongeschikt bevonden voor vleermuizen. De te kappen bomen zijn op holtes geïnspecteerd, er zijn 
geen geschikte holtes of scheuren aanwezig.  
De wal met begroeiing langs de Vecht, maar vooral de Vecht zelf, kan deel uitmaken van een vlieg-
route voor vleermuizen, die boven het water foerageren, zoals watervleermuis en meervleermuis. Een 
soort als de gewone dwergvleermuis zal vooral de begroeiing langs  de Vecht gebruiken om te foera-
geren. Er is tevens veel groen aanwezig op het terrein wat dienst kan doen als foerageerhabitat. Met 
name langs de randen van het struweel, de opslag en bomen betreffen optimale foerageermogelijk-
heden.  
 
Effectbeoordeling 
De te slopen laboratoria bevatten geen geschikte invliegopeningen. Deze gebouwen zijn ongeschikt 
als vaste rust- of verblijfplaats voor vleermuizen, evenals het koetshuis, wat ook geen geschikte in-
vliegopeningen bevat. De te kappen bomen bevatten geen geschikte holtes of scheuren voor vleer-
muizen. Voor de sloop van de laboratoria, de verbouwing van het koetshuis en de kap van de te ver-
wijderen bomen zijn om die reden geen belemmeringen te verwachten in verband met vaste rust- en 
verblijfplaatsen voor vleermuizen.  
Van het herenhuis heeft uitsluitend het dak, in beperkte mate, mogelijkheden voor vleermuizen om te 
verblijven. Ter plaatse van het dak vinden in het kader van de voorgenomen plannen geen werk-
zaamheden plaats. Hierdoor blijft deze verblijfsmogelijkheid behouden en is er geen sprake van direc-
te aantasting van een vaste rust- en verblijfplaats van een vleermuissoort.  
Er is veel groen aanwezig op het terrein wat dienst kan doen als foerageerhabitat. Hiervan gaat een 
deel verdwijnen. Er is echter in de omgeving ruim voldoende foerageergebied aanwezig, zoals de 
omliggende parkachtige tuinen en bospercelen. Daarbij blijven ook binnen het plangebied zelf foera-
geermogelijkheden aanwezig. Door de voorgenomen plannen gaat geen essentieel foerageergebied 
verloren die indirect een negatief effect hebben op de geschiktheid van verblijfplaatsen in de omge-
ving.  
De wal met begroeiing langs de Vecht, maar met name de Vecht zelf, kan deel uit maken van 
vliegroute voor vleermuizen, tevens kunnen er vleermuizen boven het water foerageren. In het 
huidige plan is een grote aanlegsteiger voorzien van 35 meter waarvoor bomen worden gekapt. 
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Aangezien de Vecht zelf behouden blijft, er geen verlichting op de Vecht wordt gericht en aan de 
overzijde van de Vecht de aanwezige begroeiing in de huidige staat behouden blijft, zal een 
eventuele vliegroute voor water gerelateerde vleermuizen als de watervleermuis en de meervleermuis 
niet in functie worden aangetast. Deze kunnen de Vecht ter hoogte van het plangebied zonder 
belemmeringen blijven gebruiken als vlieg- en foerageerroute. Ten aanzien van soorten als de 
gewone dwergvleermuis die meer gebonden zijn aan opgaande beplanting, is aan de westzijde van 
de Vecht in de huidige situatie reeds geen ononderbroken lijn aan beplanting aanwezig vanwege de 
aanwezigheid van diverse aanlegsteiger in zowel noordelijke als zuidelijke richting. Deze vleermuizen 
zullen het groen langs de Vecht diffuus gebruiken als foerageerroute door het landschap. De 
beoogde aanlegsteiger, zal geen essentiële afbreuk doen van de functionaliteit van de vliegroute van 
een vleermuissoort. Desalniettemin zullen er enkele hoog opgaande heesters in lijn evenwijdig aan 
de Vecht op het perceel worden aangeplant, om het lijnvormige element langs de westzijde van de 
Vecht, zover nog aanwezig, nog meer te behouden. 
 
Vogels 
Tijdens het eerste veldbezoek regende het tamelijk hard, er zijn rond het plangebied geen broedvo-
gels waargenomen. Binnen het plangebied biedt de opgaande begroeiing ruimschoots geschikte 
nestlocaties voor broedvogels. Er zijn tijdens het veldbezoek geen nesten aangetroffen van broedvo-
gels.  
Vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten (waarvan ook het leefgebied/de functionele leefom-
geving beschermd is) zoals de huismus en gierzwaluw zijn tijdens het eerste veldbezoek binnen het 
plangebied niet aangetroffen. Bij navraag bij bewoners en aan de tuinman bleek dat huismus en gier-
zwaluw door hen in het verleden niet zijn waargenomen. De daken van de verschillende gebouwen 
zijn ook niet echt geschikt voor huismus of gierzwaluw. In de bomen zijn geen takkennesten van roof-
vogels aangetroffen. Het is echter niet geheel uitgesloten dat vogelsoorten met jaarrond beschermde 
nesten die in de (wijdere) omgeving tot broeden kunnen komen, zoals enkele roofvogels en uilen het 
plangebied gebruiken als foerageergebied. 
 
Effectenbeoordeling 
Door de planontwikkeling zal struweel, opslag en enkele bomen verdwijnen. Hierdoor kunnen nesten 
van broedvogels die hier mogelijk kunnen broeden, worden aangetast. Daarnaast kan, door 
werkzaamheden in de directe omgeving van opgaande begroeiing, verstoring van broedende vogels 
plaatsvinden. Door deze werkzaamheden hier buiten het broedseizoen uit te voeren dan wel te 
starten, wordt de kans op negatieve effecten geminimaliseerd. In de Wet natuurbescherming wordt 
geen vaste periode gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal kan voor het broedseizoen de 
periode maart tot half augustus worden aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een 
broedgeval op het moment van ingrijpen. In verband met lange doorbroeders als de houtduif, wordt 
geadviseerd om voor aanvang van werkzaamheden (buiten vorstperiodes) het opgaande groen te 
allen tijden te (laten) inspecteren op aanwezige bewoonde nesten, legsels of nestjongen. Indien deze 
toch aanwezig zijn dienen de werkzaamheden te worden uitgesteld tot nadat de jongen zijn 
uitgevlogen. wanneer door een (vogel)deskundige is vastgesteld dat op of nabij een uitvoeringslocatie 
geen bewoonde nesten, broedende of nestelende vogels aanwezig zijn, mogen werkzaamheden ook 
tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd.  
Met de planontwikkeling gaat er geen essentieel foerageergebied verloren. Er is voor eventuele 
roofvogels en uilen in de omgeving ruim voldoende (alternatief) foerageergebied voorhanden, zoals 
de parkachtige tuinen en bospercelen in de directe omgeving. Negatieve effecten voor vogelsoorten 
met jaarrond beschermde nesten worden op voorhand uitgesloten. 
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Vissen, amfibieën en reptielen 
Binnen het plangebied is oppervlaktewater aanwezig, er is een grote vijver. Deze vijver staat in de 
zomer echter regelmatig droog. De vijver zal worden verkleind en uitgebaggerd. De tuinman heeft in 
deze vijver regelmatig kleine watersalamander aangetroffen en de mogelijke aanwezigheid van ande-
re algemene soorten amfibieën die hier hun voortplantingsplaatsen kunnen hebben, zoals bruine 
kikker of gewone pad, is eveneens niet uitgesloten. 
Uit het plangebied en/of omgeving (0-1 km) zijn waarnemingen bekend van cottus gobio, rugstreep-
pad en ringslang. De cottus gobio is, na de invoering van de Wet Natuurbescherming niet langer be-
schermd. Voor deze soort hoeven na 1 januari 2017 geen extra maatregelen voor zorgvuldig hande-
len genomen te worden. Binnen het plangebied is geen habitat aanwezig voor de rugstreeppad, die 
open vegetatie, pioniersvegetatie en zandgronden nodig heeft. Het is echter niet geheel uitgesloten 
dat er tijdens de werkzaamheden voor rugstreeppad gunstige situaties ontstaan, daar waar in gecre-
eerde laagtes binnen het plangebied water kan stagneren.  
In de Vecht kan de ringslang voorkomen. De oevers grenzend aan/binnen het plangebied, lenen zich 
echter niet voor ringslang. Er zijn geen zonrijke open oevers, de oever is juist sterk begroeid en be-
schoeid. De aanwezigheid van broeihopen is tijdens het tweede veldbezoek eveneens uitgesloten. 
Negatieve effecten voor ringslang zijn op voorhand uitgesloten. 
 
Effectenbeoordeling 
Binnen het plangebied zijn voortpIantingsplaatsen van algemeen beschermde amfibieën niet uitgeslo-
ten. Indien bij het uitbaggeren van de vijver gebruik gemaakt wordt van een gedragscode Ruimtelijke 
ontwikkeling b.v. van de Unie van Waterschappen, kunnen negatieve effecten op voortplantingsplaat-
sen van amfibieën binnen het plangebied worden uitgesloten.  
Binnen het plangebied kan tijdens de aanlegfase van de ontwikkeling geschikt habitat ontstaan (in 
gecreëerde laagten waarin water stagneert) voor de in de omgeving voorkomende rugstreeppad. 
Door er voor te zorgen dat deze niet ontstaan tijdens en na afloop van grondverzet, of deze uitvoe-
ringslocaties goed te omschermen zodat er geen intrek van rugstreeppad plaats kan vinden, zijn ne-
gatieve effecten voor rugstreeppad uitgesloten. 
In het kader van de algemene zorgplicht is het noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de 
aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om het 
doden van individuen te voorkomen. In het kader van de algemene zorgplicht zijn hier verder geen 
specifieke maatregelen nodig.  
 
Beschermde ongewervelde diersoorten 
Uit de directe omgeving van het plangebied is de Platte schijfhoren (VI HR) bekend. Deze soort heeft 
een voorkeur voor stilstaande wateren en sloten en komt voornamelijk op veenweidegebieden voor. 
In het plangebied is deze habitat niet aanwezig. Het plangebied biedt eveneens geen geschikt bio-
toop voor overige beschermde ongewervelde diersoorten vanwege het ontbreken van geschikte 
waardplanten. Negatieve effecten voor beschermde ongewervelde soorten zijn daarmee op voorhand 
uitgesloten. 
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Toetsing gebiedsbescherming 
 
Wettelijke gebiedsbescherming 
Het dichtstbijzijnde wettelijke beschermde natuurgebied, het Natura 2000-gebied Oostelijke 
Vechtplassen, ligt op circa 2 km afstand, zie figuur 17. Gezien de afstand tot deze Natura 2000-
gebieden en gezien de aard van de ontwikkeling (Hotelfunctie) zijn externe effecten door een 
toename van de stikstofdepositie niet op voorhand uitgesloten. Op grotere afstand zijn ook de 
gebieden Botshol en Nieuwkoopse Plassen & De Haeck gelegen.  
 

Figuur 17: Ligging van het plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden. 
 
Door middel van een berekening in Aerius Calculator is berekend of negatieve effecten op de Natura 
2000-gebieden ontstaan. Uit het stikstofdepositieonderzoek (zie separate bijlage) volgt echter dat de 
stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden minder dan 0,05 mol/ha/jaar bedraagt. Uitgesloten is 
dat de nieuwe ontwikkeling significante negatieve effecten heeft op beschermede natuurgebieden. 
 
Planologische gebiedsbescherming 
Het plangebied grenst aan het Utrechts Natuurnetwerk en ligt buiten de Groene Contour zoals is 
vastgesteld in de Provinciale Ruimtelijk Structuurvisie Utrecht, zie figuur 18. De rivier De Vecht ligt 
voor wat betreft de realisatie van de twee steigers binnen het plangebied. De Vecht is een onderdeel 
van de ambitiekaart natuur van de Provincie Utrecht (Beheertype N00.02; nog om te vormen natuur 
richting N04.02 Zoete plas), zie figuur 19.  
 
Om te bepalen of sprake is van significante aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken, ge-
bruikt de provincie Utrecht 6 toetsingsaspecten; 
 
1. Bestaande en potentiële waarden van het ecosysteem 
In de huidige situatie betreft het gedeelte van het Natuurnetwerk, in de vorm van de rivier de Vecht, 
ter hoogte van het plangebied oppervlaktewater zonder vegetatie en een beschoeide oever. In de 
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huidige situatie is er geen sprake van een natuurlijke oever waarin veel waterplanten groeien en 
verlanding vanaf de oever plaatsvindt, wat kenmerkend is voor het beheertype N04.02 zoete plas. 
Door de aanwezige beschoeiing kan ter hoogte van het plangebied, ook op de lange termijn, geen 
verlanding van de oever plaatsvinden. De signaleringskaarten van de provincie Utrecht geven aan dat 
de actuale natuurwaarde van het ecosysteem van de Vecht ter hoogte van het plangebied laag is. Dit 
betekend dat er momenteel geen tot weinig karakteristieke plantensoorten van het beoogde 
beheertype aanwezig zijn. Door het aanleggen van steigers langs een gedeelte van de oever van het 
plangebied te combineren met het verwijderen van de beschoeiing, kan er op den duur toch op 
sommige plaatsen een lichtelijk verlandingsproces ontstaan. Omdat de Vecht aan de oever direct de 
diepte in gaat, zal dit proces vooral in omgekeerde volgorde plaatsvinden, daar de bestaande droge 
oever op bepaalde delen vochtiger zal worden, en kansen zal bieden aan bepaalde 
verlandingsvegetatie als riet, lisdodde en biezen. Dit betreffen echter geen kenmerkende soorten als 
fonteinkruiden, gele plomp, krabbenscheer en waterviolier. Voor dergelijke soorten zou een groot deel 
van de oever relatief ondiep moten worden vergraven. Het is niet realistisch om degelijke 
natuurwaarde te verwachten langs het deel van de Vecht waaraan het plangebied is gelegen. Dit 
mede gezien de huidige aantallen vaarbewegingen op de Vecht. Dergelijk vegetaties kunnen vooral 
ontstaan de meer luwe en ondiepere zijtakken van de Vecht. 
 
Maar kijkend naar de voorgenomen plannen ter plaatse van het plangebied zullen deze geen 
wezenlijke invloed hebbe op de bestaande en potentiele waarde van het ecosysteem van de Vecht 
als Natuurnetwerk ter hoogte van het plangebied. Ook zaken als donkerte, bodem, water en milieu 
zullen niet negatief veranderen. Er komt geen verlichting in de richting van de vecht, het aanbrengen 
van enkele palen ten behoeve van de steigers zullen de bodemstructuur en -opbouw niet 
beïnvloeden, het water blijft in de zelfde kwaliteit aanwezig  en er zullen milieu aspecten in het geding 
komen door vervuiling of stikstofdepositie.  
 
2. De robuustheid en aaneengeslotenheid van de EHS 
De voorgenomen plannen hebben geen versnippert effect op de aaneengeslotenheid van het 
Natuurnetwerk. De Vecht of de oever hiervan wordt niet (deels) ontoegankelijk voor soorten. Er is ook 
geen sprak van aantasting van de robuustheid en aaneengslotenheid van het Natuurnetwerk bij 
realisatie van de voorgenomen plannen. 
 
3. De aanwezigheid van bijzondere soorten 
Vanuit de Wet natuurbescherming, onderdeel soorten, is er geen sprake van dat de gunstige staat 
van insdtanouding van een soort in het geding zal komen bij uitvoering van de voorgenomen plannen. 
Daarbij biedt de oeverzone in de huidige situatie geen geschikt habitat voor kenmerkende planten, 
vissen en libellen in relatie tot het beheertype Zoete plas. Door het verwijderen van de beschoeing en 
aanleg van steigers kan op den duur wel meer beschutting en dergelijk ontstaan voor kenmerkende 
vissoorten als ruisvoorn, (jonge) snoek, tiendoornige stekelbaars en vetje 
 
4. De verbindingsfunctie van het gebied voor soorten en ecosystemen 
Zoals bij de soortenbescherming in onderhavige rapportage is behandeld, is er geen sprake van 
aantasting van een verbindingsfunctie voor soorten en ecosystemen. Soorten als water- en 
meervleermuizen kunnen zich over de Vecht blijven verplaatsen om zicht in noord-zuidelijke richting 
te verplaatsen en vice versa. Ook de oeverzone en het overige plangebied blijft passeerbaar voor 
vleermuizen en eventuele andere soorten. 
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5. Behoud van oppervlakte 
Door de voorgenomen plannen gaat er geen oppervlakte aan Natuurnetwerk verloren en de 
planologische grens van het Natuurnetwerk hoeft niet te worden verplaatst. Er komen wel een tweetal 
steiger boven enkele vierkante meters van de Vecht, maar dit heeft geen wezenlijk effect op het 
functioneren van de Vecht als Natuurnetwerk. Daarnaast zal door het verwijderen van de beschoeiing 
het wateroppervlak op sommige plekken iets aan oppervlakte van het land overnemen. Daarnaast 
kan een steiger op zich weer beschutting geven aan jonge vissen en watervogels. In dit opzicht blijft 
het functionele oppervlak behouden. 
 
6. Behoud van samenhang 
Omdat er geen sprake is van een versnipperende functie, aantasting van de robuustheid, de 
aaneengslotenheid aanwezig blijft, er geen sprake is van aantasting van het leefgebied van soorten 
en door het verwijderen van de beschoeiing de grens tussen de Vecht en het plangebied in een 
bepaalde vorm wordt verkleind, is er geen sprake van een achteruitgang van de samenhang van het 
Natuurnetwerk. 

 
 
 
 

Figuur 18: Ligging Natuurnetwerk Nederland (groen) en Groene Contour (lichtgroen) 
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Figuur 19: Ligging van het plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden. 

 
Op basis van bovenstaande toetsing aspecten zullen wezenlijke waarden en kenmerken van de 
provinciale groenstructuur, in de vorm van het Natuurnetwerk, door de beoogde ontwikkeling binnen 
het plangebied niet worden aangetast. De planvorming heeft verder geen invloed op planologische 
beschermde gebieden. 
 
Conclusies soortenbescherming 
• Van het herenhuis heeft uitsluitend in het dak in enige mate, mogelijkheden voor vleermuizen. 

Doordat hier in het kader van de beoogde plannen geen werkzaamheden plaatsvinden, blijft de 
potentiele verblijfplaats behouden en is er geen sprake van het verstoren of vernielen van een 
vaste rust- en verblijfplaats. 

• De wal met begroeiing langs de Vecht, maar met name de Vecht zelf, kan deel uit maken van 
vliegroute voor vleermuizen, tevens kunnen er vleermuizen boven het water foerageren. Aange-
zien de Vecht zelf behouden blijft, er geen verlichting op de Vecht wordt gericht en aan de over-
zijde van de Vecht de aanwezige begroeiing in de huidige staat behouden blijft, zal een eventuele 
foerageer- en vliegroute voor water gerelateerde vleermuizen als de watervleermuis en de meer-
vleermuis niet in functie worden aangetast. Ook ten aanzien van soorten als de gewone dwerg-
vleermuis die meer gebonden zijn aan opgaande beplanting, zal geen essentiële afbreuk worden 
gedaan van de functionaliteit van de foerageer- en vliegroute. Desalniettemin zullen er enkele 
hoog opgaande heesters in lijn evenwijdig aan de Vecht op het perceel worden aangeplant, om 
het lijnvormige elementlangs de westzijde van de Vecht, zover nog aanwezig, nog meer te be-
houden. 

• Binnen het plangebied zijn enkele broedende vogels (nest niet jaarrond beschermd) te verwach-
ten in de opgaande begroeiing. Bij werkzaamheden in de directe omgeving van de opgaande be-
groeiing kan wel verstoring van broedende vogels plaatsvinden. Door deze werkzaamheden bui-
ten het broedseizoen uit te voeren dan wel te starten, wordt de kans op negatieve effecten gemi-
nimaliseerd. In de Wet natuurbescherming wordt geen vaste periode gehanteerd voor het broed-
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seizoen. Globaal kan voor het broedseizoen de periode maart tot half augustus worden aange-
houden. Geldend is echter de aanwezigheid van een broedgeval op het moment van ingrijpen. In 
verband met lange doorbroeders als de houtduif, wordt geadviseerd om voor aanvang van werk-
zaamheden (buiten vorstperiodes) het opgaande groen te allen tijde te (laten) inspecteren op 
aanwezige bewoonde nesten, legsels of nestjongen. Indien deze toch aanwezig zijn dienen de 
werkzaamheden te worden uitgesteld tot nadat de jongen zijn uitgevlogen. Wanneer door een 
(vogel)deskundige is vastgesteld dat op of nabij een uitvoeringslocatie geen bewoonde nesten, 
broedende of nestelende vogels aanwezig zijn, mogen werkzaamheden ook tijdens het broedsei-
zoen worden uitgevoerd. 

• Binnen het plangebied kan tijdens de aanlegfase van de ontwikkeling geschikt habitat ontstaan 
(in gecreëerde laagten waarin water stagneert) voor de in de omgeving voorkomende rugstreep-
pad. Door er voor te zorgen dat deze niet ontstaan tijdens en na afloop van grondverzet, of deze 
uitvoeringslocaties goed te omschermen zodat er geen intrek van rugstreeppad plaatsvindt, zijn 
negatieve effecten voor rugstreeppad uitgesloten. 

• Indien bij het uitbaggeren van de vijver gebruik gemaakt wordt van een gedragscode Ruimtelijke 
ontwikkeling b.v. van de Unie van Waterschappen, worden negatieve effecten op voortplantings-
plaatsen van amfibieën binnen het plangebied op voorhand uitgesloten.  

• Binnen het plangebied zijn geen zwaarder beschermde overige ongewervelden (zoals bijv. zeld-
zame dagvlinders en libellen) te verwachten. Negatieve effecten voor deze soortgroepen zijn op 
voorhand uitgesloten met inachtneming van de zorgplicht. 

• In het kader van de algemene zorgplicht is het noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor 
aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om 
het doden van individuen te voorkomen. Er zijn in het kader van de zorgplicht geen specifieke 
maatregelen nodig.  
 

Conclusies gebiedsbescherming 
• Gezien de aard van de ontwikkeling (Hotelfunctie) zijn extene effecten op het Natura 2000-gebied 

Oostelijke Vechtplassen door stikstofdepositie niet op voorhand uitgesloten. Echter is door middel 
van een berekening in Aerius Calculator gebleken dat de stikstofdepositie ten aanzien van alle 
Natura 2000-gebieden minder dan 0,05 mol/ha/jaar bedraagt. Uitgesloten is dat de beoogde ont-
wikkeling significante negatieve effecten op wettelijk beschermede natuurgebieden heeft. 

• Het plangebied grenst aan het Utrechts Natuurnetwerk en ligt buiten de Groene Contour zoals is 
vastgesteld in de Provinciale Ruimtelijk Structuurvisie Utrecht. De Vecht is een onderdeel van de 
ambitiekaart natuur van de Provincie Utrecht (Beheertype N00.02; nog om te vormen natuur 
richting N04.02 Zoete plas). Ter plaatse van de beoogde aanlegsteigers ligt de oever in de 
beschoeiing en is er geen sprake van een natuurlijke oever waarin veel waterplanten groeien en 
verlanding vanaf de oever plaatsvindt (kenmerkend voor een zoete plas). Door de beoogde 
ontwikkeling worden hierdoor, mede op basis van de 6 EHS-toetsingsaspecten van de provincie 
Utrecht, geen wezenlijke waarden en kenmerken van de provinciale groenstructuur aangetast. De 
planvorming heeft verder geen invloed op planologische beschermde gebieden. 
 



Bijlage 8: 
 

Landschappelijke inpassing 



MEMO/Landschappelijke inpassing buitenplaats Vijverhof 
 1 

Onderwerp : Advies landschappelijke inpassing 
  Buitenplaats Vijverhof - Rijksstraatweg te Nieuwersluis  MEMO 
Projectnummer : 211x08583 
Datum : 01 mei 2017 
Opdrachtgever : I. van de Ven 
Adviseur : R. Tak 
  BLAD 1 
 
 
Inleiding 
De initiatiefneemster (mevr. I. van de Ven) is voornemens de voormalige buitenplaats Vijverhof 
te transformeren tot een hotellocatie met restaurant en een woonhuis. Naast de ontwikkeling 
van de gebouwen zal ook de buitenruimte een kwalitatieve impuls krijgen. Centraal staat dat de 
aanwezige (veelal cultuurhistorische) kwaliteiten en waarden van de buitenplaats worden be-
houden en waar mogelijk, versterkt. De nadruk zal liggen op het herstellen van de relatie met de 
Vecht, zowel fysiek als visueel en het verbeteren van de huidige inrichting van de 
tuin/buitenruimte. 
Om deze ontwikkeling op correcte wijze planologisch en juridisch te verankeren is een bestem-
mingsplanherziening noodzakelijk. Een onderdeel van deze herziening is de landschappelijke 
inpassing van het initiatief. Onderhavig advies geeft inzicht in welke inrichtingsmaatregelen er 
genomen moeten worden in het kader van de landschappelijke inpassing, opdat de ontwikkeling 
kan worden uitgevoerd.  
 
Proces 
Om het initiatief kenbaar te maken zijn er reeds diverse gesprekken geweest tussen de initia-
tiefneemster en de gemeente Stichtse Vecht. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in een ont-
wikkelingsplan voor de buitenplaats “Ontwikkelplan Buitenplaats Vijverhof”. Dit plan is op basis 
van diverse onderzoeken en rapporten (o.a. Tuinhistorisch onderzoek en waardestelling Bui-
tenplaats Vijverhof door Stichting in Arcadië en Verkennende ontwerpstudie landgoed Vijverhof,  
door AIR Architectuur K.Gouwy) tot stand gekomen.  
 
Vanuit de gemeente is principemedewerking verleend aan het plan op basis van het Ontwikkel-
plan. Het ontwikkelplan is reeds voorgelegd aan de provincie Utrecht en de Commissie Ruimte-
lijke Kwaliteit(CRK).  
 
Vanuit de initiatiefneemster is Debie & Verkuijl aangeschakeld voor het ontwerp van de tuinin-
richting. Om toe te kunnen werken naar een concreet inrichtingsplan hebben er verschillende 
afstemmingsronden plaatsgevonden tussen de initiatiefneemster, de gemeente, de Vechtplas-
sencommisie, een ecoloog van BRO en Debie & Verkuijl. Daarnaast heeft Copijn Bruine Beuk 
advies gegeven met betrekking tot de vaststelling van de kwaliteit en omgang met de aanwezi-
ge monumentale bomen op het terrein. 
 
Kader 
Uit deze gesprekken, het vigerende beleid en de uitgangspunten van het Ontwikkelplan(met 
o.a. de wensen vanuit de initiatiefneemster) zijn kaders geformuleerd welke betrekking hebben 
op de landschappelijke inpassing van de ontwikkeling: 
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• Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016)  
a) Artikel 1.7 Cultuurhistorische hoofdstructuur:   
- Een (stedelijke) ontwikkeling binnen de aanduiding Besluit-subvlak Historische buiten-

plaatszone (CHS) draagt bij aan het behoud van de cultuurhistorische waarde van de 
buitenplaatszone en de individuele buitenplaats. De verstedelijking is kleinschalig en 
wordt zorgvuldig ingepast in de omgeving; 

- Bescherming van de aanwezige cultuurhistorische waarden. Bij de beschrijving van de 
verschillende waarden wordt gebruik gemaakt van de bijlage Cultuurhistorie.  

b) Artikel 2.4 Natuur Netwerk Nederland: 
Een ruimtelijk plan bevat geen nieuwe bestemmingen en regels die ruimtelijke ontwikkelin-
gen toestaan, die per saldo leiden tot een significante aantasting van de wezenlijke ken-
merken en waarden, of tot een significante vermindering van de oppervlakte van die gebie-
den, of van de samenhang tussen die gebieden. 
c) Artikel 3.5 Kernrandzone: 
In afwijking van artikel 3.1 kan ten behoeve van het behouden en versterken van de ruimte-
lijke kwaliteit in de kernrandzone of in stedelijk gebied een ruimtelijk plan bestemmingen en 
regels bevatten die verstedelijking toestaan, mits voldaan is aan de volgende voorwaarden:  
- de verhoging van de ruimtelijke kwaliteit in een evenredige verhouding staat tot de aard 

en de omvang van de verstedelijking, en  
- landschappelijk goed inpasbaar is en in aansluiting op stedelijk gebied wordt gereali-

seerd,   
 

• Gemeente Stichtse Vecht 
Goede landschappelijke inpassing is vereist, welke op hoofdlijnen ingaat op de aanleg 
van (opgaande) erfbeplanting en de omgang met de aanwezige monumentale bomen 
en tuinhistorisch waardevolle beplantingen; 

 
• Ontwikkelplan Buitenplaats Vijverhof 

a) Zichtveld op Vecht (terug) open maken; 
b) Zoveel mogelijk behouden en reanimeren van aanwezige waardevolle cultuur-

historische elementen; 
c) Landschapstuin als geheel herkenbaar maken; 
d) Routing “passend” maken bij de nieuwe opzet landschapstuin; 
e) Inpassen nieuwbouw + programma van parkeren en infra.  

 
 
Advies 
Vanuit de initiatiefneemster is Debie & Verkuijl tuin – park – landschap aangeschakeld voor het 
ontwerp van de tuininrichting. Het voorlopig ontwerp (versie van 12 april 2017) dient als onder-
legger voor de duiding van de inrichtingsmaatregelen welke in het kader van de landschappelij-
ke inpassing zijn geborgd in het bestemmingsplan. 
 
De inpassing van de Vijverhof richt zich op de overgang naar de openbare weg, de rivier de 
Vecht en de naastgelegen percelen. Om de planontwikkeling mogelijk te maken worden inrich-
tingsmaatregelen voorgesteld, welke op basis van de gestelde kaders en kennis van het land-
schap en de betreffende locatie zijn vormgegeven.  
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Voorstel inrichtingsmaatregelen op basis van nieuwe situatie (bron: VO Tuininrichting Vijverhof, Debie & Verkuijl 2017) 
 
De inpassingsmaatregelen omvatten:  
1) Zichtveld op de Vecht herstellen door het plaatselijk amoveren van de grondwallen, beplan-

tingen en het eilandje in de vijver; 
2) Renanimatie waardevolle cultuurhistorische elementen door het behoud en hergebruik; 
3) Proportioneren van de vijver; 
4) Versterken randen van het perceel; 
5) Camoufleren parkeervoorzieningen en (gedeeltelijk) nieuwbouw door positionering van 

beplantingen; 
6) Complementeren interne routing; 
7) Plaatsing geluidswerende voorzieningen bij parkeerplaatsen; 
 
 
 
 
Argumentatie 
Met de voorgestelde maatregelen is het mogelijk te voldoen aan de kaders die gesteld zijn van-
uit beleid en gesprekken met omwonende en deskundigen. Het herstel van het Rijksmonument 
met zijn landschappelijke setting zorgen er voor dat de aanwezige cultuurhistorische waarden 
en kwaliteiten weer zichtbaar worden en te beleven zijn.  
 
1) Zichtveld op de Vecht herstellen 
Om de oorspronkelijke oriëntatie van de buitenplaats naar de Vecht te kunnen herstellen wor-
den de aardenwallen langs de zijde van de rivier grotendeels geamoveerd en de beplanting ter 
plaatse, vooral bestaande uit jong opschot, verwijdert. De bijlage Cultuurhistorie van de provin-
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cie onderschrijft dit ruimtelijk kenmerk van de buitenplaats als belangrijke landschappelijke 
waarde.  
 
2) Reanimatie waardevolle cultuurhistorische elementen door het behoud en hergebruik 
Met de nieuwe inrichting is zo veel mogelijk rekening gehouden met de aanwezige gezonde 
monumentale bomen(2a). Deze worden grotendeels vrijgemaakt van onderbeplanting en krijgen 
net als de gazons en stinsenbeplantingen(2b) een plaats als herkenbare tuinelementen in de 
landschapstuin. Aan de noordzijde wordt de oorspronkelijke noordelijke entree in gebruik ge-
nomen, waardoor dit tuinhistorisch element weer een functie krijgt in de buitenplaats(2c). 
 
3) Proportioneren van de vijver 
In de huidige situatie raakt de vijver nagenoeg de noordelijke kavelgrens en is disproportioneel 
groot. Uit de analyse van historisch kaartmateriaal lijkt een kleiner wordend kavel gepaard te 
gaan met een groter wordende vijver. Er is gekozen om de vorm van de vijver aan te passen en 
deze niet in de huidige omvang te behouden. Dit omdat de centrale vijver in wisselende vorm 
en afmeting gedurende de ontwikkelgeschiedenis aanwezig is en nu niet meer past bij de om-
vang van het huidige perceel. Om een referentie naar het formele verleden te maken, wordt het 
zuidelijke deel omgevormd naar spiegelvijver. Deze spiegel ligt in lijn met het hoofdhuis. Om dit 
effect te bereiken wordt het aanwezige eiland verwijderd. De vijver behoud zijn centrale ligging 
op de buitenplaats en zal door het vrijmaken van de monumentale bomen beter leesbaar zijn in 
de landschappelijke setting. Bijkomend voordeel is dat de Japanse duizendknoop die vooral op 
het eiland aanwezig is dan ook kan worden verwijderd. 
 
4) Versterken randen van het perceel door robuuste groenelementen 
Omdat de huidige randbeplanting plaatselijk niet meer in goede conditie verkeert is het voorstel 
nieuwe groenelementen te plaatsen langs de lange zijden van het perceel.  
Langs de noordzijde zijn er organisch gevormde heestervakken voorgesteld welke bestaan uit 
groenblijvende beplantingen. De heesters zoeken aansluiting bij het buurperceel, waardoor er 
samenhang kan ontstaan met de voormalige delen van de buitenplaats. Door deze situering 
lijken de percelen natuurlijk in elkaar over te gaan. Voor de gedeelten waar geen heestervakken 
staan is een lage wintergroene haag van ca. 1,2m. voorgesteld om een fysieke scheiding te 
kunnen vormen. De uitvoering van de haag kan worden afgestemd met de buren.  
De huidige haag langs de zuidzijde is deels nog in goede staat. Waar plaatselijk de beplanting 
is uitgevallen zal de haag worden aangevuld met gewone beuk of haagbeuk om een uniform 
beeld te vormen. 
 
 
 
5) Camoufleren parkeervoorzieningen en (gedeeltelijk) nieuwbouw door beplanting 
Om de auto’s (grotendeels) te camoufleren vanaf de tuin en openbare weg gezien, worden in 
de directe nabijheid van de parkeervoorzieningen robuuste groenblijvende heesters (bijv. rho-
dodendron) voorgesteld. De heesters dragen daarnaast bij aan het gevoel van kleinschaligheid 
binnen de buitenplaats.  
 
6) Complementeren interne routing  
De interne routing is passend gemaakt op zowel de stedenbouwkundige invulling als op de 
nieuwe opzet van de landschapstuin. Vanaf het plein rondom het hoofdhuis vervolgen slinger-
paden de routing door het achterliggende park richting de Vecht. Er is een directe connectie 
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tussen hoofdhuis en koetshuizen. In het park wordt een kleine, in het veld onopvallende afsteek 
gemaakt richting de privétuin. Door het verbinden van huidige paden en deze aan te sluiten op 
de entrees van de gebouwen en buitenruimtes ontstaat er een geheel. 
 
7) Plaatsing geluidswerende voorziening bij parkeerplaatsen 
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat uitsluitend langs de zuidelijke parkeervoorziening een 
geluidswerende voorziening noodzakelijk is. Deze voorziening zal direct langs de parkeervoor-
ziening worden geplaatst om de ruimtelijke impact te beperken. Het voorstel is de voorziening in 
de vorm van een groen geluidscherm/wal of een vergelijkbaar element uit te voeren.  
 
De geluidwerende voorziening is twee keer 5 meter lang en 2 meter hoog en wordt gerealiseerd 
ten zuiden van de meest zuidwestelijke parkeerplaatsen. De geluidwerende voorziening is op-
genomen als voorwaardelijke verplichting in de regels van het bestemmingsplan. 
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1 Inleiding 

In opdracht van BRO is door Windmill Milieu en Management een stikstofdepositie  
onderzoek uitgevoerd in verband met het plan Buitenplaats Vijverhof te Nieuwersluis 
(gemeente Stichtse Vecht).  
 
Ten behoeve van de juridisch-planologische verankering van het initiatief dient een 
bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen. Doel van het onderzoek is toetsing van 
(negatieve) effecten op Natura 2000-gebieden, als gevolg van de activiteiten die het 
bestemmingsplan mogelijk maakt, aan de Wet natuurbescherming. 
 
Ten behoeve van een voortoets in het kader van de Wet natuurbescherming is de 
gewenste situatie gemodelleerd op basis van de aangeleverde gegevens door de 
opdrachtgever. De depositie is op de omliggende Natura 2000-gebieden berekend en 
getoetst of het plan (mogelijke) significant negatieve effecten veroorzaakt op de 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 
 
Voorliggende rapportage geeft een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten en 
rekenmethodiek, de rekenresultaten en de bevindingen. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Situering 

Het plangebied is gelegen tussen de Rijksstraatweg(N402) aan de westzijde en de rivier 
de Vecht ten oosten van het plangebied. In de beoogde nieuwe situatie wordt het perceel 
als verblijfsrecreatie ontwikkelt. In de onderstaande figuur is de gewenste indeling van 
het plangebied weergegeven. 
 

 
Figuur 2.1: indeling plangebied 
 
Binnen het plangebied is sprake van: 
1. Parkeren (diverse locaties); 
2. Villa met restaurant, terras, 8 hotelkamers en vergaderruimte; 
3. Theehuis; 
4. Aanlegsteiger; 
5. Koetshuis I (23 hotelkamers); 
6. Koetshuis II (14 hotelkamers); 
7. Kelder bij koetshuis (parkeren, vergaderruimte, fitness); 
8. Buitenruimte (verkeer, stemgeluid) 
9. Woning. 
In figuur 2.1 is de bovenstaande nummering weergegeven. 
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De verbeelding van het bestemmingsplan is weergegeven in de navolgende figuur 2.2. 
 

 
Figuur 2.2: verbeelding bestemmingsplan Vijverhof Nieuwersluis 
 
De emissies ten gevolge van het plan worden veroorzaakt door de aanwezige 
stookinstallaties, de verkeersaantrekkende werking en de vaarbewegingen.  

2.2 Situering Natura 2000-gebieden  

Ten behoeve van de stikstofdepositieberekeningen dient rekening gehouden te worden 
met de Natura 2000-gebieden binnen een straal waarbinnen een relevante bijdrage 
vanwege een plan verwacht kan worden. Vanaf de bron zijn depositiebijdragen vanwege 
het plan berekend ter plaatse van de navolgende Natura 2000-gebieden: 
 
- Oostelijke Vechtplassen circa 2 km van plangebied 
- Botshol circa 8 km van plangebied 
- Nieuwkoopse Plassen & De Haeck circa 10 km van plangebied 
 
Overige Natura 2000-gebieden zijn op grotere afstand gelegen van het plangebied waar 
mogelijk nog een bijdrage kan worden berekend. In navolgende figuur 2.3 is een overzicht 
weergegeven van de ligging van de omliggende natuurgebieden (de locatie van het 
plangebied is in de figuur weergegeven met ‘ ‘). 
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Figuur 2.3: Situering Natura 2000-gebieden (bron: https://calculator.aerius.nl/calculator/) 
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3 Wettelijk kader 

3.1 Landelijke wet- en regelgeving 

In het kader van de toets aan de Wet Natuurbescherming wordt bepaald of een project 
of plan (mogelijke) significant negatieve effecten veroorzaakt op de 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Voor plannen dient middels 
een voortoets, eventueel gevolgd door een passende beoordeling, getoetst te worden of 
het plan mogelijk significant negatieve effecten kan hebben op gevoelige habitattypen die 
gelegen zijn binnen omliggende Natura 2000-gebieden. De beoordeling van plannen, 
projecten en andere handelingen is uitgewerkt in paragraaf 2.3 van de Wet 
natuurbescherming. 
 
Voor concrete projecten moet gebruik gemaakt worden van de Programmatische aanpak 
stikstof (PAS). Voor de PAS is een landelijk milieueffectrapport opgesteld op basis 
waarvan concrete projecten een beroep kunnen doen op ontwikkelingsruimte. 

3.2 Voortoets 

Bij de voortoets draait het om de vraag of sprake kan zijn van significante gevolgen. De 
significantie van de gevolgen voor een gebied als gevolg van een plan worden afgezet 
tegen de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied, die zijn neergelegd 
in het aanwijzingsbesluit en zijn uitgewerkt in het beheerplan voor dat gebied. Wanneer 
een plan gevolgen heeft voor het gebied, maar de instandhoudingsdoelstellingen daarvan 
niet in gevaar brengt, zijn significante gevolgen uitgesloten.  
 
Bij de voortoets wordt bekeken of het bestemmingsplan afzonderlijk of in combinatie met 
andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben. In hoeverre 
stikstofdepositie voor significante gevolgen op Natura 2000-gebieden kan zorgen, wordt 
in eerste instantie bepaald door te bezien of de ontwikkelingen die het plan mogelijk 
maakt tot een toename van stikstofdepositie leiden. Van plannen die ten opzichte van de 
feitelijke situatie geen toename van de stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-
gebieden met stikstofgevoelige habitats waarvan de Kritische Depositie Waarde (KDW) 
wordt overschreden, zijn significante gevolgen met zekerheid uit te sluiten. In dit geval 
hoeft geen passende beoordeling te worden opgesteld. Als uit de voortoets blijkt dat de 
realisatie van de in het plan opgenomen ontwikkelingsmogelijkheden wel leidt tot een 
toename van stikstofdepositie op één of meer in het kader van Natura 2000 beschermde 
stikstofgevoelige habitats waarvan de KDW al wordt overschreden of door de toename 
van de stikstofdepositie kan worden overschreden, moet wel een passende beoordeling 
worden opgesteld. 
 
Ingeval het plan een herhaling of voortzetting is van een plan of project waarvoor reeds 
eerder een passende beoordeling is gemaakt, kan ingevolge artikel 2.8 lid 2 van de Wet 
natuurbescherming een nieuwe passende beoordeling achterwege blijven, voor zover 
deze redelijkerwijs geen nieuwe gegevens of inzichten kan opleveren omtrent de 
significante gevolgen ervan. De plan-mer die voor bestemmingsplannen is gekoppeld aan 
het opstellen van een passende beoordeling is in een dergelijke situatie niet nodig. 
Feitelijk is er al een (nog steeds actuele) passende beoordeling aanwezig, die aantoont 
dat schadelijke effecten als gevolg van het plan zijn uitgesloten. 
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3.3 Passende beoordeling 

Wanneer een plan significante negatieve gevolgen kan hebben, moet het bestuursorgaan 
ingevolge de Wet natuurbescherming een passende beoordeling opstellen vóórdat het 
plan kan worden vastgesteld. Deze passende beoordeling moet de zekerheid geven dat 
de natuurlijke kenmerken van het betreffende gebied niet worden aangetast.  
 
Het bestemmingsplan zal rekening moeten houden met de in het aanwijzingsbesluit voor 
het betrokken gebied vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen en de wijze waarop 
deze zijn uitgewerkt in het voor het gebied vastgestelde beheerplan. De 
aanwijzingsbesluiten worden vastgesteld door de Minister van Economische Zaken. De 
beheerplannen worden over het algemeen vastgesteld door gedeputeerde staten van de 
provincie waarin het gebied geheel of grotendeels is gelegen, behalve voor zover de 
verantwoordelijkheid voor het beheer bij het Rijk ligt. 
 
Als het bevoegd gezag op grond van de passende beoordeling niet de vereiste zekerheid 
heeft verkregen dat een plan de natuurlijke kenmerken niet zal aantasten, kan het plan 
in beginsel niet worden vastgesteld. Dat is alleen anders als er geen alternatieve 
oplossingen beschikbaar zijn, sprake is van dwingende redenen van openbaar belang en 
compenserende maatregelen worden getroffen, dan kan een plan toch worden 
vastgesteld. 

3.4 PAS en Aerius 

Met ingang van 1 juli 2015 is het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) in werking 
getreden. Het PAS wijst het rekenprogramma AERIUS (calculator) aan voor het rekenen 
aan een activiteit ten behoeve van een vergunning Wet natuurbescherming. Het PAS 
heeft als doel om ruimte te creëren voor economische ontwikkeling en tevens te zorgen 
voor een sterkere natuur door grootschalige maatregelen gericht op het reduceren van 
de stikstofemissies. 
 
Nieuwe economische ontwikkelingen (of uitbreiding van bestaande) dienen getoetst te 
worden aan de PAS. Daarmee kunnen concrete projecten doorgang vinden zonder dat 
daarvoor een voortoets of passende beoordeling hoeft te worden uitgevoerd. De PAS 
voorziet echter niet in ‘plannen’ maar slechts in concrete projecten. Derhalve is voor 
bestemmingsplannen nog de ‘oude’ systematiek van toepassing zoals beschreven in de 
voorgaande paragrafen. Indien een bestuursorgaan een plan wenst vast te stellen, dient 
beoordeeld te worden of sprake kan zijn van een mogelijk significant negatief effect op 
stikstofgevoelige habitattypen in omliggende Natura 2000-gebieden.  
 
In onderhavige situatie is sprake van een plan. In dit rapport wordt in het kader van een 
voortoets de mogelijke stikstofdepositie vanwege het plan op omliggende Natura 2000-
gebieden bepaald. 
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4 Berekeningssystematiek 

4.1 Rekenmodel 

Ten behoeve van de berekening van de stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden is 
een rekenmodel opgesteld met behulp van AERIUS Calculator, versie 2015.11. AERIUS 
Calculator rekent op basis van het Operationele Prioritaire Stoffen model (OPS) van het 
RIVM en standaard rekenmethode 2 (SRM2) uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 
2007. 

4.2 Beoogde situatie 

Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
moet zowel bij de voortoets als in de passende beoordeling van een bestemmingsplan 
worden uitgegaan van de maximale planologische mogelijkheden die een plan biedt, en 
niet van een inschatting van wat er in werkelijkheid zal gaan gebeuren of wat er wordt 
beoogd. De achterliggende gedachte is dat alle mogelijkheden die het bestemmingsplan 
biedt in de praktijk kunnen worden benut en dat de plantoets dus moet uitwijzen of ook in 
dat geval negatieve gevolgen voor een Natura 2000-gebied zijn uit te sluiten. Voor de 
berekening is uitgegaan van het rekenjaar 2017. 
 
De voor stikstofdepositie relevante bronnen betreffen de parkeer- en 
verkeersbewegingen ter plaatse van het plan, stikstofemissie ten gevolge van 
stookinstallaties van de gebouwen en de vaarbewegingen. De uitgangspunten zijn in 
navolgende paragrafen beschreven. 
 

4.2.1 Stookinstallaties 

Voor de emissies van de stookinstallatie is uitgegaan van de maximaal toelaatbare 
emissies zoals deze gelden conform het Activiteitenbesluit milieubeheer. Feitelijk zullen 
de emissies lager zijn dan de maximaal toegestane emissies. In navolgende tabel worden 
de maximale emissie-eisen conform het Activiteitenbesluit milieubeheer voor 
stookinstallaties weergegeven waarmee is gerekend.  
 
Tabel 4.1: gehanteerde emissie-eis installaties (tabel 3.10 (a) Activiteitenbesluit milieubeheer) 

Installatie Emissie-eis Stikstofoxiden (NOx ) 
(mg per normaal kubieke meter) 

Stookinstallatie (aardgas) 70 
 
Voor de berekening van de emissie per jaar is uitgegaan van een gemiddeld 
aardgasverbruik2 van 16,7 m3/m2 gebouwoppervlak. Op basis van de aangeleverde bruto 
vloeroppervlakken per gebouw is het gasverbruik en daarmee samenhangend  de 
stikstofdioxide emissie bepaald conform de Infomil publicatie ‘L40, Handleiding meten 
van luchtemissie’. Een uitgebreide toelichting op de berekening is weergegeven in  
bijlage I. 
 

  
                                                      
1 https://calculator.aerius.nl/calculator/#sid1=0&theme=n , releasedatum 17-05-2016 
2 Gemiddeld aardgasverbruik op basis van ‘Gasintensiteit totaal’ verkregen uit de RVO databank 

(http://rvo.databank.nl/jive/)  
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Tabel 4.2: Berekende emissies 
Woongebied BVO 

[m2] 
Aardgasverbruik 

[Nm3/jaar] 
NOx emissie 

[kg/jaar] 

Koetshuis 1 1.000 

41.332,5 25,7 Koetshuis 2 520 

Koetshuis kelder 955 

Theehuis 75 1252,5 0,8 

De villa / Het landhuis 800 13.360 8,3 

 
Ter plaatse van het plangebied is tevens een woning aanwezig. Ten behoeve van de 
emissie zijn deze gebouwen gemodelleerd met behulp van de kengetallen voor “plan – 
woningen – vrijstaande woning” zoals deze beschikbaar zijn gesteld in AERIUS 
Calculator. 
 

4.2.2 Verkeer 

Plangebied 
AERIUS Calculator 2015 berekent de concentratiebijdragen NOX, NO2 en NH3 van het 
wegverkeer met een implementatie van Standaardrekenmethode 2 (SRM2) uit de 
Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (bijlage 2). SRM2 is bedoeld voor het bepalen 
van de luchtkwaliteit langs wegen door een open, gewoonlijk buitenstedelijk, gebied 
(situaties waarbij er niet of nauwelijks obstakels zijn in de directe omgeving van de weg 
die van invloed kunnen zijn op de verspreiding van de concentraties). Dit betekent dat 
AERIUS Calculator 2015 niet bedoeld is voor berekeningen langs wegen die buiten het 
toepassingsbereik van SRM2 vallen, zoals binnenstedelijke wegen met aaneengesloten 
bebouwing dicht langs de weg. Hierbij gaat het om wegen binnen het toepassingsbereik 
van Standaardrekenmethode 1 (SRM1) uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 
(bijlage 1). SRM1 rekent tot maximaal 60 meter langs binnenstedelijke wegen met 
aaneengesloten bebouwing langs één of twee zijden van de weg. Binnen deze afstand 
van wegen binnen de bebouwde kom bevinden zich in beginsel geen Natura 2000-
gebieden. 
 
De voertuigbewegingen binnen het plan vallen binnen het toepassingsbereik van SRM1, 
om de voertuigbewegingen toch te modelleren, is ervoor gekozen de emissie te bepalen 
met behulp van de intensiteiten, afgelegde rijafstand per voertuig binnen het plangebied 
en de van toepassing zijnde emissiefactoren. Voor de emissiefactoren is gebruik gemaakt 
van de generieke invoergegevens zoals die op 15 maart 2016 in de Staatscourant met 
nummer 9266 middels de kennisgeving zijn gepubliceerd. Voor onderhavig onderzoek is 
gebruik gemaakt van de emissiefactoren voor niet-snelwegen voor het jaar 2017 met als 
snelheidstypering ‘stagnerend stadsverkeer’. 
 
Ten behoeve van het onderhavige plan vindt een toename van de verkeersgeneratie 
plaats van 247 voertuigen per etmaal. Binnen het plan zullen de voertuigen gebruikmaken 
van de aanwezige parkeerplaatsen. Tevens zullen er per etmaal 3 vrachtwagens 
arriveren en vertrekken ten behoeve van de bevoorrading. 
 
Een weergave van de gehanteerde intensiteiten, afgelegde rijafstand, emissiefactor NOx 
en totale emissie per rijroute is weergegeven in navolgende tabel 4.3. 
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Tabel 4.3: overzicht verkeersgeneratie en emissiebepaling NOx  
Route Voertuigen Intensiteit 

[mvt/etmaal] 
Afgelegde 

afstand [m] 
Emissiefactor* 

NOx [g/km] 
Emissie NOx 

[kg/jaar] 
P1 Personenauto’s 108 70 0,503 1,4 
P2 Personenauto’s 75 70 0,503 1,0 
P3 Personenauto’s 64 60 0,503 0,7 
Vracht Zwaar vrachtverkeer 6 50 11,085 1,2 

*emissiecijfers voor het jaar 2017 
 
Navolgende tabel 4.4 geeft een overzicht van de berekening van de emissie per route 
met betrekking tot de ammoniakemissie. De emissiefactoren voor NH3 voor wegverkeer 
zijn in 2015 voor het eerst vastgesteld voor gebruik bij de Programmatische Aanpak 
Stikstof (PAS) en zijn gepubliceerd door RIVM3. In onderhavige situatie is gebruik 
gemaakt van de emissiefactoren voor niet-snelwegen (SRM1).    
 
Tabel 4.4: overzicht verkeersgeneratie en emissiebepaling NH3  
Route Voertuigen Intensiteit 

[mvt/etmaal] 
Afgelegde 

afstand [m] 
Emissiefactor* 

NH3 [g/km] 
Emissie NH3 ** 

[kg/jaar] 
P1 Personenauto’s 108 70 0,02772 0,1 
P2 Personenauto’s 75 70 0,01721 0,0 
P3 Personenauto’s 64 60 0,01721 0,0 
Vracht Zwaar vrachtverkeer 6 50 0,01159 0,0 

*emissiecijfers voor het jaar 2015 
** Ten behoeve van de berekening is voor een emissie van 0,0 kg/jaar een waarde van 0,1 kg/jaar gehanteerd 

N402 
De verkeersgeneratie op de N402 is gemodelleerd middels het itemtype ‘wegverkeer - 
buitenwegen’. Aerius Calculator maakt voor de verspreiding van emissies vanwege 
wegverkeer gebruik van de Standaardrekenmethode 2 (SRM-2) overeenkomstig de 
Regeling boordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl 2007). SRM-2 is bedoeld voor buitenwegen 
met een groot invloedsgebied zonder aaneengesloten bebouwing direct langs de weg. 
De N402 valt binnen het toepassingsgebied van SRM-2. 
 
De verkeersaantrekkende werking op de N402 is navolgend weergegeven. 
 
Tabel 4.5: intensiteiten N402 
Bron Intensiteit [mvt/etmaal] 

LV MV ZV 

N402 247 0 6 

4.2.3 Vaarbewegingen 

Binnen het plan wordt een aanlegsteiger gerealiseerd waar per dag 1 keer een salonboot 
aanlegt en daarnaast plaats biedt voor 4 kleine bootjes. De vaarbewegingen zijn met 
behulp van AERIUS gemodelleerd als ‘Scheepvaart - binnenvaart’. In de AERIUS 
database zijn geen emissiefactoren beschikbaar voor de recreatievaart. Derhalve is 
aansluiting gezocht bij de ‘motorvrachtschepen’ waarbij is uitgegaan van de laagste 
CEMT-klasse (0 – kleinere vaartuigen). Door uit te gaan van ‘(M0) motorvrachtschip’ 
wordt derhalve een worst-case aanname beschouwd 
 
Navolgende figuur 4.2 geeft een weergave van de gehanteerde bronnen in de beoogde 
situatie. 
 
                                                      
3 http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Tabellen_grafieken/Milieu_Leefomgeving 

/Emissiefactoren/Download/NH3_Emissiefactoren_GCN2015 
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Figuur 4.2: Gehanteerde bronnen beoogde situatie 
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5 Resultaten en beoordeling 

5.1 Rekenresultaten 

Met behulp van het rekenprogramma Aerius Calculator is de depositiebijdrage vanwege 
de referentiesituatie en de beoogde situatie berekend op basis van worst-case aannames 
ter plaatse van nabijgelegen gevoelige habitattypen in de voor het plan relevante Natura 
2000-gebieden. In bijlage I zijn de volledige rekenresultaten en invoergegevens zoals die 
voortvloeien uit Aerius weergegeven. Navolgende tabel 5.1 geeft de rekenresultaten weer 
ten gevolgen van de beoogde situatie per Natura 2000-gebied. 
 
Tabel 5.1: Resultaten Natura 2000-gebieden  

Natura 2000-gebied 
Stikstofdepositie 
Beoogde situatie 

[mol/ha/jaar] 

Oostelijke Vechtplassen 0,01 
Botshol 0,00 
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 0,00 

5.2 Beoordeling 

Uit de berekening blijkt dat vanwege de activiteiten van het plan ‘Buitenplaats Vijverhof 
‘te Nieuwersluis, rekening houdend met worst-case aannames, ter plaatse van het Natura 
2000-gebied ‘Oostelijke Vechtplassen’ een stikstofdepositietoename berekend wordt van 
ten hoogste 0,01 mol N/ha/jaar. Ter plaatse van alle overige beschouwde Natura 2000-
gebieden wordt geen stikstofdepositiebijdrage in de beoogde situatie berekend ten 
gevolge van het onderhavige plan.   
 
Conform de nota van toelichting bij het Besluit van 11 oktober 2016, houdende regels ter 
uitvoering van de Wet natuurbescherming (Besluit natuurbescherming) blijkt dat: 
“een waarde van 0,05 mol per hectare per jaar overeenkomt  met een depositie die als 
verwaarloosbaar kan worden beschouwd. Ecologisch gezien zijn er geen aantoonbare 
verschillen in de kwaliteit van een habitat door verschillen in depositie die kleiner zijn dan 
1 kilogram per hectare per jaar, hetgeen ongeveer gelijk staat aan een depositie van 70 
mol per hectare per jaar”.  
 
Gezien het feit dat een stikstofdepositietoename van 0,05 mol N/ha/jaar als 
verwaarloosbaar wordt geacht, is het uitvoeren van een passende beoordeling niet aan 
de orde. 
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6 Conclusie 

In opdracht van BRO is door Windmill Milieu en Management een stikstofdepositie  
onderzoek uitgevoerd in verband met het plan Buitenplaats Vijverhof te Nieuwersluis 
(gemeente Stichtse Vecht).  
 
Ten behoeve van de juridisch-planologische verankering van het initiatief dient een 
bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen. Doel van het onderzoek is toetsing van 
(negatieve) effecten op Natura 2000-gebieden, als gevolg van de activiteiten die het 
bestemmingsplan mogelijk maakt, aan de Wet natuurbeschermingswet. 
 
Ten behoeve van een voortoets in het kader van de Wet natuurbescherming is de 
gewenste situatie gemodelleerd op basis van de aangeleverde gegevens door de 
opdrachtgever. De depositie is op de omliggende Natura 2000-gebieden berekend en 
getoetst of het plan (mogelijke) significant negatieve effecten veroorzaakt op de 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 
 
Uit de berekening blijkt dat vanwege de activiteiten van het plan ‘Buitenplaats Vijverhof 
‘te Nieuwersluis, rekening houdend met worst-case aannames, ter plaatse van het Natura 
2000-gebied ‘Oostelijke Vechtplassen’ een stikstofdepositietoename berekend wordt van 
ten hoogste 0,01 mol N/ha/jaar. Ter plaatse van alle overige beschouwde Natura 2000-
gebieden wordt geen stikstofdepositiebijdrage in de beoogde situatie berekend ten 
gevolge van het onderhavige plan. 
 
Conform de nota van toelichting bij het Besluit van 11 oktober 2016, houdende regels ter 
uitvoering van de Wet natuurbescherming (Besluit natuurbescherming) blijkt dat een 
waarde van 0,05 mol per hectare per jaar overeenkomt  met een depositie die als 
verwaarloosbaar kan worden beschouwd. Gezien het feit dat een 
stikstofdepositietoename van 0,05 mol N/ha/jaar als verwaarloosbaar wordt geacht, is het 
uitvoeren van een passende beoordeling niet aan de orde. 
 

WINDMILL 

MILIEU I MANAGEMENT I ADVIES 

 
 
 

ing. J.M.W. Geurts

http://www.adviesburowindmill.com/
http://www.milieucoordinator.nl/
http://www.milieuadvies.nl/
http://www.milieuadviesbureau.nl/


 

 

I. BIJLAGE 
Berekening emissie 



De NOx-emissie op jaarbasis wordt berekend met behulp van de volgende vergelijking: 

Waarin:

Fs = Droog rookgasdebiet onder staardaard condities [Nm3/jaar]

CNOx = NOx-concentratie onder standaard condities [mg/Nm
3
]

Waarin:

Fbr = brandstof verbruik [Nm3/jaar]

21 = zuurstofcocentratie in droge lucht [vol%]

H = verbrandingswaarde aardgas = 31,65 MJ/kg

Koetshuis 1 & 2

& kelder Theehuis De villa / Het landhuis

BVO: 2475 75 800 [m2]

Brandstofverbruik: 41332,5 1252,5 13360 [Nm3/jaar]

Rookgasdebiet: 366727,4 11113,0 118538,2 [Nm3/jaar]

NOx emissie: 25,7 0,8 8,3 [kg NOx/jaar]

Op basis van onderstaand brandstofverbruik wordt het navolgende afgasdebiet en de NOx-emissie berekend conform 

voorgaande vergelijkingen.

Brandstofverbruik:

Op basis van RVO databank (http://rvo.databank.nl/jive/) bedraagt het gemiddeld gasverbruik 16,7 m3/m2 GO. 

Navolgend is een weergave van de bruto vloeroppervlaktes per gebouw en de daarbij horende emissie.

Berekening NO x -emissie van woningen en afgasdebiet 

op basis van het brandstofverbruik

Voor de emissieconcentratie NOx wordt aangesloten bij de emissiegrenswaarde voor stookinstallaties conform het 

Activiteitenbesluit, CNOx = 70 mg/Nm3.

Onderstaande gegevens zijn ontleend uit de Infomil publicatie L40, Handleiding meten van luchtemissie.

Os = 3 vol% =  zuurstofconcentratie [vol%] betrokken op droog rookgas waarnaar herleiding moet plaatsvinden; voorbeelden zijn 

11 vol% voor afvalverbranding, 6 vol% voor het stoken van kolen en 3 vol% voor het stoken van aardgas.

𝐹𝑠 = 𝐹𝑏𝑟 ∙ 𝑉𝑠𝑡 ∙
21

21 − 𝑂𝑠
[  𝑁𝑚3 𝑗𝑎𝑎𝑟]

𝑉𝑠𝑡 = 0,199 + 0,234 ∙ 𝐻

𝐸𝑁𝑂𝑥 =
𝐹𝑠 ∙ 𝐶𝑁𝑂𝑥
1.000.000

[  𝑘𝑔 𝑗𝑎𝑎𝑟]





Emissie ten gevolge van de verkeersgeneratie ter plaatse van plangebied

NOx-emissie

Route Voertuigen

Bewegingen

[mvt/etmaal]

Afgelegde 

rijafstand [m]

Emissiefactor

[g/km]

Emissie

[kg/jaar]

P1 Personenauto’s 108 70 0,503 1,4

P2 Personenauto’s 75 70 0,503 1,0

P3 Personenauto’s 64 60 0,503 0,7

Vracht zwaar vrachtverkeer 6 50 11,085 1,2

NH3-emissies

Route Voertuigen

Bewegingen

[mvt/etmaal]

Afgelegde 

rijafstand [m]

Emissiefactor

[g/km]

Emissie

[kg/jaar]

P1 Personenauto’s 108 70 0,02772 0,1

P2 Personenauto’s 75 70 0,01721 0,0

P3 Personenauto’s 64 60 0,01721 0,0

Vracht zwaar vrachtverkeer 6 50 0,01159 0,0



 

 

II. BIJLAGE  
Aerius export 



Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U kan dit document gebruiken
voor de onderbouwing van depositie onder de
drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader
van de Wet natuurbescherming, afhankelijk
van de door u gekozen rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt. Op basis van de
gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op
Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
meer toelichting verwijzen we u naar de
websites pas.bij12.nl, www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening Beoogd

Kenmerken

Emissie

Depositie natuurgebieden

Depositie habitattypen
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

BRO -

Activiteit Omschrijving

Buitenplaats Vijverhof

Datum berekening Rekenjaar

25 januari 2017, 14:42 2017

Rekeninstellingen

Berekend met een straal van 10,0km rondom de bron(nen)

Totale emissie Situatie 1

NOx 247,32 kg/j

NH3 1,56 kg/j

Depositie
Hectare met

hoogste project-
bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied Provincie

Oostelijke Vechtplassen Noord-Holland

Situatie 1

0,01

Toelichting Stikstofdepositieonderzoek

RwkWE69W5B2c (25 januari 2017)Berekening voor eigen
gebruik
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Locatie
Beoogd

Emissie
(per bron)

Beoogd

Naam P1
Locatie (X,Y) 128915, 466683
Uitstoothoogte 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Transport

NOx 1,40 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Naam P2
Locatie (X,Y) 128934, 466613
Uitstoothoogte 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Transport

NOx 1,00 kg/j
NH3 < 1 kg/j

RwkWE69W5B2c (25 januari 2017)Berekening voor eigen
gebruik
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Naam P3
Locatie (X,Y) 128936, 466603
Uitstoothoogte 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Transport

NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Naam Vracht
Locatie (X,Y) 128904, 466689
Uitstoothoogte 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Transport

NOx 1,20 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Naam N402
Locatie (X,Y) 128899, 466603
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 14,78 kg/j
NH3 1,16 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 247,0 NOx
NH3

10,44 kg/j
1,15 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 6,0 NOx
NH3

4,34 kg/j
< 1 kg/j

Naam Koetshuis 1 & 2 & kelder
Locatie (X,Y) 128970, 466608
Uitstoothoogte 10,0 m
Oppervlakte 0,1 ha
Spreiding 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Verwarming van ruimten

NOx 25,70 kg/j
RwkWE69W5B2c (25 januari 2017)Berekening voor eigen

gebruik
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Naam Vaarbewegingen
Locatie (X,Y) 129027, 466661
NOx 190,41 kg/j

Scheepstype Omschrijving Verblijftijd
(u/bezoek)

Stof Emissie

M0 Salonboot 1 NOx 38,08 kg/j

M0 Overig 1 NOx 152,33 kg/j

Vaarroute
binnengaats

Scheepstype Richting Aantal
vaarbewegingen (/j)

Percentage geladen

A Motorvrachtschip - M0  (Overig) Aanmerend 365 0

Motorvrachtschip - M0  (Overig) Aanmerend 1.460 0

B Motorvrachtschip - M0  (Overig) Vertrekkend 365 0

Motorvrachtschip - M0  (Overig) Vertrekkend 1.460 0

Naam Woning
Locatie (X,Y) 129005, 466617
NOx 3,03 kg/j

Sector Categorie Omschrijving Eenheden Stof Emissie

Woningen
(nieuwbouw):
Vrijstaande woning

woning 1,0 NOx 3,03 kg/j

RwkWE69W5B2c (25 januari 2017)Berekening voor eigen
gebruik
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Naam Theehuis
Locatie (X,Y) 129014, 466688
Uitstoothoogte 6,0 m
Oppervlakte 0,0 ha
Spreiding 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Verwarming van ruimten

NOx < 1 kg/j

Naam Villa/landhuis
Locatie (X,Y) 128946, 466664
Uitstoothoogte 14,0 m
Oppervlakte 0,0 ha
Spreiding 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Verwarming van ruimten

NOx 8,30 kg/j
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectbijdrage
(Oostelijke Vechtplassen)

Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Beschermd natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
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Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelingsruimte

max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

Oostelijke Vechtplassen 0,01 <=0,05

Botshol 0,00 <=0,05

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 0,00 <=0,05

Geen overschrijding*

Wel overschrijding

Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats
op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte
beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de
toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor
ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Wnb
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.
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Depositie per
habitattype

Oostelijke Vechtplassen

Habitattype Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelingsruimte

max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

Lg05 Grote-zeggenmoeras 0,01 <=0,05

H9999:95 Habitattype onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische aangewezen type (H3140)

0,01 <=0,05

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,01 <=0,05

H91D0 Hoogveenbossen 0,01 <=0,05

H7210 Galigaanmoerassen 0,00 <=0,05

H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden 0,00 <=0,05

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,00 <=0,05

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,00 <=0,05

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 0,00 <=0,05

H6410 Blauwgraslanden 0,00 <=0,05
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Botshol

Habitattype Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelingsruimte

max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

H7210 Galigaanmoerassen 0,00 <=0,05

H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden 0,00 <=0,05

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,00 <=0,05

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,00 <=0,05

H91D0 Hoogveenbossen 0,00 <=0,05

ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden 0,00 <=0,05

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Habitattype Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelingsruimte

max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

Lg02 Geïsoleerde meander en petgat 0,00 <=0,05

Geen overschrijding*

Wel overschrijding

Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats
op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte
beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de
toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor
ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Wnb
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2015.1_20161230_e66ee8c868

Database versie 2015.1_20160514_90ad58c36e

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0
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Bijlage 10: 
 

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai  



 
 
 
 
Opdrachtgever:  BRO 
 
 
Contactpersoon:   mevrouw E. Kramer 
 
 
 
 
 
 
 
Uitgevoerd door:   WINDMILL 

Milieu I Management I Advies 
     Postbus 5 
     6267 ZG Cadier en Keer 

     www.adviesburowindmill.com 
info@wmma.nl 
Tel. 043 407 09 71 
 

Contactpersoon:  ing. P.G.H. Kerckhoffs 
 

    
 
 
Datum:   17 januari 2017 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rapportnummer: P2016.513.02-01 

 

Akoestisch onderzoek wegverkeer Buitenplaats 
Vijverhof te Nieuwersluijs 
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1  Inleiding 

In opdracht van BRO is door Windmill Milieu en Management een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd voor de locatie Buitenplaats Vijverhof te Nieuwersluis (gemeente Stichtse 
Vecht). 
 
In het kader van een ruimtelijke procedure is conform het gestelde in de Wet 
geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van 
de zoneringsplichtige wegen waarvan de zone het plangebied overlapt. De planlocatie 
is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Rijksstraatweg en het 
Zandpad. De geluidbelasting is getoetst aan de voorkeursgrenswaarde en maximale 
ontheffingswaarde uit de Wet geluidhinder. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift 
geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en 
conclusies van het onderzoek beschreven. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Situering 

Het plangebied is gelegen tussen de Rijksstraatweg aan de westzijde en de rivier de 
Vecht ten oosten van het plangebied. In de beoogde nieuwe situatie wordt het perceel 
als verblijfsrecreatie ontwikkeld. In de onderstaande figuur is de situering van het 
plangebied weergegeven. 
 
 

 
Figuur 2.1: situering plangebied 
 
 
Binnen het plangebied wordt onder andere een woning gerealiseerd. De nieuwe woning 
binnen het plangebied is een zogenoemde geluidgevoelige bestemming waarvoor een 
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai in het kader van de Wet geluidhinder dient te 
worden verricht. In de figuur 2.2 is de locatie van is de nieuwe woning weergegeven. 
 
 
  
 

Zandpad 

plangebied 

Rijksstraatweg 
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Figuur 2.2: situering nieuwe woning 
 
De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde geluidzone van de  
Rijksstraatweg en het Zandpad. 

2.2 Verkeersgegevens 

De verkeersgegevens van de Rijksstraatweg zijn aangeleverd door de provincie 
Utrecht. Het betreffen prognosegegevens (werkdaggemiddelden) voor het jaar 2027. 
Daarbij heeft de provincie aangegeven dat een veiligheidsmarge dient te worden 
aangehouden op de etmaalintensiteiten. Uitgegaan wordt van de aangeleverde 
verkeersintensiteiten +20% marge (worst case). 
 
De periodeverdelingen en verdelingen van de voertuigcategorieën zijn afkomstig van 
digitaal beschikbare telgegevens van de website van de provincie Utrecht. Uit deze 
gegevens blijkt tevens dat de omrekenfactor voor werkdaggemiddelden naar 
weekdaggemiddelden 0,93 bedraagt. 
 
De verkeersgegevens van het Zandpad zijn aangeleverd door de gemeente Stichtse 
Vecht. Het betreffen telgegevens voor het jaar 2016. Om te komen tot een prognose 
voor het jaar 2027 is uitgegaan van een autonoom groeipercentage van 1,5% per jaar.  
 
De verkeersgegevens van de relevante wegen zijn in tabel 2.1 samengevat. 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe woning  
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Tabel 2.1 Verkeersgegevens (2027) 

Wegvak Etmaal 
[mvt/etm.] Type wegdek 

Rij-
snelheid 
[km/uur] 

Rijksstraatweg 7533 SMA* 80 

Zandpad 1650 Dicht asfaltbeton 60 

* de geluidreducerende werking van SMA wordt gelijkgesteld aan dichtasfaltbeton (referentiewegdek). 
 
Naast het reguliere verkeer op de wegen is rekening gehouden met de toename van het 
verkeer vanwege het plan (de verkeersaantrekkende werking). De 
verkeersaantrekkende werking is toegekend op de directe ontsluitingsweg (i.c. de 
Rijksstraatweg) van het plan. 
 
Uit de aangeleverde verkeersgeneratie volgt dat vanwege het plan 
247 personenwagenbewegingen plaatsvinden. In bijlage I is een berekening van de 
verkeersgeneratie opgenomen. Door de opdrachtgever is aangegeven dat 70% van 
deze bewegingen plaatsvindt in de dagperiode, 25% in de avondperiode en 5% in de 
nachtperiode. 
 
Daarnaast is door de opdrachtgever aangegeven dat in de dagperiode sprake is van 
maximaal 3 vrachtwagens ten behoeve van de levering van goederen en de 
vuilophaaldienst. Dit komt neer op 6 vrachtwagenbewegingen in de dagperiode. 
 
Voor een volledig overzicht van de gehanteerde verkeersgegevens wordt verwezen 
naar bijlage II. 

2.3 Rekenmethode 

De te verwachten geluidbelastingen zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II 
zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiertoe is gebruik 
gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 4.10. 
 
De omgeving van het plan is gemodelleerd overeenkomstig de aangeleverde 
tekeningen en kadastrale ondergronden (www.pdok.nl). Buiten de gemodelleerde 
bodemgebieden wordt gerekend met een akoestisch reflecterende bodem (bodemfactor 
0,0).  
  
De geluidbelastingen zijn ter plaatse van de gevels invallend bepaald op een 
rekenhoogte van 1.5 en 5 meter boven plaatselijk maaiveld. 
 
In de onderstaande figuur is de ligging van de toetspunten weergegeven. 
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Figuur 2.2: Ligging toetspunten 
 
Voor een volledig overzicht van de invoergegevens van het rekenmodel wordt verwezen 
naar bijlage II. 
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3 Toetsingskader 

Conform de Wet geluidhinder dient overeenkomstig het gestelde in artikel 1 van deze 
Wet met betrekking tot de geluidbelasting van een weg de Europese dosismaat L day-
evening-night (Lden) in dB te worden bepaald bij geluidgevoelige objecten. De Wet 
geluidhinder geeft grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van 
woningen. 

3.1 Geluidzones 

Overeenkomstig artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft een weg een zone die zich 
uitstrekt vanaf de as van de weg. De breedte van de zone wordt, overeenkomstig artikel 
75 van de Wet, aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing 
van de buitenste rijstrook. Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de 
geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. De ruimte boven en onder 
de weg behoort tot de zone langs de weg. Een weg is niet zoneplichtig indien deze is 
gelegen binnen een woonerf (artikel 74 lid 2a Wet geluidhinder) of als voor de weg een 
maximum snelheid van 30 km/h geldt (artikel 74 lid 2b Wet geluidhinder). 
 
De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken van 
de weg en de binnenstedelijke of buitenstedelijke ligging van de weg. In onderstaande 
tabel zijn de zonebreedtes uit artikel 74 lid 1 onder a en b van de Wet geluidhinder 
samengevat. De aangegeven breedte geldt aan weerszijden van de weg. 
Overeenkomstig de Handleiding Akoestisch Onderzoek Wegverkeer (versie 2008)1 
wordt het aantal rijstroken bepaald door de hoofdrijbanen en de parallelbanen. 
Verbindingsbogen tussen twee rijkswegen en op- en afritten tellen daarbij niet mee. Op- 
en afritten maken wel deel uit van de weg om de begrenzing van de buitenste rijstrook 
te bepalen. De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de 
weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1. 
 
Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters 
Gebied Aantal rijstroken Breedte geluidzones in 

meter (art. 74) 
Binnenstedelijk 
 

1 of 2 rijstroken 
3 of meer rijstroken 

200 
350 

Buitenstedelijk 
 

1 of 2 rijstroken 
3 of 4 rijstroken 
5 of meer rijstroken 

250 
400 
600 

  
De Rijksstraatweg en het Zandpad zijn buitenstedelijk gelegen en hebben niet meer dan 
2 rijstroken. De zonebreedte van deze wegen bedraagt hiermee 250 meter. 

3.2 Voorkeurswaarde en ontheffingswaarde 

Normen met betrekking tot de geluidbelasting vanwege wegverkeer ter plaatse van 
geprojecteerde geluidgevoelige gebouwen (woningen) zijn vermeld in artikel 82 en 83 
van de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de 

                                                   
1 Publicatienummer DVS-2007-010 ISBN-nr. 978-90-369-5757-1 d.d. december 2008 
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gevel van woningen bedraagt 48 dB. De maximaal toelaatbare geluidbelasting 
overeenkomstig artikel 83 is in navolgende tabel 3.2 samengevat. 
 
Tabel 3.2: Maximale ontheffingswaarden woningen 

Artikel 83 Situatie Maximale 
ontheffingswaarde 

lid 1 binnenstedelijke woningen 58 dB 
buitenstedelijke woningen 53 dB 

Lid 2 nieuwe binnenstedelijke woningen 63 dB 
Lid 3, onder a. bestaande binnenstedelijke woningen, nieuwe weg 63 dB 
Lid 3, onder b. bestaande buitenstedelijke woningen, nieuwe weg 58 dB 
Lid 4 buitenstedelijke agrarische bedrijfswoning 58 dB 
Lid 5** binnenstedelijke vervangende nieuwbouw 68 dB 
Lid 6** vervangende nieuwbouw binnen bebouwde kom en 

binnen zone van autoweg of autosnelweg* 
63 dB 

Lid 7** buitenstedelijke vervangende nieuwbouw 58 dB 
* Nieuwe woningen (niet vervangende nieuwbouw) binnen de zone van een autoweg of autosnelweg zijn 

overeenkomstig artikel 1 van de Wet geluidhinder altijd buitenstedelijk gelegen. 
** Met dien verstande dat de vervanging niet zal leiden tot een ingrijpende wijziging van de bestaande 

stedebouwkundige functie of structuur en een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij 
toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen. 

 
In onderhavige situatie is sprake van een nieuwe woning in buitenstedelijk gebied. De 
maximale ontheffingswaarde bedraagt derhalve 53 dB. 
 
Indien het college van B&W een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde wenst 
vast te stellen, dienen maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting 
tot de voorkeursgrenswaarde, te stuiten op overwegende bezwaren van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. 
 
Indien niet aan de maximale ontheffingswaarde kan worden voldaan en maatregelen 
aan de bron en in de overdracht gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot 
de maximale ontheffingswaarde op overwegende bezwaren stuiten van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, is het 
mogelijk om woningen te realiseren door het toepassen van dove gevels of gevels van 
geluidwerende schermen te voorzien. 

3.3 Wettelijke aftrek 

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van 
geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen is te verwachten dat het 
wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. 
Binnen de Wet geluidhinder is in artikel 110g juncto artikel 3.4 van het Reken- en 
meetvoorschrift geluid 2012 de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de 
geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek bedraagt: 
 
- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte 

motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg 
zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is; 

- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte 
motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg 
zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is; 

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte 
motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting (zonder 
toepassing van artikel 110g Wet geluidhinder) niet 56 of 57 dB bedraagt; 

- 5 dB voor de overige wegen; 
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel. 
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De snelheid op de Rijksstraatweg bedraagt meer dan 70 km/uur. De aftrek bedraagt 
hiermee 2, 3 of 4 dB (afhankelijk van de berekende geluidbelasting). Op het Zandpad 
bedraagt de snelheid minder dan 70 km/h, waardoor de aftrek 5 dB bedraagt. 

3.4 Cumulatie 

3.4.1 Wet geluidhinder 
Artikel 110f van de Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere 
grenswaarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere 
geluidbronnen en/of lawaaisoorten. De wijze waarop de cumulatieve geluidbelasting 
dient te worden bepaald, is opgenomen in artikel 1.4 van het Reken- en meetvoorschrift 
geluid 2012. Volgens het gestelde in het genoemde voorschrift wordt deze 
rekenmethode toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één 
geluidbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling 
door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde 
voorkeurswaarde van die onderscheiden bronnen wordt overschreden. In dit geval 
berekent de methode de gecumuleerde geluidbelasting rekening houdend met de 
verschillen in hinderbeleving van de verschillende geluidbronnen. 

3.5 Bouwbesluit 

Overeenkomstig artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 geldt dat een uitwendige 
scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde 
karakteristieke geluidwering heeft met een minimum van 20 dB. Conform artikel 3.3, 
eerste lid van het Bouwbesluit 2012, blijkt dat bij een krachtens de Wet geluidhinder of 
de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit, de geluidwering van de uitwendige 
scheidingsconstructie bepaald volgens de NEN 5077 niet kleiner mag zijn dan het 
verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting voor 
wegverkeer en 33 dB. Artikel 3.3. van het Bouwbesluit is niet van toepassing voor 
woningen die niet zijn gelegen binnen een zone van een weg. 

3.6 Gemeentelijk geluidbeleid 

Het gemeentelijk geluidbeleid wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website of op de 
overheidswebsite voor lokale wet- en regelgeving (www.overheid.nl). Voor de gemeente 
Stichtse Vecht is het geluidbeleid “Beleidsregels hogere geluidswaarden”, d.d. 6 juli 
2012, vastgesteld. 
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4 Rekenresultaten en toetsing 

4.1 Rekenresultaten 

De te toetsen geluidbelastingen (inclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de 
Wet geluidhinder) in de rekenpunten zijn in navolgende tabel 4.1 samengevat. In bijlage 
III is een overzicht opgenomen van de rekenresultaten uit het rekenmodel. 
 
Tabel 4.1: Rekenresultaten peiljaar 2027 

Gevel 
Hoogste geluidbelastingen, Lden [dB] 

(inclusief aftrek ex art. 110g Wgh) 

Rijksstraatweg* Zandpad** 

noordgevel 44 42 

oostgevel 33 44 

westgevel 45 35 

Zuidgevel 42 39 
*inclusief 2 dB aftrek ex art. 110g Wgh. 
*inclusief 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh 

4.2 Toetsing 

Als gevolg van de Rijksstraatweg en het Zandpad bedraagt de geluidbelasting 
hoogstens respectievelijk 45 dB en 44 dB. De voorkeursgrenswaarde wordt hiermee 
niet overschreden. Vanuit de Wet geluidhinder vormt het aspect wegverkeerslawaai 
daarmee geen belemmering voor de realisatie van het plan. 
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5 Conclusie 

In opdracht van BRO is door Windmill Milieu en Management een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd voor de locatie Buitenplaats Vijverhof te Nieuwersluis (gemeente Stichtse 
Vecht). 
 
In het kader van een ruimtelijke procedure is conform het gestelde in de Wet 
geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van 
de zoneringsplichtige wegen waarvan de zone het plangebied overlapt. De planlocatie 
is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Rijksstraatweg en het 
Zandpad. De geluidbelasting is getoetst aan de voorkeursgrenswaarde en maximale 
ontheffingswaarde uit de Wet geluidhinder. 
 
Als gevolg van de Rijksstraatweg en het Zandpad bedraagt de geluidbelasting 
hoogstens respectievelijk 45 dB en 44 dB. De voorkeursgrenswaarde wordt hiermee 
niet overschreden. Vanuit de Wet geluidhinder vormt het aspect wegverkeerslawaai 
daarmee geen belemmering voor de realisatie van het plan. 
 

WINDMILL 
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 BIJLAGE  

Berekening verkeersgeneratie 
 
 



4 

 
0.0.1 Verkeersgeneratie  
 
 
Nieuwe situatie 
In de toekomstige situatie vervallen de bestaande functies en zullen er nieuwe aan het plange-
bied worden toegevoegd, waardoor de parkeerbalans verandert. Op basis van de parkeernor-
men en het toekomstige gebruik en aantal hotelkamers is een inschatting gegeven van de ver-
wachtte toekomstige (bruto en netto) parkeerbehoefte. 
 

Tabel 6.2; berekening verkeersgeneratie nieuwe situatie 

 Aantal / omvang Minimale ver-

keersgeneratie 

Maximale 

verkeersgene-

ratie 

Gemiddelde 

verkeersge-

neratie 

Toekomstige situatie     

1. Hotel vier sterren 45 kamers 117 145 131 

2. Restaurant 244 m² bvo  126 126 126 

3. Vergaderruimte 95 m² bvo / 20 

personen 

10 20 15 

4. Theehuis  

5. Theehuis inclusief terras 

(zomerperiode) 

75 m² bvo  

275 m² bvo 

16 

59 

16 

59 

16 

59 

    5.  Woningen koop duur 1 woning 2 2,8 2 

    Subtotaal buiten de zomer  271 310 290 

    Subtotaal zomerperiode  314 352 333 

Correctie voor dubbelgebruik-

door hotelgasten  50 % (terras 

theehuis in zomerperiode 25%)         

 194 

 

232 

228 

 

263 

211 

 

247 

 
De verkeersgeneratie van 247 motovoertuigen is in principe nog niet verdeeld. Graag uitgaan 
van een voor akoestiek zo worst-case mogelijke situatie of rekenen met 2 varianten (100% aan 
vanuit beide richtingen) 
 
Laden en lossen vindt plaats bij het landhuis. Uitgangspunt is 3 vrachtwagens per dag. 
Bij de aanlegsteiger legt 1 keer per dag een salonboot aan en is daarnaast plaats voor 4 kleine 
bootjes. 
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Bijlage II
Invoergegevens rekenmodel
Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeerslawaai 2027

Model eigenschap

Omschrijving Wegverkeerslawaai 2027
Verantwoordelijke paul
Rekenmethode RMW-2012
Aangemaakt door paul op 9-1-2017

Laatst ingezien door paul op 16-1-2017
Model aangemaakt met Geomilieu V4.10
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode RMG-2012
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --

Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 0,00
Zichthoek [grd] 2
Maximum reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50

16-1-2017 9:47:54Geomilieu V4.10



Bijlage II
Invoergegevens rekenmodel
Commentaar
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Bijlage II
Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeerslawaai 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D)

01 Zandpad      0,00 -- False  1,5   0 W0  60  60  60   1650,00   6,80   3,24   0,68  91,80
02 Rijksstraatweg      0,00 -- False  1,5   0 W0  80  80  80   7533,00   6,84   3,10   0,68  95,60
03 Rijksstraatweg - verkeersaantrekkende werking      0,00 -- False  1,5   0 W0  80  80  80    253,04   5,90   6,13   0,59  96,65
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Bijlage II
Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeerslawaai 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

01  95,60  94,81   3,66   1,65   2,60   4,53   2,75   2,60
02  95,70  95,10   3,90   3,80   4,90   0,50   0,50 --
03 100,00 100,00 -- -- --   3,35 -- --
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Bijlage II
Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeerslawaai 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

021 zuidgevel     129006,54     466607,74      0,40      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
022 westgevel     129001,12     466612,26      0,27      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
023 westgevel     128999,74     466620,57      0,32      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
024 noordgevel     129003,51     466627,11      0,47      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
025 oostgevel     129009,16     466622,06      0,50      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

026 oostgevel     129010,52     466613,77      0,50      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
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Bijlage II
Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeerslawaai 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

bos: loofbos     128714,29     467006,75 1,00
bos: loofbos     128826,51     467000,88 1,00
bos: loofbos     128688,23     467039,60 1,00
bos: loofbos     128868,71     467021,98 1,00
grasland     128737,54     467020,06 1,00

bos: loofbos     128410,65     467164,10 1,00
bos: loofbos     128706,46     467040,87 1,00
bos: loofbos     128738,73     467093,68 1,00
bos: loofbos     128687,96     467070,00 1,00
bos: loofbos     128793,87     467057,84 1,00

bos: loofbos     128848,88     467087,92 1,00
grasland     128756,35     467118,21 1,00
bos: loofbos     128511,12     467071,17 1,00
bos: loofbos     128690,98     467166,44 1,00
grasland     128845,22     467185,79 1,00

bos: loofbos     128674,52     467173,93 1,00
overig     128827,87     467138,88 0,50
bos: loofbos     128701,10     467165,72 1,00
grasland     128736,46     467158,28 1,00
grasland     128718,38     467101,76 1,00

grasland     128927,26     467117,91 1,00
bos: loofbos     128552,64     467168,00 1,00
bos: loofbos     128810,42     467126,99 1,00
bos: loofbos     128818,66     467140,22 1,00
bos: loofbos     128626,74     467160,96 1,00

bos: loofbos     128816,51     467174,34 1,00
bos: loofbos     128640,92     467268,49 1,00
bos: loofbos     128702,90     467182,99 1,00
grasland     128789,97     467302,80 1,00
grasland     128633,08     467188,59 1,00

overig     128836,81     467243,62 0,50
grasland     128889,86     467299,25 1,00
grasland     129186,96     467328,05 1,00
bos: loofbos     129050,72     467105,15 1,00
bos: loofbos     128936,87     467101,80 1,00

grasland     128965,21     467432,76 1,00
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Bijlage II
Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeerslawaai 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

overig     128978,37     467070,89 0,50
overig     129063,65     467572,10 0,50
grasland     128981,07     467096,57 1,00
bos: loofbos     129157,32     467468,49 1,00
overig     128995,47     467010,28 0,50

bos: loofbos     129014,13     466996,66 1,00
bos: loofbos     129181,77     467066,63 1,00
grasland     129109,83     467098,32 1,00
bos: loofbos     129183,48     467081,30 1,00
bos: loofbos     129234,08     467145,57 1,00

grasland     129072,70     467201,96 1,00
grasland     129172,52     467271,21 1,00
grasland     129162,08     467465,54 1,00
grasland     129245,44     467448,91 1,00
grasland     129221,61     467320,28 1,00

overig     128937,14     466747,11 0,50
grasland     128890,66     466920,11 1,00
grasland     128905,05     466695,99 0,50
grasland     128931,67     467102,32 1,00
overig     129011,06     466716,96 0,50

bos: loofbos     129025,99     466885,14 1,00
bos: loofbos     129013,78     466717,87 0,50
bos: loofbos     128990,16     466986,96 1,00
bos: loofbos     129038,45     466889,08 1,00
grasland     129001,52     466864,06 1,00

bos: loofbos     129037,87     466834,12 1,00
overig     129026,31     466562,37 0,50
overig     129065,11     466874,66 0,50
grasland     129165,39     466888,16 1,00
boomgaard     129085,43     466738,94 1,00

bos: loofbos     129173,95     466891,77 1,00
overig     129141,73     466728,54 0,50
overig     129107,86     466675,97 0,50
overig     129118,43     466570,72 0,50
bos: loofbos     129105,33     466932,84 1,00

overig     129227,58     466688,64 0,50
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Bijlage II
Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeerslawaai 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

grasland     129200,14     466784,01 1,00
grasland     129175,54     466644,27 1,00
bos: loofbos     129210,51     466965,06 1,00
grasland     129165,56     466572,25 1,00
bos: loofbos     129097,45     466494,87 1,00

grasland     129238,80     466525,94 1,00
grasland     129211,16     466744,30 1,00
grasland     129235,03     466574,75 1,00
grasland     129221,66     466709,15 1,00
bos: loofbos     128731,74     466976,84 1,00

grasland     128651,63     466748,62 1,00
bos: loofbos     128662,35     466767,84 1,00
grasland     128617,57     466652,07 1,00
bos: loofbos     128667,91     466777,88 1,00
bos: loofbos     128620,44     466653,92 1,00

bos: loofbos     128703,65     466680,79 1,00
bos: loofbos     128703,28     466937,69 1,00
bos: loofbos     128674,34     466761,81 1,00
bos: loofbos     128681,17     466787,80 1,00
bos: loofbos     128748,50     466815,74 1,00

grasland     128778,48     466613,73 1,00
grasland     128739,25     466506,86 1,00
bos: loofbos     128689,39     466768,07 1,00
bos: loofbos     128756,56     466796,02 1,00
bos: loofbos     128737,52     466691,96 1,00

bos: loofbos     128742,89     466508,84 1,00
bos: loofbos     128793,23     466807,48 1,00
bos: loofbos     128780,47     467005,00 1,00
bos: loofbos     128990,98     466762,40 1,00
bos: loofbos     128832,26     466516,49 1,00

bos: loofbos     128774,78     466703,89 1,00
grasland     128805,48     466713,71 1,00
grasland     128811,17     467007,78 1,00
bos: loofbos     128804,43     466572,40 1,00
akkerland     128826,21     466577,22 1,00

boomgaard     128824,26     466719,72 1,00
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Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeerslawaai 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

grasland     128854,63     466582,89 1,00
overig     128858,58     466730,70 0,50
overig     128874,08     467003,94 0,50
bos: loofbos     128844,35     466943,70 1,00
grasland     129398,89     466485,40 1,00

bos: loofbos     129243,96     466487,56 1,00
grasland     129248,14     466509,14 1,00
bos: loofbos     129400,31     466493,44 1,00
grasland     129263,02     466494,24 1,00
grasland     129358,41     466662,12 1,00

bos: loofbos     129244,67     466595,48 1,00
bos: loofbos     129371,42     466798,51 1,00
overig     129410,66     466916,79 0,50
grasland     129197,60     466818,47 1,00
grasland     129359,40     466954,59 1,00

grasland     129315,28     466949,32 1,00
grasland     129367,67     466975,09 1,00
grasland     129384,38     467022,73 1,00
grasland     129401,35     467075,55 1,00
grasland     129422,35     467137,70 1,00

overig     129431,42     467140,72 0,50
grasland     129441,31     467233,91 1,00
grasland     128275,84     466398,22 1,00
grasland     128283,95     466443,52 1,00
bos: loofbos     128489,84     466529,03 1,00

bos: loofbos     128378,90     466589,71 1,00
bos: loofbos     128489,28     466740,60 1,00
grasland     128460,31     466669,81 1,00
bos: loofbos     128465,00     466884,21 1,00
grasland     128463,36     466898,38 1,00

bos: loofbos     128443,65     466916,62 1,00
bos: loofbos     128452,52     466993,18 1,00
grasland     128553,92     466700,58 1,00
grasland     128642,54     466573,22 1,00
bos: loofbos     128461,14     466917,64 1,00

grasland     128550,28     466887,15 1,00
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Bijlage II
Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeerslawaai 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

bos: loofbos     128628,26     466917,89 1,00
grasland     128658,70     466578,08 1,00
grasland     129225,30     466117,68 1,00
overig     129092,16     466175,96 0,50
overig     129377,52     466169,67 0,50

bos: loofbos     129363,48     466227,75 1,00
dodenakker     129397,16     466279,08 1,00
overig     129052,62     466197,11 0,50
bos: loofbos     129126,29     466191,64 1,00
overig     129132,31     466278,49 0,50

grasland     129053,38     466201,76 1,00
bos: loofbos     129347,33     466233,70 1,00
bos: loofbos     129407,01     466277,86 1,00
bos: loofbos     129264,52     466288,08 1,00
bos: loofbos     129056,09     466234,85 1,00

bos: loofbos     129055,67     466249,02 1,00
bos: loofbos     129092,20     466254,51 1,00
boomgaard     129082,50     466256,32 1,00
overig     129230,46     466412,63 0,50
grasland     129384,02     466344,86 1,00

grasland     129188,91     466360,57 1,00
overig     129089,19     466458,22 0,50
bos: loofbos     129211,32     466487,60 1,00
grasland     129241,86     466509,24 1,00
overig     129405,00     466489,14 0,50

overig     128411,62     466357,64 0,50
overig     129029,37     466577,67 0,50
grasland     128320,63     466434,91 1,00
overig     128701,67     466335,44 0,50
grasland     128787,83     466037,71 1,00

grasland     128879,29     466282,35 1,00
grasland     128325,57     466049,94 1,00
grasland     128872,50     466290,54 1,00
overig     128757,98     466333,47 0,50
grasland     129008,29     466090,39 1,00

grasland     128610,24     466113,65 1,00
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Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeerslawaai 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

grasland     128878,02     466104,64 1,00
grasland     128323,48     466111,77 1,00
grasland     128617,30     466173,99 1,00
overig     128885,96     466215,73 0,50
overig     128869,24     466241,00 0,50

grasland     128339,17     466200,87 1,00
grasland     128354,31     466290,36 1,00
overig     128874,38     466299,72 0,50
overig     128565,27     466389,35 0,50
overig     128722,78     466381,83 0,50

overig     128753,48     466471,00 0,50
grasland     128769,40     466391,91 1,00
overig     128778,48     466613,73 0,50
grasland     128306,33     466420,40 1,00
overig     128622,95     466417,67 0,50

overig     128721,24     466418,34 0,50
overig     128956,96     466414,26 0,50
grasland     128337,84     466432,82 1,00
bos: loofbos     128339,04     466456,57 1,00
overig     128692,68     466477,30 0,50

overig     128738,14     465758,26 0,50
overig     128671,83     466022,46 0,50
overig     128714,85     465838,24 0,50
overig     128678,31     465897,36 0,50
overig     128711,29     465947,89 0,50

grasland     128741,91     466071,33 1,00
grasland     128796,29     466032,55 1,00
overig     128777,81     465964,11 0,50
overig     128815,48     465783,20 0,50
grasland     128774,12     465799,23 1,00

grasland     128750,43     465765,74 1,00
grasland     128783,07     466030,85 1,00
overig     128843,66     466038,14 0,50
grasland     128780,47     465824,73 1,00
grasland     128786,90     465829,51 1,00

bos: loofbos     128819,00     465792,80 1,00
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Bijlage II
Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeerslawaai 2027
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Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

grasland     128894,31     465932,67 1,00
overig     128866,04     465876,00 0,50
bos: loofbos     128905,02     465966,43 1,00
overig     128919,95     465998,34 0,50
grasland     128932,31     465765,02 1,00

overig     128898,86     465819,26 0,50
overig     128965,68     465903,08 0,50
overig     128985,98     465911,34 0,50
grasland     128246,34     465993,79 1,00
overig     128222,65     465759,76 0,50

overig     128237,30     465927,58 0,50
overig     128273,39     465989,37 0,50
overig     128294,35     465720,21 0,50
overig     128342,14     465962,80 0,50
overig     128323,47     466044,03 0,50

overig     128358,21     465758,94 0,50
overig     128386,09     465977,88 0,50
overig     128392,68     465775,65 0,50
overig     128475,44     465888,42 0,50
overig     128423,59     465935,10 0,50

overig     128453,72     465837,79 0,50
overig     128496,02     465980,81 0,50
grasland     128491,11     465854,58 1,00
grasland     128482,73     465686,08 1,00
grasland     128599,75     465889,09 1,00

overig     128612,41     465721,96 0,50
overig     128598,86     465939,29 0,50
overig     128607,37     466018,09 0,50
overig     128557,12     465876,26 0,50
overig     128662,14     465939,04 0,50

grasland     128978,09     465902,14 1,00
overig     129131,25     466026,09 0,50
grasland     128997,09     465910,50 1,00
grasland     129099,53     465942,22 1,00
overig     129051,78     466073,56 0,50

grasland     129009,55     466098,26 1,00
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Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeerslawaai 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

boomgaard     129086,09     466048,23 1,00
boomgaard     129085,27     466126,77 1,00
bos: loofbos     129084,96     465911,78 1,00
overig     129163,24     465938,99 0,50
grasland     129381,85     466026,65 1,00

bos: loofbos     129133,47     465900,86 1,00
grasland     129142,26     465961,66 1,00
grasland     129188,44     465937,08 1,00
bos: loofbos     129222,34     466115,75 1,00
grasland     129350,82     465929,89 1,00

grasland     129351,99     465970,72 1,00
bos: loofbos     129358,27     465929,67 1,00
bos: loofbos     129360,58     465970,12 1,00
bos: loofbos     129360,58     465970,12 1,00
bos: loofbos     129388,77     466027,44 1,00

grasland     129470,99     467285,56 1,00
grasland     129356,08     467252,76 1,00
grasland     129494,30     467354,02 1,00
grasland     129359,31     467311,68 1,00
boomgaard     129266,02     467365,30 1,00

overig     129299,70     467408,34 0,50
grasland     129495,95     467366,94 1,00
overig     129362,75     467551,45 0,50
overig     129348,40     467429,75 0,50
grasland     129357,97     467469,20 1,00

overig     129300,31     467415,43 0,50
bos: loofbos     128692,33     467182,33 1,00
grasland     128566,49     467464,92 1,00
boomgaard     128789,86     467278,72 1,00
bos: loofbos     128668,01     467296,54 1,00

overig     128554,84     467305,41 0,50
overig     128643,91     467332,63 0,50
overig     128827,30     467340,01 0,50
grasland     128795,94     467340,78 1,00
grasland     128885,88     467540,87 1,00

grasland     128649,26     467361,77 1,00
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Bijlage II
Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeerslawaai 2027
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Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

bos: loofbos     128738,03     467356,54 1,00
bos: loofbos     128803,42     467391,67 1,00
bos: loofbos     128836,08     467396,07 1,00
bos: loofbos     128820,97     467377,18 1,00
overig     128933,62     467410,97 0,50

grasland     128824,47     467396,73 1,00
bos: loofbos     128760,40     467407,51 1,00
grasland     128662,20     467393,76 1,00
overig     129031,43     467617,78 0,50
grasland     128688,70     467428,48 1,00

grasland     128779,84     467432,12 1,00
grasland     128814,09     467488,32 1,00
bos: loofbos     128610,40     467525,45 1,00
bos: loofbos     128711,66     467453,30 1,00
grasland     128476,45     467549,18 1,00

bos: loofbos     128489,05     467110,56 1,00
bos: loofbos     128493,92     467197,18 1,00
bos: loofbos     128425,50     467123,97 1,00
overig     128909,93     466571,95 0,50
grasland     128893,61     466695,45 1,00

overig     129004,21     466715,29 0,50
grasland     128940,16     466650,63 0,50
overig     128938,92     466617,54 0,50
grasland     128933,49     466657,95 0,50
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Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeerslawaai 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp

0311100000005228     129076,50     465968,52     8,13      0,00 0,80 0 dB
0311100000007141     129056,35     465986,95     4,33     -0,21 0,80 0 dB
0311100000007142     129067,16     465986,23     4,93     -0,81 0,80 0 dB
1904100000038673     129054,67     465956,37     6,99     -0,10 0,80 0 dB
1904100000039367     129127,12     465925,54     2,78     -0,44 0,80 0 dB

1904100000039368     129137,58     465912,32     8,97     -0,50 0,80 0 dB
1904100000039369     129177,67     465910,88     3,45     -0,50 0,80 0 dB
1904100000039370     129129,07     465922,98     3,49     -0,44 0,80 0 dB
0311100000000296     128399,47     465951,35    11,05     -0,32 0,80 0 dB
0311100000000297     128400,01     465956,41    11,01     -0,34 0,80 0 dB

0311100000000298     128400,53     465961,23     8,55     -0,35 0,80 0 dB
0311100000000299     128404,49     465966,04     8,30     -0,35 0,80 0 dB
0311100000000300     128405,03     465971,09    10,86     -0,40 0,80 0 dB
0311100000000301     128405,56     465976,07     8,27     -0,45 0,80 0 dB
0311100000000302     128406,11     465981,15     8,38     -0,49 0,80 0 dB

0311100000000367     128384,77     466074,66     9,50     -0,09 0,80 0 dB
0311100000000368     128398,05     466072,37     8,32     -0,33 0,80 0 dB
0311100000000369     128383,84     466069,35     8,19     -0,10 0,80 0 dB
0311100000000370     128382,91     466064,10     8,22     -0,11 0,80 0 dB
0311100000000371     128380,62     466058,77     8,24     -0,11 0,80 0 dB

0311100000000372     128379,69     466053,48     8,28     -0,13 0,80 0 dB
0311100000000373     128378,75     466048,15     8,25     -0,15 0,80 0 dB
0311100000000374     128377,82     466042,82     8,27     -0,17 0,80 0 dB
0311100000000375     128385,00     466030,77     8,27     -0,31 0,80 0 dB
0311100000000376     128375,59     466029,58     8,33     -0,20 0,80 0 dB

0311100000000377     128374,65     466024,14     8,12     -0,20 0,80 0 dB
0311100000000378     128373,70     466018,74     8,16     -0,22 0,80 0 dB
0311100000000379     128372,76     466013,29     8,42     -0,26 0,80 0 dB
0311100000000380     128368,85     466008,62     8,22     -0,27 0,80 0 dB
0311100000000381     128430,45     466044,52    10,86     -0,34 0,80 0 dB

0311100000000382     128420,05     466045,66    10,81     -0,43 0,80 0 dB
0311100000000383     128419,51     466040,69     8,31     -0,42 0,80 0 dB
0311100000000384     128418,96     466035,64    10,77     -0,42 0,80 0 dB
0311100000000385     128418,40     466030,55    10,85     -0,41 0,80 0 dB
0311100000000386     128417,84     466025,45     8,37     -0,41 0,80 0 dB

0311100000000387     128413,83     466020,92     8,32     -0,43 0,80 0 dB

16-1-2017 9:48:50Geomilieu V4.10
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Groep: (hoofdgroep)
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Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp

0311100000000388     128413,27     466015,72     8,27     -0,43 0,80 0 dB
0311100000000389     128412,75     466010,70     8,33     -0,42 0,80 0 dB
0311100000000390     128412,18     466005,77     8,47     -0,43 0,80 0 dB
0311100000000391     128411,64     466000,72    11,04     -0,43 0,80 0 dB
0311100000000392     128394,85     465941,59     3,35     -0,34 0,80 0 dB

0311100000000393     128398,38     465941,21    10,90     -0,24 0,80 0 dB
0311100000000394     128398,93     465946,39    10,81     -0,26 0,80 0 dB
0311100000000593     128239,54     465890,34     6,22      0,00 0,80 0 dB
0311100000000594     128265,55     465983,27    11,20     -0,32 0,80 0 dB
0311100000000595     128279,02     465980,94    11,08     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000663     128260,70     465910,79     8,68     -0,30 0,80 0 dB
0311100000000664     128266,81     465909,65     8,07     -0,29 0,80 0 dB
0311100000000665     128272,74     465908,60     8,54     -0,29 0,80 0 dB
0311100000000666     128278,77     465907,58     8,70     -0,33 0,80 0 dB
0311100000000667     128284,56     465906,57     8,76     -0,35 0,80 0 dB

0311100000000668     128290,46     465905,51     8,50     -0,41 0,80 0 dB
0311100000000669     128331,08     466002,84    11,83     -0,25 0,80 0 dB
0311100000000670     128337,44     466034,54    10,25     -0,06 0,80 0 dB
0311100000000684     128441,39     466006,52     8,39     -0,23 0,80 0 dB
0311100000000685     128441,39     466006,52     8,24     -0,23 0,80 0 dB

0311100000000714     128440,35     466073,90    10,89     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000715     128435,30     466074,44     8,35     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000716     128435,31     466074,43     8,20     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000717     128430,24     466074,99     8,38     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000842     128342,55     466043,55     8,27     -0,13 0,80 0 dB

0311100000000843     128342,55     466043,55     8,39     -0,13 0,80 0 dB
0311100000000844     128339,16     466049,71     8,47     -0,19 0,80 0 dB
0311100000000845     128344,44     466054,19     7,61     -0,21 0,80 0 dB
0311100000000846     128341,04     466060,32     8,02     -0,27 0,80 0 dB
0311100000000847     128346,34     466064,89     8,51     -0,30 0,80 0 dB

0311100000000848     128346,45     466070,36     7,75     -0,33 0,80 0 dB
0311100000000849     128351,76     466074,88     8,30     -0,30 0,80 0 dB
0311100000000851     128316,08     466035,87     8,39     -0,12 0,80 0 dB
0311100000000852     128274,66     466050,76     8,25     -0,01 0,80 0 dB
0311100000000853     128287,97     465998,58     8,59     -0,22 0,80 0 dB

0311100000002925     128316,08     466035,87     8,31     -0,12 0,80 0 dB
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0311100000002926     128310,72     466036,82     7,78     -0,14 0,80 0 dB
0311100000002927     128305,37     466037,76     8,20     -0,15 0,80 0 dB
0311100000002928     128300,07     466038,70     8,20     -0,14 0,80 0 dB
0311100000002929     128294,62     466039,66     8,51     -0,11 0,80 0 dB
0311100000002930     128318,14     466038,63     2,66     -0,14 0,80 0 dB

0311100000002931     128316,40     466038,94     2,70     -0,14 0,80 0 dB
0311100000002932     128307,54     466040,50     4,71     -0,17 0,80 0 dB
0311100000002933     128305,79     466040,81     2,74     -0,17 0,80 0 dB
0311100000002934     128296,90     466042,39     2,63     -0,13 0,80 0 dB
0311100000002935     128295,12     466042,70     2,65     -0,12 0,80 0 dB

0311100000002936     128264,71     466047,14     8,29      0,00 0,80 0 dB
0311100000002937     128263,77     466041,83     8,32      0,00 0,80 0 dB
0311100000002938     128262,82     466036,48     8,26      0,00 0,80 0 dB
0311100000002939     128261,88     466031,16     8,24      0,00 0,80 0 dB
0311100000002940     128260,94     466025,80     8,20      0,00 0,80 0 dB

0311100000002941     128260,00     466020,50     8,23      0,00 0,80 0 dB
0311100000002971     128378,83     466075,68     0,93      0,00 0,80 0 dB
0311100000003015     128259,01     466014,92     8,28      0,00 0,80 0 dB
0311100000003016     128258,03     466009,38     8,25      0,00 0,80 0 dB
0311100000003017     128257,11     466004,19     8,27      0,00 0,80 0 dB

0311100000003018     128276,98     466046,62     2,69     -0,01 0,80 0 dB
0311100000003019     128281,59     466043,96     2,69     -0,03 0,80 0 dB
0311100000003020     128275,09     466035,97     2,63      0,00 0,80 0 dB
0311100000003021     128274,77     466034,16     2,62      0,00 0,80 0 dB
0311100000003022     128273,21     466025,33     4,39      0,00 0,80 0 dB

0311100000003023     128272,90     466023,59     3,21      0,00 0,80 0 dB
0311100000003024     128271,33     466014,70     2,64      0,00 0,80 0 dB
0311100000003025     128271,01     466012,91     2,62      0,00 0,80 0 dB
0311100000003026     128269,45     466004,06     3,76      0,00 0,80 0 dB
0311100000003027     128269,13     466002,28     2,84      0,00 0,80 0 dB

0311100000003028     128288,88     466003,80     8,35     -0,02 0,80 0 dB
0311100000003029     128289,83     466009,26     8,24      0,00 0,80 0 dB
0311100000003030     128290,77     466014,66     8,40      0,00 0,80 0 dB
0311100000003031     128300,58     466000,05     2,64     -0,09 0,80 0 dB
0311100000003032     128300,88     466001,81     2,60     -0,04 0,80 0 dB

0311100000003033     128302,43     466010,68     2,57      0,00 0,80 0 dB
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Bijlage II
Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeerslawaai 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp

0311100000003034     128302,75     466012,49     2,63      0,00 0,80 0 dB
0311100000003830     128437,70     466048,94     3,64     -0,30 0,80 0 dB
0311100000005298     128419,06     465964,32     2,89     -0,33 0,80 0 dB
0311100000005302     128418,57     465925,10     8,25     -0,11 0,80 0 dB
0311100000005368     128418,57     465925,10     8,22     -0,11 0,80 0 dB

0311100000005369     128413,40     465925,65     8,26     -0,09 0,80 0 dB
0311100000005370     128408,43     465926,19     8,23     -0,06 0,80 0 dB
0311100000005371     128403,46     465926,72     8,39     -0,09 0,80 0 dB
0311100000005372     128398,24     465927,28    11,10     -0,21 0,80 0 dB
0311100000005394     128344,41     465998,09    10,35     -0,35 0,80 0 dB

0311100000009473     128365,43     466043,59     3,35      0,00 0,80 0 dB
1904100000039240     128422,59     466050,43     7,61     -0,42 0,80 0 dB
1904100000039241     128423,24     466056,40    10,19     -0,43 0,80 0 dB
0311100000000153     128430,86     466413,50     3,20     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000154     128447,38     466399,28     3,26     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000155     128450,81     466385,25     3,20     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000156     128393,04     466416,82     3,47     -0,26 0,80 0 dB
0311100000000157     128398,39     466402,50     3,98     -0,08 0,80 0 dB
0311100000000158     128397,30     466391,76     3,02     -0,19 0,80 0 dB
0311100000000159     128403,49     466367,32     3,22     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000250     128365,64     466402,65     3,07     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000251     128358,22     466402,64     3,95     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000252     128365,64     466413,42     7,16     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000253     128365,05     466424,13     3,12     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000254     128353,89     466434,85     3,78     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000255     128393,37     466430,36     4,32     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000256     128396,59     466445,69     4,32     -0,61 0,80 0 dB
0311100000000257     128411,60     466442,95     3,40     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000258     128427,17     466444,07     3,14     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000339     128442,46     466119,95     8,26     -0,42 0,80 0 dB

0311100000000340     128441,83     466113,70     8,19     -0,49 0,80 0 dB
0311100000000341     128441,20     466107,60     8,11     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000342     128440,50     466101,35     7,90     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000343     128436,81     466339,14     8,20     -0,27 0,80 0 dB
0311100000000344     128433,93     466339,72     8,15     -0,26 0,80 0 dB

0311100000000345     128435,77     466333,12     8,17     -0,15 0,80 0 dB
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Bijlage II
Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeerslawaai 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp

0311100000000346     128434,73     466327,08     8,14     -0,09 0,80 0 dB
0311100000000347     128433,69     466321,05     8,39     -0,19 0,80 0 dB
0311100000000348     128432,64     466315,02     8,22     -0,35 0,80 0 dB
0311100000000349     128431,60     466308,95     8,23     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000350     128430,60     466303,15     8,17     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000351     128422,84     466257,53     8,29     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000352     128421,79     466251,35     8,47     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000353     128420,78     466245,41     8,32     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000354     128419,75     466239,39     8,23     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000355     128418,74     466233,48     8,21     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000356     128417,74     466227,60     8,62     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000357     128416,73     466221,64     8,33     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000358     128415,72     466215,71     8,39     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000359     128417,10     466168,22     8,32     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000360     128403,97     466164,29     8,09     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000361     128402,96     466158,10     8,29     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000362     128404,99     466151,65     8,20     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000363     128401,18     466146,14     8,15     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000364     128402,91     466139,65     8,26     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000365     128401,88     466133,73     8,32     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000366     128400,83     466127,67     8,38     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000535     128429,36     466283,39     8,26     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000536     128423,91     466287,21     8,20     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000537     128423,37     466284,44     8,22     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000538     128411,83     466289,74     8,32     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000539     128411,31     466286,55     8,21     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000540     128405,28     466287,60     8,20     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000541     128399,24     466288,66     8,29     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000542     128393,18     466289,72     8,31     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000543     128373,59     466290,98     8,21     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000544     128365,31     466292,43     8,11     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000545     128366,36     466298,48     8,32     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000546     128367,40     466304,50     8,38     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000547     128368,41     466310,45     8,26     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000548     128369,46     466316,47     8,44     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000549     128370,52     466322,48     9,24     -0,50 0,80 0 dB
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Bijlage II
Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeerslawaai 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp

0311100000000550     128300,05     466276,47    28,64     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000551     128315,15     466364,24    29,31     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000552     128363,77     466233,36     8,45     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000553     128363,77     466233,36     8,50     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000554     128362,77     466227,54     8,40     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000555     128361,73     466221,42     8,90     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000556     128360,69     466215,38     8,42     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000557     128359,66     466209,41     8,37     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000558     128358,63     466203,40     8,29     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000559     128378,02     466202,00     8,33     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000560     128381,20     466203,30     8,77     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000561     128384,20     466200,92     8,69     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000562     128390,43     466199,83     8,32     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000563     128396,48     466198,77     8,22     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000564     128402,39     466197,74     8,52     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000565     128408,71     466198,76     8,21     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000566     128414,42     466195,64     8,09     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000567     128416,46     466207,21     4,58     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000568     128284,88     466188,76    31,53     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000569     128269,93     466101,09    28,94     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000570     128341,53     466153,22     8,38     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000571     128348,75     466145,54     8,16     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000572     128347,77     466139,73     8,24     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000573     128338,50     466135,31     8,25     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000574     128337,48     466129,24     8,23     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000575     128336,45     466123,14     8,43     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000576     128334,32     466110,76     8,30     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000577     128362,11     466105,94     8,47     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000578     128362,11     466105,94     8,71     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000579     128368,09     466104,89     8,27     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000580     128375,43     466112,13     8,26     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000581     128381,48     466111,08     8,85     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000582     128387,54     466110,02     8,38     -0,36 0,80 0 dB
0311100000000583     128393,43     466108,99     8,40     -0,21 0,80 0 dB
0311100000000584     128399,43     466107,92     8,21     -0,22 0,80 0 dB

0311100000000850     128348,32     466080,91     8,08     -0,36 0,80 0 dB
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Bijlage II
Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeerslawaai 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp

0311100000002805     128268,18     466108,54     2,54     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002806     128275,08     466110,44     2,59     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002807     128269,20     466114,46     2,58     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002808     128269,71     466117,37     2,72     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002809     128270,21     466120,30     2,67     -0,50 0,80 0 dB

0311100000002810     128270,72     466123,25     2,68     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002811     128271,23     466126,18     2,62     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002812     128271,74     466129,10     2,67     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002813     128272,40     466132,93     2,61     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002814     128272,99     466136,33     2,59     -0,50 0,80 0 dB

0311100000002840     128318,59     466401,52     2,81     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002865     128273,52     466139,44     2,59     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002866     128274,06     466142,55     2,62     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002867     128274,60     466145,65     2,58     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002868     128275,12     466148,69     2,56     -0,50 0,80 0 dB

0311100000002869     128275,64     466151,70     2,58     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002870     128276,15     466154,62     2,58     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002871     128276,60     466157,24     2,61     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002872     128277,07     466159,98     2,64     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002873     128277,55     466162,71     2,63     -0,50 0,80 0 dB

0311100000002874     128278,01     466165,41     2,66     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002972     128382,66     466124,33     2,22     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002973     128384,95     466136,60     2,18     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002974     128385,89     466142,55     3,96     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002975     128386,89     466148,70     2,37     -0,50 0,80 0 dB

0311100000002976     128387,92     466154,60     2,18     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002977     128388,95     466160,46     2,14     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002978     128389,96     466166,69     2,51     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002979     128389,96     466166,69     2,58     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002980     128398,78     466218,66     2,23     -0,50 0,80 0 dB

0311100000002981     128399,72     466224,50     2,15     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002982     128400,78     466230,45     2,22     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002983     128401,87     466236,31     2,23     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002984     128402,90     466242,29     2,22     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002985     128404,02     466248,18     2,21     -0,50 0,80 0 dB

0311100000002986     128404,75     466254,20     2,12     -0,50 0,80 0 dB
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Bijlage II
Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeerslawaai 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp

0311100000002987     128404,75     466254,20     2,26     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002988     128417,74     466227,60     3,73     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003065     128413,85     466306,08     2,33     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003066     128414,85     466311,94     2,19     -0,49 0,80 0 dB
0311100000003067     128416,00     466317,92     8,05     -0,42 0,80 0 dB

0311100000003068     128416,88     466324,02     8,24     -0,35 0,80 0 dB
0311100000003069     128419,03     466336,07     2,68     -0,38 0,80 0 dB
0311100000003070     128419,79     466342,11     2,31     -0,48 0,80 0 dB
0311100000003071     128419,79     466342,11     2,31     -0,48 0,80 0 dB
0311100000003072     128414,25     466307,95     2,25     -0,50 0,80 0 dB

0311100000003375     128415,97     466204,25     2,94     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003376     128410,16     466205,97     2,15     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003377     128404,01     466207,06     2,21     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003378     128398,05     466208,05     2,15     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003379     128392,00     466209,20     2,19     -0,50 0,80 0 dB

0311100000003380     128385,79     466210,20     2,24     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003381     128374,31     466214,68     2,57     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003382     128367,53     466201,90     2,53     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003383     128367,53     466201,90     2,52     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003384     128371,57     466207,37     2,16     -0,50 0,80 0 dB

0311100000003385     128372,53     466213,43     2,19     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003386     128373,46     466219,48     2,24     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003387     128374,58     466225,54     2,44     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003388     128374,02     466235,64     2,22     -0,43 0,80 0 dB
0311100000003389     128365,38     466155,83     7,01     -0,50 0,80 0 dB

0311100000003579     128431,35     466294,95     2,26     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003580     128430,84     466292,00     2,21     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003657     128431,35     466294,95     2,29     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003658     128425,35     466295,93     2,31     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003659     128419,32     466296,99     2,27     -0,50 0,80 0 dB

0311100000003660     128413,28     466297,97     2,32     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003661     128407,25     466298,99     2,33     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003662     128401,19     466299,95     2,29     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003663     128395,08     466301,23     2,50     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003664     128381,26     466283,28     2,33     -0,50 0,80 0 dB

0311100000003665     128382,34     466289,45     2,30     -0,50 0,80 0 dB
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Bijlage II
Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeerslawaai 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp

0311100000003666     128384,26     466295,11     2,26     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003667     128385,38     466301,13     2,23     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003668     128386,39     466307,30     2,23     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003669     128387,48     466313,32     2,30     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003670     128388,21     466319,30     2,21     -0,50 0,80 0 dB

0311100000004273     128407,24     466115,44     2,21     -0,42 0,80 0 dB
0311100000004274     128400,90     466116,54     2,23     -0,42 0,80 0 dB
0311100000004275     128394,96     466118,24     2,26     -0,43 0,80 0 dB
0311100000004276     128383,06     466120,49     2,29     -0,42 0,80 0 dB
0311100000004277     128376,95     466121,54     3,12     -0,50 0,80 0 dB

0311100000004278     128370,99     466122,55     2,72     -0,50 0,80 0 dB
0311100000004279     128365,43     466125,36     2,58     -0,50 0,80 0 dB
0311100000004280     128351,60     466107,78     2,24     -0,50 0,80 0 dB
0311100000004281     128352,69     466114,02     2,23     -0,50 0,80 0 dB
0311100000004282     128354,41     466119,92     2,29     -0,50 0,80 0 dB

0311100000004283     128355,48     466126,02     2,24     -0,50 0,80 0 dB
0311100000004284     128356,47     466131,98     2,44     -0,50 0,80 0 dB
0311100000004285     128357,42     466138,10     2,27     -0,50 0,80 0 dB
0311100000004286     128358,37     466143,85     2,26     -0,50 0,80 0 dB
0311100000004409     128380,35     466381,18     8,19     -0,50 0,80 0 dB

0311100000006632     128387,85     466163,32     2,59     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006633     128387,33     466160,32     2,62     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006634     128386,84     466157,46     2,52     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006635     128386,31     466154,42     2,55     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006636     128379,88     466152,48     2,56     -0,50 0,80 0 dB

0311100000006637     128385,28     466148,49     2,62     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006638     128384,80     466145,74     2,61     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006639     128378,38     466143,80     2,63     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006640     128383,78     466139,85     2,65     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006641     128377,35     466137,89     2,54     -0,50 0,80 0 dB

0311100000006642     128376,84     466134,90     2,58     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006643     128376,32     466131,95     2,54     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006644     128375,81     466129,00     2,54     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006645     128360,16     466131,64     2,48     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006646     128360,16     466131,64     2,52     -0,50 0,80 0 dB

0311100000006647     128360,68     466134,59     2,56     -0,50 0,80 0 dB
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Bijlage II
Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeerslawaai 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp

0311100000006648     128361,17     466137,47     2,55     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006649     128361,67     466140,34     2,58     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006650     128362,17     466143,24     2,58     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006651     128362,73     466146,42     2,77     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006753     128319,07     466404,46     2,83     -0,50 0,80 0 dB

0311100000006754     128319,61     466407,40     2,87     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006755     128320,09     466410,34     2,85     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006756     128320,57     466413,29     2,94     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006757     128321,11     466416,23     2,86     -0,55 0,80 0 dB
0311100000006758     128321,59     466419,17     2,90     -0,59 0,80 0 dB

0311100000006759     128322,13     466422,11     2,92     -0,59 0,80 0 dB
0311100000006760     128322,61     466425,05     2,92     -0,58 0,80 0 dB
0311100000006761     128323,15     466427,99     2,96     -0,58 0,80 0 dB
0311100000006762     128313,52     466372,07     2,75     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006763     128317,55     466395,61     2,87     -0,50 0,80 0 dB

0311100000006764     128316,53     466389,72     2,80     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006765     128316,05     466386,78     2,75     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006766     128317,07     466392,66     2,84     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006767     128318,09     466398,55     2,84     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006768     128314,00     466375,01     2,78     -0,50 0,80 0 dB

0311100000006769     128314,55     466377,96     2,78     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006770     128315,03     466380,90     2,73     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006771     128315,51     466383,84     2,78     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006772     128411,30     466336,82     2,59     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006773     128411,79     466339,66     2,57     -0,50 0,80 0 dB

0311100000006774     128418,21     466341,57     2,56     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006775     128414,93     466342,09     2,54     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006776     128413,22     466348,41     2,56     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006777     128410,31     466331,05     2,57     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006778     128410,80     466333,90     2,53     -0,50 0,80 0 dB

0311100000006779     128408,28     466319,46     6,12     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006780     128408,77     466322,30     5,72     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006781     128409,27     466325,23     3,97     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006782     128409,76     466328,07     2,51     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006783     128407,75     466316,28     2,94     -0,50 0,80 0 dB

0311100000006784     128407,26     466313,43     2,56     -0,50 0,80 0 dB
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Bijlage II
Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeerslawaai 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp

0311100000006785     128406,72     466310,45     2,53     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006786     128406,23     466307,61     2,56     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006787     128405,72     466304,69     2,53     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006788     128405,23     466301,84     2,54     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006789     128392,47     466321,78     2,55     -0,50 0,80 0 dB

0311100000006790     128391,95     466318,60     2,58     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006791     128391,46     466315,75     2,56     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006792     128390,91     466312,77     2,55     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006793     128390,42     466309,93     2,54     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006794     128389,92     466307,01     2,54     -0,50 0,80 0 dB

0311100000006795     128389,43     466304,16     2,50     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006847     128393,34     466231,66     2,54     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006848     128392,83     466228,66     2,56     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007812     128299,43     466290,18     2,70     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007813     128394,90     466261,23     2,59     -0,50 0,80 0 dB

0311100000007880     128299,94     466293,14     2,72     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007881     128398,08     466260,69     2,62     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007882     128299,94     466293,14     2,70     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007883     128298,92     466287,22     2,72     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007884     128401,01     466260,19     2,51     -0,50 0,80 0 dB

0311100000007885     128300,45     466296,10     2,76     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007886     128396,30     466249,06     2,51     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007887     128300,96     466299,08     2,71     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007888     128396,30     466249,06     2,59     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007889     128301,46     466301,99     2,75     -0,50 0,80 0 dB

0311100000007890     128395,80     466246,11     2,55     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007891     128301,96     466304,89     2,74     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007892     128395,29     466243,13     2,54     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007893     128302,46     466307,84     2,74     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007894     128394,79     466240,15     2,54     -0,50 0,80 0 dB

0311100000007895     128302,97     466310,77     2,72     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007896     128394,28     466237,19     2,58     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007897     128303,50     466313,85     2,71     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007898     128393,78     466234,26     2,56     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007899     128304,00     466316,80     2,71     -0,50 0,80 0 dB

0311100000007900     128304,49     466319,62     2,71     -0,50 0,80 0 dB
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Bijlage II
Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeerslawaai 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp

0311100000007901     128304,98     466322,48     2,68     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007902     128391,76     466222,41     2,54     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007903     128305,52     466325,64     2,71     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007904     128391,76     466222,41     2,55     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007905     128306,02     466328,51     2,72     -0,50 0,80 0 dB

0311100000007971     128391,26     466219,45     2,56     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007972     128306,50     466331,34     2,89     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007973     128390,76     466216,51     2,46     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007974     128307,01     466334,30     2,84     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007975     128375,10     466219,19     2,49     -0,50 0,80 0 dB

0311100000007976     128307,52     466337,27     2,82     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007977     128375,10     466219,19     2,53     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007978     128308,07     466340,44     2,88     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007979     128375,60     466222,13     2,51     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007980     128378,16     466237,20     5,30     -0,14 0,80 0 dB

0311100000007981     128377,68     466234,38     2,56     -0,36 0,80 0 dB
0311100000007982     128382,02     466224,09     2,59     -0,50 0,80 0 dB
0311100000008070     128283,64     466199,18     2,75     -0,50 0,80 0 dB
0311100000008071     128283,64     466199,18     2,67     -0,50 0,80 0 dB
0311100000008072     128284,16     466202,17     2,68     -0,50 0,80 0 dB

0311100000008073     128284,68     466205,14     2,59     -0,50 0,80 0 dB
0311100000008074     128285,20     466208,10     2,63     -0,50 0,80 0 dB
0311100000008075     128285,73     466211,08     2,65     -0,50 0,80 0 dB
0311100000008076     128286,25     466214,04     2,67     -0,50 0,80 0 dB
0311100000008077     128286,77     466217,05     2,61     -0,50 0,80 0 dB

0311100000008078     128287,29     466220,01     2,61     -0,50 0,80 0 dB
0311100000008079     128287,81     466222,97     2,59     -0,50 0,80 0 dB
0311100000008080     128288,33     466225,94     2,61     -0,50 0,80 0 dB
0311100000008081     128288,86     466228,91     2,54     -0,50 0,80 0 dB
0311100000008082     128289,39     466231,93     2,54     -0,50 0,80 0 dB

0311100000008083     128289,90     466234,88     2,55     -0,50 0,80 0 dB
0311100000008084     128290,42     466237,85     2,58     -0,50 0,80 0 dB
0311100000008085     128290,94     466240,80     2,63     -0,50 0,80 0 dB
0311100000008086     128291,46     466243,75     2,62     -0,50 0,80 0 dB
0311100000008087     128291,98     466246,71     2,62     -0,50 0,80 0 dB

0311100000008088     128292,50     466249,68     2,73     -0,50 0,80 0 dB
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Bijlage II
Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeerslawaai 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp

0311100000008089     128293,02     466252,63     2,73     -0,50 0,80 0 dB
0311100000008090     128389,33     466171,87     2,58     -0,50 0,80 0 dB
0311100000008091     128385,20     466166,66     2,56     -0,50 0,80 0 dB
0311100000008092     128383,13     466172,94     2,67     -0,50 0,80 0 dB
0311100000008093     128382,41     466167,12     2,60     -0,50 0,80 0 dB

0311100000009638     128378,22     466380,09     6,57     -0,50 0,80 0 dB
1904100000038948     128397,27     466254,76     2,56     -0,50 0,80 0 dB
1904100000038949     128377,20     466231,53     2,58     -0,50 0,80 0 dB
1904100000039038     128396,64     466335,87     4,21     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000111     128671,99     466442,04     3,25     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000112     128701,78     466449,85     4,19     -0,52 0,80 0 dB
0311100000000113     128701,83     466445,82     3,39     -0,22 0,80 0 dB
0311100000000114     128732,78     466444,01     3,82     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000115     128744,44     466444,08     3,19     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000116     128744,72     466430,11     4,29     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000117     128744,79     466416,09     3,44     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000118     128744,93     466402,08     3,85     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000119     128744,93     466388,09     3,33     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000120     128745,07     466374,07     4,55     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000121     128701,40     466370,69     3,36     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000122     128706,49     466370,60     3,36     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000123     128702,52     466381,39     3,31     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000124     128698,64     466392,09     3,22     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000125     128694,67     466402,74     3,73     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000126     128659,80     466406,78     3,52     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000127     128659,84     466395,80     4,19     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000128     128649,09     466407,03     3,62     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000129     128638,36     466406,96     3,92     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000130     128627,70     466406,82     3,23     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000131     128617,00     466406,82     3,75     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000132     128606,27     466410,41     3,65     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000133     128595,66     466410,47     3,21     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000134     128584,97     466410,40     3,11     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000135     128669,23     466375,79     3,31     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000136     128669,43     466364,77     3,31     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000137     128655,50     466364,70     3,74     -0,50 0,80 0 dB
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Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp

0311100000000138     128641,54     466372,12     3,27     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000139     128627,07     466375,59     3,28     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000140     128613,21     466375,60     3,19     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000141     128599,23     466375,60     4,02     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000142     128538,37     466415,07     3,22     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000143     128543,63     466400,99     3,12     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000144     128558,37     466387,16     3,76     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000145     128561,53     466373,23     3,41     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000146     128498,58     466415,04     3,26     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000147     128519,08     466401,27     4,06     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000148     128522,59     466387,27     4,08     -0,41 0,80 0 dB
0311100000000149     128525,61     466373,27     3,31     -0,40 0,80 0 dB
0311100000000150     128471,79     466399,57     4,60     -0,15 0,80 0 dB
0311100000000151     128471,79     466399,57     3,83     -0,15 0,80 0 dB
0311100000000152     128475,14     466385,57     3,21     -0,09 0,80 0 dB

0311100000000160     128935,55     466442,59     9,20      1,00 0,80 0 dB
0311100000000161     128949,43     466433,31     9,02      1,00 0,80 0 dB
0311100000000162     128935,64     466417,73     8,21      0,93 0,80 0 dB
0311100000000163     128935,64     466417,73     9,28      0,93 0,80 0 dB
0311100000000164     128939,70     466409,29     9,10      1,00 0,80 0 dB

0311100000000165     128945,12     466400,52     9,39      1,00 0,80 0 dB
0311100000000166     128938,48     466392,73     8,62      1,00 0,80 0 dB
0311100000000259     128446,58     466446,32     3,91     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000260     128461,50     466446,56     3,19     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000261     128476,65     466443,30     3,19     -0,48 0,80 0 dB

0311100000000262     128496,08     466447,08     3,33     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000263     128510,99     466447,21     3,85     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000264     128525,91     466443,86     3,56     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000265     128541,03     466444,11     3,38     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000266     128566,67     466450,03     3,42     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000267     128581,85     466450,07     4,09     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000268     128596,86     466447,87     3,15     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000269     128611,85     466447,91     3,23     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000270     128626,88     466444,47     4,06     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000271     128641,86     466450,88     3,76     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000272     128656,90     466442,00     3,55     -0,50 0,80 0 dB
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0311100000000273     128774,36     466328,90     7,42     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000274     128686,90     466321,86     8,20     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000275     128680,63     466322,49     9,75     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000276     128674,64     466323,10     8,11     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000277     128668,39     466323,74     9,50     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000278     128668,39     466323,77     8,56     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000279     128662,21     466324,40     9,69     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000280     128656,11     466325,00     8,57     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000281     128630,05     466327,64     7,87     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000282     128619,49     466327,59     9,24     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000283     128608,96     466327,56     8,17     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000284     128598,40     466327,51     8,40     -0,43 0,80 0 dB
0311100000000285     128587,82     466327,42     8,33     -0,44 0,80 0 dB
0311100000000286     128577,27     466327,37     8,96     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000287     128530,44     466314,28     8,97     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000288     128530,44     466314,28     9,26     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000289     128524,16     466314,94     8,46     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000290     128518,05     466315,59     9,68     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000291     128511,75     466316,26     8,56     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000292     128505,58     466316,91     8,79     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000293     128477,55     466318,34     9,83     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000294     128485,20     466311,14     9,32     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000295     128484,54     466304,98     9,26     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000303     128690,61     466295,13     9,49     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000304     128682,30     466295,99     8,48     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000305     128681,68     466289,89     8,38     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000306     128681,02     466283,68     8,57     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000307     128677,71     466277,75     8,96     -0,49 0,80 0 dB
0311100000000308     128688,09     466270,48     9,66     -0,30 0,80 0 dB
0311100000000309     128679,16     466265,22     8,70     -0,13 0,80 0 dB

0311100000000310     128678,48     466258,89     8,67     -0,12 0,80 0 dB
0311100000000311     128677,87     466252,72     9,73     -0,18 0,80 0 dB
0311100000000312     128677,23     466246,57     8,78     -0,28 0,80 0 dB
0311100000000313     128674,19     466240,75     8,60     -0,34 0,80 0 dB
0311100000000314     128674,95     466224,77     8,65     -0,43 0,80 0 dB

0311100000000315     128674,28     466218,39     9,44     -0,23 0,80 0 dB
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0311100000000316     128673,61     466212,13     8,45     -0,10 0,80 0 dB
0311100000000317     128673,00     466206,08     8,28     -0,12 0,80 0 dB
0311100000000318     128672,36     466199,82     9,24     -0,17 0,80 0 dB
0311100000000319     128671,70     466193,74     8,55     -0,15 0,80 0 dB
0311100000000320     128671,07     466187,56     8,50     -0,12 0,80 0 dB

0311100000000321     128670,41     466181,43     8,01     -0,16 0,80 0 dB
0311100000000322     128483,83     466298,67     9,03     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000323     128483,12     466292,59     8,30     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000324     128482,55     466286,34     8,36     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000325     128481,86     466280,19     9,46     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000326     128481,23     466274,02     9,28     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000327     128457,55     466231,31     8,42     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000328     128456,90     466225,06     8,26     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000329     128464,63     466217,93     8,22     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000330     128463,94     466211,84     8,27     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000331     128463,29     466205,62     8,51     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000332     128462,66     466199,55     8,64     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000333     128462,01     466193,37     8,33     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000334     128461,38     466187,26     8,28     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000335     128445,07     466144,75     8,30     -0,44 0,80 0 dB

0311100000000336     128444,40     466138,38     8,35     -0,35 0,80 0 dB
0311100000000337     128443,76     466132,25     8,40     -0,36 0,80 0 dB
0311100000000338     128443,11     466126,12     8,67     -0,35 0,80 0 dB
0311100000000395     128943,94     466383,90     8,92      1,00 0,80 0 dB
0311100000000396     128937,36     466376,29     9,00      1,00 0,80 0 dB

0311100000000397     128944,79     466367,34     8,91      1,00 0,80 0 dB
0311100000000398     128938,20     466359,61     7,03      0,92 0,80 0 dB
0311100000000399     128943,59     466351,03     8,49      1,00 0,80 0 dB
0311100000000400     128980,53     466439,41     9,21      1,00 0,80 0 dB
0311100000000401     128973,79     466431,03     8,51      0,89 0,80 0 dB

0311100000000402     128979,28     466421,75     9,07      0,70 0,80 0 dB
0311100000000403     128985,69     466412,63     8,03      0,67 0,80 0 dB
0311100000000404     128976,07     466404,75     9,18      0,85 0,80 0 dB
0311100000000405     128969,32     466396,41     7,44      0,90 0,80 0 dB
0311100000000406     128981,84     466386,99     9,27      0,49 0,80 0 dB

0311100000000407     128981,18     466377,97     9,33      0,56 0,80 0 dB
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0311100000000408     128979,31     466361,59     9,10      0,65 0,80 0 dB
0311100000000409     128975,78     466361,11     9,31      0,69 0,80 0 dB
0311100000000410     128977,36     466352,39     9,29      0,62 0,80 0 dB
0311100000000411     128974,53     466343,64     9,09      0,64 0,80 0 dB
0311100000000412     128809,38     466401,74     3,37     -0,16 0,80 0 dB

0311100000000413     128818,24     466418,68     3,47     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000414     128817,03     466429,42     3,22     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000415     128802,11     466449,47     3,51     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000416     128798,55     466469,68     8,75     -0,52 0,80 0 dB
0311100000000417     128811,49     466471,62     9,17     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000418     128821,00     466472,77     9,09     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000419     128830,09     466477,05     9,55     -0,44 0,80 0 dB
0311100000000420     128839,60     466478,38     8,93     -0,43 0,80 0 dB
0311100000000421     128848,69     466482,72     9,15     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000422     128866,86     466517,64     7,13     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000423     128865,22     466380,26     9,62      0,00 0,80 0 dB
0311100000000424     128846,25     466384,47     6,81      0,00 0,80 0 dB
0311100000000425     128827,66     466379,03     7,24     -0,03 0,80 0 dB
0311100000000426     128811,11     466378,09     6,71     -0,37 0,80 0 dB
0311100000000427     128788,14     466381,00     5,66     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000428     128856,31     466330,13     6,54      0,00 0,80 0 dB
0311100000000429     128825,77     466330,55     6,81     -0,24 0,80 0 dB
0311100000000430     128801,50     466328,94     7,15     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000431     128616,25     466256,21     8,79     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000432     128622,43     466255,53     8,51     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000433     128628,53     466254,88     8,94     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000434     128643,10     466262,82     9,45     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000435     128643,10     466262,82     8,48     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000436     128643,76     466268,98     8,36     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000437     128652,66     466274,30     8,08     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000438     128645,01     466281,36     8,53     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000439     128645,70     466287,54     8,92     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000440     128654,64     466292,84     8,59     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000441     128647,61     466305,86     9,26     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000442     128475,88     466190,31     8,89     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000443     128481,79     466186,80     8,37     -0,44 0,80 0 dB
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0311100000000444     128488,01     466186,11     8,40     -0,26 0,80 0 dB
0311100000000445     128494,15     466185,46     8,33     -0,11 0,80 0 dB
0311100000000446     128500,30     466184,79     8,43     -0,03 0,80 0 dB
0311100000000447     128506,81     466187,49     8,47     -0,08 0,80 0 dB
0311100000000448     128512,70     466183,41     8,09     -0,15 0,80 0 dB

0311100000000449     128525,20     466182,05     8,32     -0,37 0,80 0 dB
0311100000000450     128523,53     466166,43     8,32     -0,42 0,80 0 dB
0311100000000451     128531,22     466159,36     7,89     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000452     128530,59     466153,16     7,88     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000453     128529,98     466147,13     8,24     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000454     128529,34     466140,86     8,70     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000455     128505,56     466134,99     8,31     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000456     128499,20     466135,64     8,12     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000457     128493,01     466136,27     8,65     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000458     128486,82     466136,89     8,28     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000459     128480,71     466137,54     8,18     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000460     128474,48     466138,16     8,36     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000461     128631,05     466160,09     8,41     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000462     128631,05     466160,09     8,22     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000463     128624,92     466160,71     8,15     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000464     128618,65     466161,41     8,62     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000465     128612,56     466162,02     8,64     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000466     128606,43     466162,67     8,11     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000467     128600,24     466163,31     8,20     -0,48 0,80 0 dB
0311100000000468     128594,08     466163,96     8,26     -0,30 0,80 0 dB

0311100000000469     128575,65     466165,89     8,34     -0,24 0,80 0 dB
0311100000000470     128569,55     466166,55     8,35     -0,31 0,80 0 dB
0311100000000471     128569,36     466166,59     8,59     -0,31 0,80 0 dB
0311100000000472     128563,04     466167,27     8,35     -0,45 0,80 0 dB
0311100000000473     128557,06     466167,92     8,30     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000474     128550,89     466168,56     8,05     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000475     128544,93     466184,36     9,23     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000476     128544,93     466184,36     9,12     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000477     128537,72     466196,08     9,26     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000478     128538,43     466202,27     9,39     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000479     128539,07     466208,16     9,31     -0,50 0,80 0 dB
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0311100000000480     128556,77     466228,19     8,96     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000481     128556,77     466228,19     8,61     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000482     128566,80     466229,88     9,14     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000483     128569,17     466226,85     9,34     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000484     128575,38     466226,17     9,04     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000485     128581,62     466225,52     9,66     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000486     128587,85     466224,83     8,38     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000487     128593,93     466224,18     9,09     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000488     128600,17     466223,50     9,70     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000489     128606,23     466222,86     8,50     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000490     128612,63     466222,17     8,63     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000491     128618,67     466221,52     8,56     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000492     128624,81     466220,84     9,40     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000493     128637,70     466209,95     8,92     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000494     128645,40     466202,81     8,74     -0,32 0,80 0 dB

0311100000000495     128636,44     466197,64     8,91     -0,38 0,80 0 dB
0311100000000496     128635,83     466191,43     8,50     -0,39 0,80 0 dB
0311100000000497     128635,19     466185,17     8,96     -0,46 0,80 0 dB
0311100000000498     128626,04     466100,32     8,13     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000499     128626,04     466100,32     8,42     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000500     128626,66     466106,25     9,02     -0,45 0,80 0 dB
0311100000000501     128627,91     466118,20     8,98     -0,43 0,80 0 dB
0311100000000502     128621,92     466131,08     8,46     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000503     128605,76     466120,56     8,39     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000504     128599,89     466121,18     8,86     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000505     128593,89     466121,81     8,81     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000506     128675,62     466151,45     8,38     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000507     128667,30     466152,37     8,10     -0,48 0,80 0 dB
0311100000000508     128666,63     466145,96     8,05     -0,41 0,80 0 dB
0311100000000509     128665,99     466139,79     8,52     -0,33 0,80 0 dB

0311100000000510     128665,36     466133,76     8,15     -0,26 0,80 0 dB
0311100000000511     128664,72     466127,60     8,15     -0,19 0,80 0 dB
0311100000000512     128664,08     466121,49     8,04     -0,12 0,80 0 dB
0311100000000513     128663,43     466115,29     8,56     -0,09 0,80 0 dB
0311100000000514     128662,79     466109,10     8,09     -0,12 0,80 0 dB

0311100000000515     128662,16     466103,06     7,71     -0,19 0,80 0 dB
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0311100000000516     128661,51     466096,87     8,29     -0,29 0,80 0 dB
0311100000000596     128488,17     466227,98     8,68     -0,35 0,80 0 dB
0311100000000597     128488,17     466227,98     8,61     -0,35 0,80 0 dB
0311100000000598     128494,18     466227,34     9,10     -0,30 0,80 0 dB
0311100000000599     128500,51     466226,66     9,69     -0,27 0,80 0 dB

0311100000000600     128506,65     466225,96     8,62     -0,27 0,80 0 dB
0311100000000601     128527,73     466230,08     8,41     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000602     128527,75     466230,23     8,47     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000603     128528,41     466236,36     8,38     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000604     128529,08     466242,60     8,81     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000605     128529,74     466248,77     9,60     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000606     128525,14     466263,10     8,05     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000607     128525,14     466263,10     8,67     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000608     128518,84     466263,77     8,59     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000609     128507,72     466276,76     8,78     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000610     128501,50     466277,42     9,28     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000611     128500,55     466265,73     8,64     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000612     128550,10     466312,20     8,52     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000613     128557,79     466305,37     9,07     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000614     128548,83     466299,81     8,51     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000615     128548,16     466293,71     9,06     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000616     128547,48     466287,40     8,25     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000617     128546,87     466281,49     9,02     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000618     128546,26     466275,24     8,61     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000619     128560,67     466262,29     8,33     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000620     128566,82     466261,61     8,48     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000621     128566,82     466261,61     9,38     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000622     128573,04     466260,92     8,91     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000623     128579,06     466260,29     8,65     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000624     128585,34     466259,60     8,58     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000625     128591,63     466258,91     9,11     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000626     128597,75     466258,24     8,81     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000627     128603,88     466257,58     8,67     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000628     128610,21     466256,89     9,43     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000650     128475,90     466091,37     8,30     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000651     128469,65     466092,01     8,23     -0,44 0,80 0 dB
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0311100000000652     128463,40     466092,65     8,52     -0,43 0,80 0 dB
0311100000000735     128519,15     466086,91     8,12     -0,25 0,80 0 dB
0311100000000736     128519,15     466086,91     8,18     -0,25 0,80 0 dB
0311100000000737     128506,77     466088,18     8,21     -0,45 0,80 0 dB
0311100000000738     128502,09     466103,81     8,21     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000739     128494,43     466089,46     7,75     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000740     128488,22     466090,10     8,20     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000741     128482,05     466090,73     8,27     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000742     128587,98     466122,44     8,37     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000743     128581,94     466123,07     8,37     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000744     128575,95     466123,71     8,30     -0,43 0,80 0 dB
0311100000000745     128569,93     466124,34     8,32     -0,35 0,80 0 dB
0311100000000746     128565,00     466134,12     8,35     -0,28 0,80 0 dB
0311100000000747     128557,93     466138,19     8,39     -0,35 0,80 0 dB
0311100000000748     128542,08     466127,29     8,26     -0,42 0,80 0 dB

0311100000000749     128549,68     466119,98     8,17     -0,44 0,80 0 dB
0311100000000750     128540,66     466114,75     8,27     -0,25 0,80 0 dB
0311100000000751     128539,98     466108,59     8,06     -0,18 0,80 0 dB
0311100000000752     128539,30     466102,39     8,56     -0,13 0,80 0 dB
0311100000000753     128538,57     466096,32     8,44     -0,10 0,80 0 dB

0311100000002493     128460,60     466118,01     4,40     -0,22 0,80 0 dB
0311100000002494     128461,13     466124,25     2,36     -0,16 0,80 0 dB
0311100000002495     128461,66     466136,57     2,45     -0,12 0,80 0 dB
0311100000002496     128461,66     466136,57     2,53     -0,12 0,80 0 dB
0311100000002497     128470,83     466186,22     2,49     -0,50 0,80 0 dB

0311100000002498     128470,83     466186,22     3,09     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002499     128472,28     466192,29     4,48     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002500     128472,90     466198,44     2,98     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002501     128473,54     466204,69     2,30     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002502     128474,07     466210,76     2,48     -0,50 0,80 0 dB

0311100000002503     128474,66     466223,17     2,46     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002504     128474,66     466223,17     3,50     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002505     128487,26     466273,40     2,47     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002506     128487,26     466273,40     2,37     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002507     128487,84     466279,60     2,37     -0,50 0,80 0 dB

0311100000002508     128488,91     466288,97     2,30     -0,50 0,80 0 dB
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0311100000002509     128489,29     466291,97     4,60     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002510     128493,96     466304,10     2,48     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002511     128493,96     466304,10     2,35     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002512     128491,87     466316,85     2,60     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002513     128503,11     466292,01     5,69     -0,50 0,80 0 dB

0311100000002514     128503,45     466295,48     4,28     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002515     128515,41     466290,70     2,36     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002516     128515,41     466290,70     2,34     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002517     128527,91     466289,49     2,38     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002518     128527,91     466289,49     2,56     -0,50 0,80 0 dB

0311100000002536     129383,94     466147,01     9,07     -0,72 0,80 0 dB
0311100000002815     128633,30     466215,76     1,44     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002816     128653,43     466214,72     2,41     -0,40 0,80 0 dB
0311100000002817     128653,43     466214,72     2,56     -0,40 0,80 0 dB
0311100000002818     128653,75     466217,81     1,66     -0,44 0,80 0 dB

0311100000002819     128660,03     466220,20     2,51     -0,33 0,80 0 dB
0311100000002820     128660,35     466223,24     2,67     -0,39 0,80 0 dB
0311100000002821     128661,91     466238,75     2,59     -0,47 0,80 0 dB
0311100000002822     128661,91     466238,75     2,54     -0,47 0,80 0 dB
0311100000002823     128662,23     466241,80     2,64     -0,42 0,80 0 dB

0311100000002824     128662,55     466244,83     2,57     -0,36 0,80 0 dB
0311100000002825     128662,88     466247,91     2,60     -0,31 0,80 0 dB
0311100000002826     128663,20     466250,91     6,42     -0,25 0,80 0 dB
0311100000002876     128636,99     466251,66     2,92     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002880     128636,99     466251,66     2,80     -0,50 0,80 0 dB

0311100000002881     128636,69     466248,76     2,55     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002882     128636,39     466245,82     2,59     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002883     128636,09     466242,92     2,59     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002884     128633,90     466221,66     2,58     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002885     128635,13     466233,62     2,56     -0,50 0,80 0 dB

0311100000002886     128634,84     466230,82     2,50     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002887     128634,53     466227,73     0,59     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002888     128635,46     466236,78     2,59     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002889     128633,90     466221,66     2,53     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002890     128633,60     466218,74     2,52     -0,50 0,80 0 dB

0311100000002963     128647,77     466307,35     2,36     -0,50 0,80 0 dB
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Bijlage II
Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeerslawaai 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp

0311100000002964     128660,33     466306,18     2,33     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002965     128660,33     466306,18     2,34     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002966     128672,70     466305,06     2,38     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002967     128672,70     466305,06     2,45     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002968     128685,35     466307,02     2,53     -0,50 0,80 0 dB

0311100000002969     128685,35     466307,02     2,47     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002970     128732,13     466330,60     5,58     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003073     128878,95     466387,31     4,42      0,00 0,80 0 dB
0311100000003191     128540,18     466313,25     6,05     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003192     128538,96     466300,87     2,34     -0,50 0,80 0 dB

0311100000003271     128538,96     466300,87     2,33     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003272     128537,70     466288,34     2,37     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003273     128537,70     466288,34     2,46     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003274     128536,40     466276,10     2,37     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003275     128536,05     466272,85     2,63     -0,50 0,80 0 dB

0311100000003276     128550,21     466242,78     2,31     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003277     128564,64     466241,17     5,33     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003278     128564,64     466241,17     5,58     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003279     128576,88     466239,81     2,33     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003280     128576,88     466239,81     2,26     -0,50 0,80 0 dB

0311100000003281     128589,40     466238,37     5,75     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003282     128589,40     466238,37     4,09     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003283     128601,63     466236,95     2,35     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003284     128601,63     466236,95     2,31     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003285     128614,12     466235,52     2,15     -0,50 0,80 0 dB

0311100000003286     128614,12     466235,52     1,93     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003287     128626,39     466234,20     3,99     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003288     128626,39     466234,20     5,64     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003289     128660,86     466260,78     2,65     -0,32 0,80 0 dB
0311100000003290     128660,86     466260,78     2,35     -0,32 0,80 0 dB

0311100000003291     128665,44     466272,79     2,40     -0,48 0,80 0 dB
0311100000003292     128665,44     466272,79     2,48     -0,48 0,80 0 dB
0311100000003293     128666,69     466285,12     2,35     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003294     128666,69     466285,12     2,31     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003295     128667,95     466297,46     2,33     -0,50 0,80 0 dB

0311100000003296     128667,95     466297,46     2,32     -0,50 0,80 0 dB
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Bijlage II
Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeerslawaai 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp

0311100000003410     128647,52     466098,47     2,50     -0,28 0,80 0 dB
0311100000003411     128647,52     466098,47     2,44     -0,28 0,80 0 dB
0311100000003412     128649,05     466110,67     3,27     -0,14 0,80 0 dB
0311100000003413     128651,73     466110,37     6,12     -0,11 0,80 0 dB
0311100000003414     128649,61     466116,77     3,87     -0,11 0,80 0 dB

0311100000003415     128650,28     466122,95     2,45     -0,14 0,80 0 dB
0311100000003416     128650,91     466129,07     2,49     -0,17 0,80 0 dB
0311100000003417     128652,39     466141,23     2,55     -0,27 0,80 0 dB
0311100000003418     128652,90     466147,35     2,28     -0,33 0,80 0 dB
0311100000003419     128653,54     466153,45     2,39     -0,39 0,80 0 dB

0311100000003420     128653,54     466153,45     2,54     -0,39 0,80 0 dB
0311100000003421     128661,13     466182,49     2,37     -0,10 0,80 0 dB
0311100000003422     128661,13     466182,49     2,38     -0,10 0,80 0 dB
0311100000003423     128658,98     466195,14     4,12     -0,05 0,80 0 dB
0311100000003424     128658,98     466195,14     3,04     -0,05 0,80 0 dB

0311100000003425     128660,25     466207,47     2,36     -0,10 0,80 0 dB
0311100000003426     128660,25     466207,47     2,39     -0,10 0,80 0 dB
0311100000003427     128661,51     466219,67     2,44     -0,28 0,80 0 dB
0311100000003506     128661,51     466219,67     2,60     -0,28 0,80 0 dB
0311100000003507     128663,64     466241,79     2,58     -0,39 0,80 0 dB

0311100000003508     128664,27     466247,79     2,30     -0,28 0,80 0 dB
0311100000003509     128664,27     466247,79     2,30     -0,28 0,80 0 dB
0311100000003510     128665,59     466260,29     2,34     -0,14 0,80 0 dB
0311100000003511     128665,59     466260,29     2,43     -0,14 0,80 0 dB
0311100000003512     128666,87     466272,74     2,47     -0,43 0,80 0 dB

0311100000003513     128666,87     466272,74     2,33     -0,43 0,80 0 dB
0311100000003514     128668,10     466285,04     2,46     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003515     128668,10     466285,04     2,42     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003516     128669,33     466297,34     2,63     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003517     128669,33     466297,34     2,36     -0,50 0,80 0 dB

0311100000003747     128527,93     466108,40     2,40     -0,15 0,80 0 dB
0311100000003748     128521,53     466109,12     2,41     -0,19 0,80 0 dB
0311100000003749     128515,22     466109,75     2,39     -0,31 0,80 0 dB
0311100000003750     128509,14     466110,45     2,38     -0,43 0,80 0 dB
0311100000003751     128502,85     466111,14     5,81     -0,50 0,80 0 dB

0311100000003752     128496,76     466111,80     5,59     -0,50 0,80 0 dB
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Bijlage II
Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeerslawaai 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp

0311100000003753     128490,50     466112,39     2,44     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003754     128484,41     466113,21     2,79     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003755     128478,20     466113,84     2,41     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003829     128471,92     466114,38     2,36     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003837     128915,58     466361,28     2,55      0,73 0,80 0 dB

0311100000003840     128497,87     466291,00     2,51     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003841     128502,78     466287,19     2,36     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003842     128514,99     466286,02     2,44     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003843     128514,99     466286,02     2,47     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003844     128527,33     466284,78     2,27     -0,50 0,80 0 dB

0311100000003845     128527,33     466284,78     6,56     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003846     128549,26     466249,85     2,49     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003847     128545,12     466240,86     2,36     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003848     128545,12     466240,86     2,39     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003849     128544,05     466228,46     2,41     -0,50 0,80 0 dB

0311100000003850     128543,17     466225,30     2,56     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003851     128509,49     466204,76     2,26     -0,39 0,80 0 dB
0311100000003852     128497,85     466202,74     2,41     -0,49 0,80 0 dB
0311100000003925     128498,20     466205,96     2,75     -0,31 0,80 0 dB
0311100000003926     128485,61     466204,26     2,44     -0,50 0,80 0 dB

0311100000003927     128485,61     466204,26     2,29     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003954     128483,46     466202,84     2,46     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003955     128489,63     466202,18     2,48     -0,48 0,80 0 dB
0311100000003956     128495,73     466201,53     2,43     -0,45 0,80 0 dB
0311100000003957     128501,86     466200,83     2,42     -0,48 0,80 0 dB

0311100000003958     128508,04     466200,09     2,47     -0,44 0,80 0 dB
0311100000003959     128511,43     466199,71     2,46     -0,39 0,80 0 dB
0311100000003960     128517,70     466198,97     2,27     -0,31 0,80 0 dB
0311100000003961     128526,63     466197,94     2,24     -0,45 0,80 0 dB
0311100000003962     128539,31     466158,48     3,40     -0,50 0,80 0 dB

0311100000003963     128539,09     466156,29     2,92     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003964     128538,46     466150,08     2,41     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003965     128537,43     466139,96     2,38     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003966     128536,78     466133,60     2,38     -0,49 0,80 0 dB
0311100000003967     128497,15     466115,60     2,48     -0,50 0,80 0 dB

0311100000003968     128490,91     466116,27     3,25     -0,50 0,80 0 dB
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Groep: (hoofdgroep)
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0311100000003969     128484,78     466116,92     2,38     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003970     128478,59     466117,66     2,39     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003971     128472,29     466118,19     2,44     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003972     128468,08     466118,60     6,70     -0,43 0,80 0 dB
0311100000003973     128457,80     466099,67     2,50     -0,43 0,80 0 dB

0311100000003974     128457,80     466099,67     2,45     -0,43 0,80 0 dB
0311100000003975     128459,45     466105,66     2,40     -0,35 0,80 0 dB
0311100000003976     128459,98     466111,85     2,34     -0,29 0,80 0 dB
0311100000004063     128527,42     466194,99     2,55     -0,45 0,80 0 dB
0311100000004064     128528,88     466209,30     2,66     -0,50 0,80 0 dB

0311100000004065     128529,19     466212,50     2,60     -0,50 0,80 0 dB
0311100000004066     128555,31     466240,81     2,33     -0,50 0,80 0 dB
0311100000004067     128564,45     466239,78     2,30     -0,50 0,80 0 dB
0311100000004068     128564,06     466236,27     2,18     -0,50 0,80 0 dB
0311100000004069     128576,30     466234,79     3,65     -0,50 0,80 0 dB

0311100000004070     128576,30     466234,79     2,32     -0,50 0,80 0 dB
0311100000004071     128588,80     466233,52     2,31     -0,50 0,80 0 dB
0311100000004072     128588,80     466233,52     2,17     -0,50 0,80 0 dB
0311100000004073     128601,16     466232,14     2,23     -0,50 0,80 0 dB
0311100000004074     128601,16     466232,14     2,26     -0,50 0,80 0 dB

0311100000004075     128613,68     466230,91     2,36     -0,50 0,80 0 dB
0311100000004076     128613,68     466230,91     2,10     -0,50 0,80 0 dB
0311100000004077     128625,89     466229,78     2,39     -0,50 0,80 0 dB
0311100000004078     128625,89     466229,78     2,81     -0,50 0,80 0 dB
0311100000004079     128658,40     466204,62     2,57     -0,11 0,80 0 dB

0311100000004080     128657,73     466198,25     2,40     -0,06 0,80 0 dB
0311100000004081     128654,19     466195,73     2,34     -0,11 0,80 0 dB
0311100000004082     128656,18     466182,81     2,27     -0,15 0,80 0 dB
0311100000004083     128652,75     466183,20     2,36     -0,20 0,80 0 dB
0311100000004685     128720,60     466310,89     7,59     -0,50 0,80 0 dB

0311100000004686     128719,16     466304,15     6,20     -0,50 0,80 0 dB
0311100000004687     128727,98     466291,80     7,82     -0,50 0,80 0 dB
0311100000004688     128720,85     466273,00     7,79     -0,50 0,80 0 dB
0311100000004689     128719,36     466258,84     8,32     -0,50 0,80 0 dB
0311100000004690     128718,00     466243,91     7,22     -0,35 0,80 0 dB

0311100000004691     128724,13     466216,75     8,48     -0,05 0,80 0 dB
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0311100000004692     128710,20     466218,20     8,53     -0,12 0,80 0 dB
0311100000004693     128725,34     466186,42     7,14      0,00 0,80 0 dB
0311100000004694     128714,32     466187,65     7,74      0,00 0,80 0 dB
0311100000004765     128710,44     466161,96     8,63      0,00 0,80 0 dB
0311100000004766     128711,14     466161,75     7,05      0,00 0,80 0 dB

0311100000004767     128707,09     466139,91     6,71      0,00 0,80 0 dB
0311100000004768     128707,99     466139,82     5,74      0,00 0,80 0 dB
0311100000004769     128702,61     466114,45     8,23     -0,25 0,80 0 dB
0311100000004770     128702,61     466114,45     9,12     -0,25 0,80 0 dB
0311100000004771     128701,84     466098,70     8,04     -0,26 0,80 0 dB

0311100000005072     128527,79     466093,46     2,41     -0,06 0,80 0 dB
0311100000005073     128528,77     466099,54     2,76     -0,05 0,80 0 dB
0311100000005074     128529,17     466103,49     2,39     -0,09 0,80 0 dB
0311100000005075     128532,12     466111,74     3,65     -0,20 0,80 0 dB
0311100000005076     128532,55     466115,70     4,62     -0,25 0,80 0 dB

0311100000005077     128531,66     466128,28     2,45     -0,41 0,80 0 dB
0311100000005136     129076,47     466415,85     6,77      0,74 0,80 0 dB
0311100000005137     129068,69     466389,09     6,46      0,20 0,80 0 dB
0311100000005138     129060,29     466365,82     5,94      0,14 0,80 0 dB
0311100000005139     129059,22     466360,63     5,64      0,33 0,80 0 dB

0311100000005140     129058,19     466355,65     5,67      0,37 0,80 0 dB
0311100000005141     129057,11     466350,43     5,72      0,40 0,80 0 dB
0311100000005142     129054,51     466338,38     6,05      0,50 0,80 0 dB
0311100000005143     129054,51     466338,38     5,91      0,50 0,80 0 dB
0311100000005144     129052,59     466330,71     8,79      0,41 0,80 0 dB

0311100000005217     129151,57     466248,93     6,58      0,50 0,80 0 dB
0311100000005218     129053,41     466310,84     7,25      0,20 0,80 0 dB
0311100000005219     129377,09     466167,17    11,27     -0,82 0,80 0 dB
0311100000005220     129064,08     466183,77     7,09     -0,29 0,80 0 dB
0311100000005221     129046,07     466171,50    11,00     -0,08 0,80 0 dB

0311100000005420     128629,29     466142,61     2,57     -0,50 0,80 0 dB
0311100000005421     128629,29     466142,61     2,37     -0,50 0,80 0 dB
0311100000005422     128621,08     466141,45     2,46     -0,50 0,80 0 dB
0311100000005423     128614,41     466142,14     2,24     -0,50 0,80 0 dB
0311100000005424     128601,85     466143,44     2,71     -0,49 0,80 0 dB

0311100000005425     128592,28     466147,07     2,27     -0,26 0,80 0 dB

16-1-2017 9:48:50Geomilieu V4.10



Bijlage II
Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeerslawaai 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp

0311100000005426     128585,86     466145,10     2,44     -0,15 0,80 0 dB
0311100000005427     128582,66     466145,43     3,60     -0,09 0,80 0 dB
0311100000005428     128567,63     466149,75     2,32     -0,15 0,80 0 dB
0311100000005429     128561,60     466150,53     2,34     -0,29 0,80 0 dB
0311100000005430     128555,43     466151,20     2,39     -0,43 0,80 0 dB

0311100000005431     128549,00     466149,53     2,43     -0,50 0,80 0 dB
0311100000005432     128542,65     466150,22     2,35     -0,50 0,80 0 dB
0311100000005433     128525,75     466177,72     2,78     -0,36 0,80 0 dB
0311100000005434     128527,42     466194,99     2,52     -0,45 0,80 0 dB
0311100000006047     128883,15     466419,53     7,50     -0,50 0,80 0 dB

0311100000006048     128876,85     466470,02     9,96     -0,10 0,80 0 dB
0311100000006049     128873,69     466477,39    10,37     -0,20 0,80 0 dB
0311100000006050     128886,40     466508,32     7,14     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006836     128538,40     466400,95     1,94     -0,50 0,80 0 dB
0311100000006851     129257,71     466188,98     5,57      0,50 0,80 0 dB

0311100000006855     128702,44     466103,39     3,56     -0,27 0,80 0 dB
0311100000006886     128927,78     466333,21     9,60      1,00 0,80 0 dB
0311100000006887     128923,95     466319,79     7,37      1,00 0,80 0 dB
0311100000006888     128971,91     466302,88    12,68      1,00 0,80 0 dB
0311100000006889     128924,16     466292,92     7,72      0,65 0,80 0 dB

0311100000006891     128952,34     466271,15     8,16      1,00 0,80 0 dB
0311100000006892     128937,71     466247,83    10,21      0,99 0,80 0 dB
0311100000006893     128958,09     466244,47     4,51      0,88 0,80 0 dB
0311100000006894     128930,89     466232,36     9,56      0,70 0,80 0 dB
0311100000006895     128930,26     466206,68     7,35      0,50 0,80 0 dB

0311100000006896     128927,76     466159,54     6,43      1,00 0,80 0 dB
0311100000006897     128923,61     466114,36    11,96      0,99 0,80 0 dB
0311100000006899     128928,81     466121,24     4,54      0,81 0,80 0 dB
0311100000007047     129176,50     466411,32     2,97     -0,60 0,80 0 dB
0311100000007048     129090,92     466415,40     4,99     -0,11 0,80 0 dB

0311100000007049     129106,13     466415,59     4,59     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007050     129079,53     466397,57     9,92      0,15 0,80 0 dB
0311100000007051     129101,95     466383,59    10,05     -0,40 0,80 0 dB
0311100000007052     129075,05     466362,97     4,45      0,00 0,80 0 dB
0311100000007053     129072,06     466357,86     2,53      0,00 0,80 0 dB

0311100000007054     129075,83     466346,53     3,29      0,05 0,80 0 dB
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0311100000007055     129077,99     466331,67     3,25     -0,04 0,80 0 dB
0311100000007056     129067,08     466312,10     6,20      0,00 0,80 0 dB
0311100000007057     129064,47     466289,07     6,20      0,00 0,80 0 dB
0311100000007058     129078,93     466291,63     6,52      0,08 0,80 0 dB
0311100000007059     129105,50     466292,38     6,40     -0,03 0,80 0 dB

0311100000007060     129100,87     466310,00     2,74     -0,23 0,80 0 dB
0311100000007061     129088,66     466188,25     7,50     -0,40 0,80 0 dB
0311100000007062     129070,89     466171,82     7,48      0,00 0,80 0 dB
0311100000007231     128513,08     466206,94     2,46     -0,28 0,80 0 dB
0311100000007232     128516,07     466206,62     2,50     -0,33 0,80 0 dB

0311100000007233     128519,05     466206,30     2,50     -0,37 0,80 0 dB
0311100000007234     128520,77     466221,98     2,48     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007235     128525,20     466205,64     2,47     -0,47 0,80 0 dB
0311100000007312     128529,89     466221,00     2,49     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007313     128526,42     466215,34     2,57     -0,50 0,80 0 dB

0311100000007314     128522,13     466205,97     2,43     -0,42 0,80 0 dB
0311100000007420     128639,60     466123,01     2,64     -0,29 0,80 0 dB
0311100000007421     128628,97     466139,44     2,59     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007422     128621,92     466131,08     2,60     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007424     128642,96     466125,43     2,75     -0,26 0,80 0 dB

0311100000007426     128651,30     466148,10     2,81     -0,34 0,80 0 dB
0311100000007427     128643,27     466128,30     2,62     -0,27 0,80 0 dB
0311100000007428     128651,65     466151,37     2,78     -0,38 0,80 0 dB
0311100000007429     128645,18     466145,91     2,76     -0,36 0,80 0 dB
0311100000007430     128644,55     466140,09     2,70     -0,33 0,80 0 dB

0311100000007431     128621,92     466131,08     2,55     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007432     128622,64     466137,10     2,62     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007433     128627,69     466127,36     2,66     -0,49 0,80 0 dB
0311100000007614     128944,65     466175,19     7,85      0,50 0,80 0 dB
0311100000007615     128950,28     466278,35     6,51      0,90 0,80 0 dB

0311100000007616     128940,96     466327,23     0,08      1,00 0,80 0 dB
0311100000007768     128610,78     466145,05     2,30     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007780     128470,07     466399,56     2,18     -0,16 0,80 0 dB
0311100000007806     128784,85     466212,58     5,49     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007807     128843,03     466425,52    44,31     -0,95 0,80 0 dB

0311100000007808     128864,50     466433,98     3,12     -0,57 0,80 0 dB
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0311100000007809     128836,77     466435,77     5,12     -0,60 0,80 0 dB
0311100000007810     128883,43     466444,70     4,99     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007811     128880,71     466520,09     5,74     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007983     128528,42     466125,95     3,09     -0,38 0,80 0 dB
0311100000007984     128529,08     466131,91     2,36     -0,46 0,80 0 dB

0311100000007985     128526,27     466132,22     2,41     -0,46 0,80 0 dB
0311100000007986     128523,17     466132,56     2,43     -0,46 0,80 0 dB
0311100000007987     128520,20     466132,88     2,44     -0,46 0,80 0 dB
0311100000007988     128517,33     466133,19     2,45     -0,46 0,80 0 dB
0311100000007989     128514,60     466133,49     2,38     -0,46 0,80 0 dB

0311100000007990     128506,50     466112,53     2,37     -0,48 0,80 0 dB
0311100000007991     128507,00     466118,50     2,40     -0,48 0,80 0 dB
0311100000007992     128509,98     466118,18     1,76     -0,42 0,80 0 dB
0311100000007993     128513,03     466117,85     1,82     -0,36 0,80 0 dB
0311100000007994     128515,70     466117,56     0,69     -0,31 0,80 0 dB

0311100000007995     128518,60     466117,24     0,43     -0,27 0,80 0 dB
0311100000007996     128521,50     466116,93     2,56     -0,25 0,80 0 dB
0311100000008048     128937,61     466297,84     3,71      0,93 0,80 0 dB
0311100000008049     128940,96     466297,84     3,68      0,94 0,80 0 dB
0311100000008050     128943,74     466297,84     3,73      1,00 0,80 0 dB

0311100000008051     128937,16     466322,24     3,32      1,00 0,80 0 dB
0311100000008052     128940,68     466322,30     3,35      1,00 0,80 0 dB
0311100000008053     128943,44     466322,35     3,33      1,00 0,80 0 dB
0311100000008068     128524,41     466116,61     2,44     -0,25 0,80 0 dB
0311100000008069     128527,28     466116,30     2,38     -0,25 0,80 0 dB

0311100000008444     128956,61     466327,08     2,99      0,96 0,80 0 dB
0311100000009554     128933,83     466290,11     0,16      0,50 0,80 0 dB
0311100000009668     128978,64     466553,06     0,15      0,50 0,80 0 dB
0311100000009670     128933,85     466533,31     0,48      1,00 0,80 0 dB
0311100000009672     128926,82     466489,67     0,39      1,00 0,80 0 dB

0311100000009673     128942,27     466461,30     0,25      1,00 0,80 0 dB
0311100000009674     128975,75     466457,26     0,09      1,00 0,80 0 dB
0311100000009675     128965,90     466512,13     0,26      0,85 0,80 0 dB
0311100000009676     128978,42     466544,48     0,17      0,50 0,80 0 dB
0311100000009679     128923,55     466510,81     6,00      1,00 0,80 0 dB

0311100000009680     128923,30     466516,30     6,00      1,00 0,80 0 dB
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0311100000009681     128923,05     466521,79     6,00      1,00 0,80 0 dB
0311100000009682     128922,81     466527,28     6,00      1,00 0,80 0 dB
0311100000009683     128923,92     466534,89     6,00      1,00 0,80 0 dB
0329100000003586     128938,91     466566,23     5,87      1,00 0,80 0 dB
0329100000003587     128885,72     466548,77     6,94     -0,06 0,80 0 dB

0329100000003588     128826,04     466533,17     6,97     -0,77 0,80 0 dB
0329100000003589     128840,33     466538,05     6,53     -0,98 0,80 0 dB
0329100000003591     128957,61     466571,70     6,05      0,71 0,80 0 dB
0329100000003592     128848,95     466812,07     5,36      0,00 0,80 0 dB
0329100000003604     128995,90     466733,05    10,49      0,50 0,80 0 dB

0329100000003608     128956,69     466766,90     6,55      0,50 0,80 0 dB
0329100000003609     128898,88     466766,09     9,62      0,28 0,80 0 dB
0329100000003614     128847,99     466989,35    15,51     -0,50 0,80 0 dB
0329100000003615     128784,49     467012,94     8,96      0,50 0,80 0 dB
0329100000003619     128846,27     467103,98    11,46      0,67 0,80 0 dB

0329100000003620     128848,13     467173,04     8,76      0,50 0,80 0 dB
0329100000003622     128823,45     467200,00     8,17      0,98 0,80 0 dB
0329100000003623     128808,96     467226,80     5,40      1,00 0,80 0 dB
0329100000003624     128799,54     467227,97     3,80      1,00 0,80 0 dB
0329100000004866     129060,05     467266,54     3,45     -0,50 0,80 0 dB

0329100000004867     128878,54     467245,25     6,67      0,00 0,80 0 dB
0329100000004868     128889,03     467251,52     4,16     -0,24 0,80 0 dB
0329100000004869     128952,55     467078,61     6,96      0,44 0,80 0 dB
0329100000004870     129005,45     467092,78    14,37     -0,05 0,80 0 dB
0329100000004871     129068,99     466845,88     7,93     -0,50 0,80 0 dB

0329100000004966     129046,80     466851,95    11,34     -0,50 0,80 0 dB
0329100000004967     129337,69     466838,48     3,02     -1,00 0,80 0 dB
0329100000004968     129353,56     466844,72     6,95     -1,00 0,80 0 dB
0329100000004969     129352,72     466894,13    12,94     -1,31 0,80 0 dB
0329100000004970     129379,11     466885,83     5,46     -1,00 0,80 0 dB

0329100000004971     129406,13     466869,41     6,80     -1,00 0,80 0 dB
0329100000004972     129380,30     466866,90     4,44     -1,00 0,80 0 dB
0329100000004973     129362,65     466842,79     5,88     -1,00 0,80 0 dB
0329100000004974     129431,34     466879,11     8,17     -1,03 0,80 0 dB
0329100000004983     129096,98     466739,96     7,32     -0,50 0,80 0 dB

0329100000004984     129124,32     466747,79     6,73     -0,62 0,80 0 dB
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0329100000004985     129107,03     466758,75     6,08     -0,50 0,80 0 dB
0329100000004986     129098,53     466702,34     6,92     -0,12 0,80 0 dB
0329100000004987     129127,01     466693,96     6,40     -0,41 0,80 0 dB
0329100000004988     129152,28     466723,53     7,33     -0,68 0,80 0 dB
0329100000004989     129142,31     466721,73     4,91     -0,71 0,80 0 dB

0329100000004990     129127,93     466698,86     8,10     -0,47 0,80 0 dB
0329100000004991     129194,05     466686,61     7,39     -0,72 0,80 0 dB
0329100000004992     129194,05     466686,61     4,46     -0,72 0,80 0 dB
0329100000004993     129114,25     466532,37     6,60     -0,50 0,80 0 dB
0329100000004994     129265,05     466582,70     5,37     -1,13 0,80 0 dB

0329100000004995     129099,64     466515,97    13,49     -0,34 0,80 0 dB
0329100000004996     129097,36     466544,98     3,09     -0,48 0,80 0 dB
0329100000004997     129146,88     466545,09     5,68     -0,50 0,80 0 dB
0329100000004998     129092,62     466497,69    16,56      0,50 0,80 0 dB
0329100000004999     129120,47     466442,18     7,89      0,00 0,80 0 dB

0329100000005000     129133,41     466424,00     3,50     -0,31 0,80 0 dB
0329100000005001     129177,49     466440,00     6,52     -0,50 0,80 0 dB
0329100000005002     129214,54     466445,80     4,80     -0,50 0,80 0 dB
0329100000005220     129287,23     466510,80     7,20     -1,00 0,80 0 dB
0329100000006088     129419,33     466921,20     0,72     -1,55 0,80 0 dB

0329100000006113     128850,02     466564,07     5,42     -0,60 0,80 0 dB
0329100000006128     128795,34     467276,49     5,73      0,51 0,80 0 dB
0329100000006144     128852,06     466538,73    10,87     -1,15 0,80 0 dB
0329100000006217     128982,66     466583,43     9,00      0,37 0,80 0 dB
0329100000006229     128676,21     466462,92     6,88     -0,28 0,80 0 dB

1904100000038893     128916,12     466369,94     2,70      0,66 0,80 0 dB
1904100000038919     128644,55     466140,11     2,78     -0,33 0,80 0 dB
1904100000038920     128643,91     466134,20     2,72     -0,30 0,80 0 dB
1904100000038921     128643,60     466131,28     2,69     -0,29 0,80 0 dB
1904100000038922     128643,60     466131,28     2,68     -0,29 0,80 0 dB

1904100000038923     128629,96     466117,98     5,73     -0,40 0,80 0 dB
1904100000038924     128632,80     466117,73     5,96     -0,35 0,80 0 dB
1904100000038925     128636,46     466123,34     2,81     -0,34 0,80 0 dB
1904100000039165     128642,55     466122,70     2,76     -0,25 0,80 0 dB
1904100000039228     128822,74     466452,29     2,22     -0,37 0,80 0 dB

1904100000039387     128921,72     466451,88     2,05      0,84 0,80 0 dB
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0311100000000517     128666,67     466065,48     8,51     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000518     128658,33     466066,40     8,33     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000519     128657,66     466060,15     8,19     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000520     128656,97     466053,88     8,29     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000521     128656,34     466047,90     8,24     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000522     128655,72     466041,65     8,34     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000523     128655,07     466035,50     8,33     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000524     128654,43     466029,52     8,27     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000525     128652,54     466010,22     8,53     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000526     128651,89     466003,89     8,26     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000527     128651,26     465997,73     8,30     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000528     128650,63     465991,68     8,40     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000529     128650,00     465985,52     8,80     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000530     128649,33     465979,25     8,30     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000531     128648,70     465973,14     8,38     -0,42 0,80 0 dB

0311100000000532     128648,06     465966,90     8,31     -0,31 0,80 0 dB
0311100000000533     128647,46     465960,81     8,56     -0,21 0,80 0 dB
0311100000000534     128646,86     465954,79     8,41     -0,19 0,80 0 dB
0311100000000629     128587,25     466045,35     8,75     -0,28 0,80 0 dB
0311100000000630     128581,20     466046,00     8,07     -0,17 0,80 0 dB

0311100000000631     128572,86     466034,30     8,19     -0,35 0,80 0 dB
0311100000000632     128566,92     466034,93     8,43     -0,34 0,80 0 dB
0311100000000633     128566,94     466047,54     8,42     -0,08 0,80 0 dB
0311100000000634     128555,89     466044,53     8,38     -0,23 0,80 0 dB
0311100000000635     128551,27     466049,17     8,35     -0,25 0,80 0 dB

0311100000000636     128543,10     466050,05     8,52     -0,33 0,80 0 dB
0311100000000637     128550,28     466018,58     8,31     -0,34 0,80 0 dB
0311100000000638     128563,05     466011,60     8,16      0,00 0,80 0 dB
0311100000000639     128551,07     466007,30     8,29     -0,01 0,80 0 dB
0311100000000640     128550,52     466002,13     8,21     -0,06 0,80 0 dB

0311100000000641     128549,94     465996,80     8,29     -0,11 0,80 0 dB
0311100000000642     128549,39     465991,63     8,32     -0,15 0,80 0 dB
0311100000000643     128548,78     465986,03     8,35     -0,20 0,80 0 dB
0311100000000644     128548,21     465980,76     7,93     -0,25 0,80 0 dB
0311100000000645     128547,62     465975,25     8,25     -0,30 0,80 0 dB

0311100000000646     128543,89     465970,56     8,04     -0,35 0,80 0 dB
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0311100000000647     128546,48     465964,70     8,29     -0,40 0,80 0 dB
0311100000000648     128517,15     465935,84     7,20     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000649     128526,65     465934,87     6,70     -0,19 0,80 0 dB
0311100000000671     128536,14     465933,89     6,51     -0,21 0,80 0 dB
0311100000000672     128545,63     465932,91     7,22     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000673     128554,83     465928,99     6,79     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000674     128562,00     465934,75     6,92     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000675     128582,47     465926,93     7,79     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000676     128585,77     465926,59     7,67     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000677     128600,03     465930,79     7,06     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000678     128606,19     465926,65     6,88     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000679     128615,68     465925,67     7,89     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000680     128625,17     465924,70     7,12     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000681     128633,88     465917,04     6,70     -0,44 0,80 0 dB
0311100000000682     128571,08     465974,96     4,49     -0,35 0,80 0 dB

0311100000000683     128431,48     465970,42     4,47     -0,40 0,80 0 dB
0311100000000686     128446,05     466006,02     8,23     -0,20 0,80 0 dB
0311100000000687     128451,21     466005,46     8,25     -0,17 0,80 0 dB
0311100000000688     128456,24     466004,92     8,23     -0,18 0,80 0 dB
0311100000000689     128461,20     466004,39     8,40     -0,18 0,80 0 dB

0311100000000690     128466,11     466003,86     8,32     -0,19 0,80 0 dB
0311100000000691     128470,93     465999,82     8,20     -0,24 0,80 0 dB
0311100000000692     128476,11     465999,26     8,22     -0,25 0,80 0 dB
0311100000000693     128480,99     465998,74     8,42     -0,25 0,80 0 dB
0311100000000694     128486,00     465998,24     8,28     -0,25 0,80 0 dB

0311100000000695     128491,00     465997,68     8,31     -0,30 0,80 0 dB
0311100000000696     128484,38     466018,22     8,22     -0,01 0,80 0 dB
0311100000000697     128494,74     466017,09     8,30     -0,26 0,80 0 dB
0311100000000698     128495,28     466022,09    10,77     -0,26 0,80 0 dB
0311100000000699     128485,41     466028,19     9,02     -0,14 0,80 0 dB

0311100000000700     128483,52     466038,96     8,27     -0,15 0,80 0 dB
0311100000000701     128486,54     466038,17    10,75     -0,21 0,80 0 dB
0311100000000702     128490,52     466042,86     8,42     -0,23 0,80 0 dB
0311100000000703     128491,07     466047,95    10,84     -0,18 0,80 0 dB
0311100000000704     128491,61     466053,04     8,33     -0,14 0,80 0 dB

0311100000000705     128492,14     466057,88     8,26     -0,10 0,80 0 dB
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0311100000000706     128492,66     466062,85     8,37     -0,06 0,80 0 dB
0311100000000707     128474,93     466066,66    10,78     -0,27 0,80 0 dB
0311100000000708     128474,93     466066,66     8,19     -0,27 0,80 0 dB
0311100000000709     128470,02     466067,19     8,30     -0,37 0,80 0 dB
0311100000000710     128465,04     466067,73    10,77     -0,41 0,80 0 dB

0311100000000711     128460,01     466068,29     8,47     -0,41 0,80 0 dB
0311100000000712     128455,07     466068,82    10,55     -0,41 0,80 0 dB
0311100000000713     128450,14     466069,34     8,43     -0,43 0,80 0 dB
0311100000000718     128526,94     465966,77     8,24     -0,47 0,80 0 dB
0311100000000719     128515,96     465967,93     8,33     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000720     128512,10     465973,66     8,49     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000721     128517,06     465978,49     8,31     -0,49 0,80 0 dB
0311100000000722     128513,25     465984,47     8,27     -0,49 0,80 0 dB
0311100000000723     128518,20     465989,26     8,28     -0,40 0,80 0 dB
0311100000000724     128514,40     465995,32     8,25     -0,45 0,80 0 dB

0311100000000725     128519,34     465999,94     8,15     -0,37 0,80 0 dB
0311100000000726     128515,52     466005,76     8,24     -0,45 0,80 0 dB
0311100000000727     128522,48     466010,41     8,10     -0,32 0,80 0 dB
0311100000000728     128518,65     466016,08     7,97     -0,46 0,80 0 dB
0311100000000729     128521,95     466046,50    11,56     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000730     128521,95     466046,50     8,58     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000731     128522,64     466052,74     7,72     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000732     128523,27     466058,88     8,22     -0,48 0,80 0 dB
0311100000000733     128523,97     466065,14     8,13     -0,45 0,80 0 dB
0311100000000734     128524,61     466071,31     8,09     -0,48 0,80 0 dB

0311100000000754     128553,84     466083,89     8,39     -0,44 0,80 0 dB
0311100000000755     128559,77     466083,26     8,51     -0,43 0,80 0 dB
0311100000000756     128565,87     466082,61     8,04     -0,43 0,80 0 dB
0311100000000757     128571,78     466081,98     8,58     -0,43 0,80 0 dB
0311100000000758     128577,62     466081,36     8,54     -0,43 0,80 0 dB

0311100000000759     128577,61     466081,31     8,04     -0,43 0,80 0 dB
0311100000000760     128589,81     466080,07     8,46     -0,43 0,80 0 dB
0311100000000761     128595,59     466079,45     8,32     -0,43 0,80 0 dB
0311100000000762     128601,64     466078,81     8,40     -0,46 0,80 0 dB
0311100000000763     128607,66     466078,17     8,50     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000764     128613,54     466077,54     8,72     -0,50 0,80 0 dB
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Bijlage II
Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeerslawaai 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp

0311100000000765     128619,48     466076,91     8,63     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000766     128625,74     466076,25     8,43     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000767     128633,94     466012,61     8,44     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000768     128620,64     466005,11     8,33     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000769     128620,01     465999,29     8,61     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000770     128619,36     465993,23     8,84     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000771     128618,73     465987,38     8,42     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000772     128618,08     465981,36     8,47     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000773     128617,43     465975,34     8,43     -0,48 0,80 0 dB
0311100000000774     128616,79     465969,48     8,39     -0,39 0,80 0 dB

0311100000000775     128616,16     465963,44     8,43     -0,39 0,80 0 dB
0311100000000776     128616,37     465948,09     8,47     -0,39 0,80 0 dB
0311100000000777     128614,85     466029,87     8,51     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000778     128608,82     466030,51     8,49     -0,50 0,80 0 dB
0311100000000779     128604,97     466043,12     8,42     -0,50 0,80 0 dB

0311100000000780     128599,09     466044,10     7,89     -0,48 0,80 0 dB
0311100000000781     128593,12     466044,41     8,02     -0,38 0,80 0 dB
0311100000002827     128624,27     466033,55     2,70     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002828     128630,35     466034,14     2,76     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002829     128630,65     466037,14     2,76     -0,50 0,80 0 dB

0311100000002830     128630,94     466040,10     2,74     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002831     128631,24     466043,08     2,68     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002832     128631,53     466045,99     2,69     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002833     128631,82     466048,84     2,65     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002834     128632,10     466051,70     2,67     -0,50 0,80 0 dB

0311100000002835     128632,38     466054,52     2,67     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002836     128632,67     466057,41     2,71     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002837     128632,97     466060,39     2,78     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002838     128633,25     466063,19     2,67     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002839     128633,54     466066,12     2,74     -0,50 0,80 0 dB

0311100000002875     128643,89     466029,76     2,85     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002877     128639,16     466042,10     2,68     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002878     128639,16     466042,10     2,93     -0,50 0,80 0 dB
0311100000002879     128638,55     466036,37     2,71     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003216     128703,23     466054,07     4,28     -0,36 0,80 0 dB

0311100000003318     128637,14     465961,91     2,45     -0,23 0,80 0 dB
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Bijlage II
Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeerslawaai 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp

0311100000003319     128637,72     465968,00     2,46     -0,34 0,80 0 dB
0311100000003320     128638,40     465974,22     7,24     -0,45 0,80 0 dB
0311100000003321     128638,99     465980,26     2,36     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003322     128639,66     465986,62     2,27     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003401     128640,29     465992,71     2,47     -0,50 0,80 0 dB

0311100000003402     128640,97     465998,89     2,35     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003403     128641,20     466005,04     2,46     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003404     128641,20     466005,04     2,79     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003405     128648,70     466030,12     2,59     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003406     128650,50     466054,57     3,17     -0,50 0,80 0 dB

0311100000003407     128641,01     466059,41     2,63     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003408     128641,32     466062,54     2,61     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003409     128641,89     466068,16     2,55     -0,50 0,80 0 dB
0311100000003741     128538,07     466044,71     4,52     -0,42 0,80 0 dB
0311100000003742     128538,07     466044,71     5,20     -0,42 0,80 0 dB

0311100000003743     128542,79     466054,01     4,03     -0,30 0,80 0 dB
0311100000003744     128543,47     466060,16     2,38     -0,25 0,80 0 dB
0311100000003745     128544,16     466066,34     2,37     -0,32 0,80 0 dB
0311100000003746     128543,76     466069,06     5,45     -0,35 0,80 0 dB
0311100000003884     128535,44     465964,91     2,94     -0,41 0,80 0 dB

0311100000004772     128693,65     466059,30     8,98     -0,49 0,80 0 dB
0311100000004773     128697,50     466043,45     8,78     -0,03 0,80 0 dB
0311100000004774     128700,49     466043,14     8,74     -0,11 0,80 0 dB
0311100000004775     128695,41     466029,20     9,78      0,00 0,80 0 dB
0311100000004776     128695,12     466021,64    10,64      0,00 0,80 0 dB

0311100000004777     128701,42     466009,23     9,66      0,00 0,80 0 dB
0311100000004778     128693,32     466000,20     9,37     -0,04 0,80 0 dB
0311100000004779     128696,89     465988,46     8,25      0,00 0,80 0 dB
0311100000004780     128692,72     465978,00     8,38      0,00 0,80 0 dB
0311100000004781     128683,61     465964,26     7,71     -0,25 0,80 0 dB

0311100000004782     128680,77     465942,30     7,03     -0,19 0,80 0 dB
0311100000004850     128679,25     465929,43     6,81     -0,09 0,80 0 dB
0311100000005222     129015,91     466071,14     7,60      0,80 0,80 0 dB
0311100000005223     129013,79     466053,83     7,78      0,55 0,80 0 dB
0311100000005224     129005,89     466026,86     8,18      0,34 0,80 0 dB

0311100000005225     129005,79     466026,87     8,12      0,34 0,80 0 dB
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Bijlage II
Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeerslawaai 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp

0311100000005226     129001,42     466006,92    10,26      0,38 0,80 0 dB
0311100000005227     129017,62     465981,57     6,46      0,00 0,80 0 dB
0311100000005229     128970,52     465948,94    10,06      0,18 0,80 0 dB
0311100000005230     128942,55     465896,23     5,95      0,00 0,80 0 dB
0311100000006044     128799,32     465947,24     8,74     -0,24 0,80 0 dB

0311100000006045     128805,48     465996,46     6,93      0,35 0,80 0 dB
0311100000006046     128805,78     466043,79     6,55      0,00 0,80 0 dB
0311100000006846     128770,33     465896,04     3,71      0,50 0,80 0 dB
0311100000006898     128907,66     466047,10     6,96      1,00 0,80 0 dB
0311100000006900     128876,14     465995,78     9,26      0,87 0,80 0 dB

0311100000006901     128863,20     465988,56     7,76      0,68 0,80 0 dB
0311100000007063     129040,28     466055,03     2,88      0,00 0,80 0 dB
0311100000007064     129011,83     466014,68     5,02      0,25 0,80 0 dB
0311100000007138     129032,25     465989,14     9,20      0,00 0,80 0 dB
0311100000007139     129046,35     465987,62     2,61      0,00 0,80 0 dB

0311100000007140     129046,03     465983,12     2,53      0,00 0,80 0 dB
0311100000007418     128633,83     466069,03     2,68     -0,50 0,80 0 dB
0311100000007611     128876,78     465956,66    14,75      0,50 0,80 0 dB
0311100000007612     128918,16     465996,93     7,75      0,50 0,80 0 dB
0311100000007613     128910,97     466061,77     5,86      0,76 0,80 0 dB

0311100000007773     128569,52     466057,29     2,41     -0,04 0,80 0 dB
0311100000007774     128551,58     466059,00     2,47     -0,18 0,80 0 dB
0311100000007803     128776,08     465958,53     5,00     -0,39 0,80 0 dB
0311100000007804     128760,51     465920,51     4,31     -0,10 0,80 0 dB
0311100000007805     128797,87     465997,27     5,25      0,42 0,80 0 dB

1904100000038605     128978,40     465920,73     8,00      0,00 0,80 0 dB
1904100000038771     128575,91     466061,61     5,52     -0,13 0,80 0 dB
1904100000038897     128538,13     465990,56     2,69     -0,16 0,80 0 dB
1904100000039173     128686,34     465945,90     2,37     -0,15 0,80 0 dB
1904100000039178     128538,97     466017,35     2,78     -0,26 0,80 0 dB

1904100000039242     128480,77     466069,50     8,27     -0,23 0,80 0 dB
1904100000039243     128491,41     466009,08    11,74     -0,21 0,80 0 dB
1904100000039244     128491,41     466009,08     2,94     -0,21 0,80 0 dB
0329100000003565     129307,01     467369,12     7,50     -1,00 0,80 0 dB
0329100000003566     129384,12     467383,32     4,19     -1,00 0,80 0 dB

0329100000003567     129347,99     467376,59     6,73     -1,00 0,80 0 dB
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Bijlage II
Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeerslawaai 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp

0329100000003568     129340,92     467398,91     8,31     -1,00 0,80 0 dB
0329100000003569     129318,99     467439,98     5,10     -0,84 0,80 0 dB
0329100000003570     129325,78     467415,28     5,22     -0,91 0,80 0 dB
0329100000003571     129321,01     467429,30     3,84     -0,78 0,80 0 dB
0329100000003600     128615,59     467323,91     7,03     -0,50 0,80 0 dB

0329100000003601     128604,43     467323,53     6,28     -0,50 0,80 0 dB
0329100000003602     128619,39     467301,74     7,22     -0,50 0,80 0 dB
0329100000003603     128627,91     467326,40     6,48     -0,50 0,80 0 dB
0329100000003626     128810,83     467325,80    13,87      0,50 0,80 0 dB
0329100000003629     128813,19     467423,77     9,07      0,50 0,80 0 dB

0329100000004864     128923,80     467429,76    12,66      0,39 0,80 0 dB
0329100000004865     128926,66     467406,70     7,64     -0,34 0,80 0 dB
0329100000006121     129340,65     467383,92     2,71     -1,00 0,80 0 dB
0329100000006122     129337,23     467353,39     2,75     -1,00 0,80 0 dB
0329100000006123     129360,12     467355,70     8,05     -1,00 0,80 0 dB

0329100000003590     128950,37     466582,45     3,51      1,00 0,80 0 dB
villa/landhuis     128937,82     466671,81    13,74      0,88 0,80 0 dB
koetshuis 2     128965,82     466626,28     8,25      0,50 0,80 0 dB
koetshuis 1     128945,42     466600,92    10,90      0,71 0,80 0 dB
woning     129011,26     466608,62     8,35      0,50 0,80 0 dB

boothuis     129021,15     466606,23     3,00      0,89 0,80 0 dB
theehuis     129011,46     466691,13     4,00      1,25 0,80 0 dB
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Bijlage II
Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeerslawaai 2027
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n ISO_H Cp Zwevend Refl.L 1k Refl.R 1k

x     128935,39     466591,16     128919,10     466587,20     1,80     1,80      0,79      0,50      1,80 0 dB Nee 0,20 0,20
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(exclusief aftrek ex art.110g Wgh)Bijlage III
Geluidbelastingen Rijksstraatweg
Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2027

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkstraatweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

021_A zuidgevel 1,50 42,20 38,90 32,15 42,52
021_B zuidgevel 5,00 44,00 40,70 33,96 44,32
022_A westgevel 1,50 45,30 42,00 35,25 45,62
022_B westgevel 5,00 46,87 43,57 36,82 47,19
023_A westgevel 1,50 44,07 40,80 34,02 44,40

023_B westgevel 5,00 45,43 42,15 35,38 45,75
024_A noordgevel 1,50 44,62 41,33 34,58 44,94
024_B noordgevel 5,00 45,58 42,29 35,54 45,90
025_A oostgevel 1,50 32,79 29,49 22,75 33,11
025_B oostgevel 5,00 34,05 30,75 24,01 34,37

026_A oostgevel 1,50 32,89 29,58 22,84 33,21
026_B oostgevel 5,00 34,81 31,51 24,77 35,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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(exclusief aftrek ex art.110g Wgh)Bijlage III
Geluidbelastingen Zandpad
Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2027

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandpad
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

021_A zuidgevel 1,50 41,62 37,99 31,25 41,77
021_B zuidgevel 5,00 44,32 40,68 33,95 44,47
022_A westgevel 1,50 36,70 33,11 26,37 36,87
022_B westgevel 5,00 38,27 34,63 27,89 38,41
023_A westgevel 1,50 37,68 34,09 27,34 37,85

023_B westgevel 5,00 39,67 36,03 29,30 39,82
024_A noordgevel 1,50 44,94 41,33 34,59 45,10
024_B noordgevel 5,00 46,53 42,90 36,16 46,68
025_A oostgevel 1,50 47,22 43,60 36,86 47,37
025_B oostgevel 5,00 48,99 45,35 38,62 49,14

026_A oostgevel 1,50 47,08 43,46 36,72 47,23
026_B oostgevel 5,00 48,98 45,34 38,61 49,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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(exclusief aftrek ex art.110g Wgh)Bijlage III
Geluidbelastingen gecumuleerd
Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2027

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

021_A zuidgevel 1,50 44,93 41,48 34,74 45,17
021_B zuidgevel 5,00 47,17 43,70 36,96 47,40
022_A westgevel 1,50 45,86 42,52 35,78 46,16
022_B westgevel 5,00 47,43 44,09 37,35 47,73
023_A westgevel 1,50 44,97 41,63 34,87 45,26

023_B westgevel 5,00 46,45 43,10 36,33 46,74
024_A noordgevel 1,50 47,79 44,34 37,60 48,03
024_B noordgevel 5,00 49,09 45,62 38,87 49,32
025_A oostgevel 1,50 47,37 43,76 37,02 47,53
025_B oostgevel 5,00 49,13 45,50 38,77 49,28

026_A oostgevel 1,50 47,24 43,64 36,90 47,40
026_B oostgevel 5,00 49,14 45,52 38,78 49,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1 Inleiding 

In opdracht van BRO is door Windmill Milieu Management en Advies een akoestisch 
onderzoek uitgevoerd gericht op de ruimtelijke inpasbaarheid van het plan Buitenplaats 
Vijverhof te Nieuwersluis (gemeente Stichtse Vecht). 
 
Doel van het onderzoek is het beoordelen van de ruimtelijke inpasbaarheid van het plan 
rekening houdend met omliggende gevoelige functies. Onderzocht is of door de nieuw 
gewenste ruimtelijke ontwikkeling sprake is van een akoestisch goed woon- en 
leefklimaat. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels uit de Handleiding meten en rekenen 
industrielawaai 1999. 
 
Middels voorliggende rapportage wordt verslag gedaan van de uitgangspunten en 
bevindingen. 
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2 Situatie 

Het plangebied is gelegen tussen de Rijksstraatweg aan de westzijde en de rivier de 
Vecht ten oosten van het plangebied. In de beoogde nieuwe situatie wordt het perceel 
als verblijfsrecreatie ontwikkelt. In de onderstaande figuur is de gewenste indeling van 
het plangebied weergegeven. 
 

 
Figuur 2.1: indeling plangebied 
 
Binnen het plangebied is sprake van: 
1. Parkeren (diverse locaties); 
2. Villa met restaurant, terras, 8 hotelkamers en vergaderruimte; 
3. Theehuis; 
4. Aanlegsteiger; 
5. Koetshuis I (23 hotelkamers); 
6. Koetshuis II (14 hotelkamers); 
7. Kelder bij koetshuis (parkeren, vergaderruimte, fitness); 
8. Buitenruimte (verkeer, stemgeluid) 
9. Woning. 
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6. Koetshuis II (14 hotelkamers); 
7. Kelder bij koetshuis (parkeren, vergaderruimte, fitness); 
8. Buitenruimte (verkeer, stemgeluid) 
9. Woning. 
In figuur 2.1 is de voorgaande nummering weergegeven. 

 
De meest nabijgelegen geluidgevoelige bestemmingen zijn de nieuw te realiseren woning 
binnen het plangebied, de woning Rijksstraatweg 8 ten noorden van het plangebied, de 
appartementen Overweer 35-41 en de woningen Rijksstraatweg 2 en 4 ten zuiden van 
het plangebied. 
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3 Beoordeling 

3.1 Goede ruimtelijke ordening 

VNG-publicatie: “Bedrijven en milieuzonering (versie 2009), geeft informatie over de 
ruimtelijk relevante milieuaspecten van diverse bedrijfsactiviteiten. In deze publicatie zijn 
richtafstanden opgenomen voor het ontwikkelen van bedrijfsactiviteiten in relatie tot het 
lokale omgevingstype. De publicatie is een hulpmiddel bij de ruimtelijke inpassing van 
plannen en vormt op basis van vaste jurisprudentie een goed vertrekpunt voor de 
beoordeling of er sprake is van een akoestisch goed woon- en leefklimaat. In de bijlage 
van deze publicatie is een stappenplan opgenomen voor de beoordeling van het 
milieuaspect geluid. 
 
Omgevingstypering en richtafstanden 
Voor de beoordeling wordt onderscheid gemaakt in twee omgevingstypes, namelijk 
“rustige woonwijk en rustig buitengebied” en “gemengd gebied”. Het omgevingstype 
wordt bepaald door de omgeving waarin de planrealisatie plaatsvind en niet door het plan 
zelf. Voor beide omgevingstypen gelden verschillende richtafstanden. De te 
onderscheiden omgevingstypen worden hieronder nader getypeerd. 
 
Rustige woonwijk en een rustig buitengebied 
“Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van 
functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere 
functies (zoals bedrijven en kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar 
mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijkbaar 
omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel 
inclusief verblijfsrecreatie), een stilte gebied of een natuurgebied.” 
 
Gemengd gebied 
“Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct 
naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. 
Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere 
bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs de 
hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. 
Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere 
richtafstanden rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren afstand van 
milieubelastende activiteiten veelal bepalend.” 
 
De bestaande situatie (zie hoofdstuk 2) ter plaatse betreft een buitenplaats. De situatie 
kan getypeerd worden als een rustig buitengebied met verblijfsrecreatie. Daarmee past 
deze specifieke situatie het best bij de omgevingstypering ‘rustige woonwijk’. 
 
Stappenplan geluid (bijlage 5) VNG-publicatie 
Het stappenplan bestaat uit vier stappen waarbij de geluidbelasting per stap hoger wordt 
en daarmee ook de onderzoeks- en motiveringsplicht. 
 
In stap 1 wordt onderzocht of geluidgevoelige bestemmingen binnen de richtafstand van 
bedrijven komen te liggen. Indien de richtafstand niet overschreden wordt kan verdere 
toetsing achterwege blijven en is inpassing mogelijk. 
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Vanaf stap 2 is akoestisch onderzoek noodzakelijk. In stap 2 staan streefwaarden 
geformuleerd. Voor het gebiedstype ‘rustige woonwijk’ gelden de volgende 
streefwaarden: 
- 45 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 
- 65 dB(A) maximaal (piekgeluiden); 
- 50 dB(A) ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking. 
 
Indien niet aan stap 2 voldaan kan worden, dienen de richtwaarden voor gemengd gebied 
uit stap 3 beschouwd te worden: 
- 50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 
- 70 dB(A) maximaal (piekgeluiden); 
- 50 dB(A) ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking. 
Wanneer voldaan wordt aan deze richtwaarden moet het bevoegd gezag bovendien 
motiveren waarom deze geluidbelastingen in de concrete situatie acceptabel worden 
geacht. 
 
Indien niet aan de richtwaarden uit stap 3 wordt voldaan, maar een ontwikkeling toch 
gewenst is, kan worden overgegaan tot stap 4. Voor stap 4 zijn geen richtwaarden 
opgenomen maar wordt geadviseerd de situatie grondig te onderzoeken, onderbouwen 
en motiveren waarom een hogere geluidbelasting in de betreffende situatie aanvaard kan 
worden. 
 
Bijzondere geluiden 
Bij de beoordeling van muziekgeluid wordt een toeslag van 10 dB op berekende 
geluidbelastingen toegepast indien het muzikale karakter van het geluid als zodanig 
herkenbaar is ter plaatse van het beoordelingspunt. De toeslag wordt toegepast op de 
equivalente geluidbelasting vanwege de gehele inrichting in de betreffende 
etmaalperiode. Voor muziekgeluid wordt geen bedrijfsduurcorrectie toegepast. 
 

3.2 Activiteitenbesluit milieubeheer 

Voor het beantwoorden van de vraag of bedrijven niet in hun (toekomstige) 
bedrijfsvoering worden belemmerd, wordt uitgegaan van het toetsingskader uit het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. In de onderstaande figuur is de standaard normstelling 
uit het Activiteitenbesluit weergegeven. 
 

 
 
Hierbij dienen de volgende voorwaarden in acht te worden gehouden: 
- maximale geluidniveaus in de dagperiode zijn niet van toepassing op laad- en 

losactiviteiten; 
- het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein dat 

onderdeel is van de inrichting, tenzij aangemerkt als een binnenterrein, blijft buiten 
beschouwing; 
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- het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor 
recreatieactiviteiten; 

- het ten gehore brengen van onversterkte muziek blijft buiten beschouwing, tenzij 
daarvoor bij gemeentelijke verordening regels zijn gesteld; 

- maximale geluidniveaus als gevolg van het komen en gaan van bezoekers bij 
inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, en recreatieactiviteiten 
plaatsvinden blijven buiten beschouwing. 

 
Op basis van artikel 2.20 lid 1 kan door het bevoegd gezag worden afgeweken van de 
standaard voorschriften door het opstellen van een maatwerkvoorschrift. Hiervoor is geen 
bovengrens vastgelegd, wel dient te worden voldaan aan de vereiste binnenniveaus. 
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4 Uitgangspunten 

4.1 Representatieve bedrijfssituatie 

De representatieve bedrijfssituatie beschrijft de werkzaamheden/activiteiten die meer dan 
12 keer per jaar voorkomen en de hoogste geluidemissie veroorzaken gedurende de dag-
, avond- en nachtperiode. De akoestische etmaalperioden zijn als volgt gedefinieerd: 
- dagperiode  : 07:00 uur tot 19:00 uur; 
- avondperiode : 19:00 uur tot 23:00 uur; 
- nachtperiode : 23:00 uur tot 07:00 uur. 
 
Verkeer (8) 
Uit de aangeleverde verkeersgeneratie volgt een verkeersaantrekkende werking van 
247 personenwagenbewegingen. Aangegeven wordt dat 70% van deze bewegingen 
plaats vindt in de dagperiode, 25% in de avondperiode en 5% in de nachtperiode. De 
verkeersbewegingen zijn evenredig verdeeld over de aanwezige parkeervakken. 
In de modellering van de rijroutes is rekening gehouden met het rijden van alle 
personenwagens tot aan de meest ver weg gelegen parkeervakken. Op deze manier is 
het eventueel wachten en manoeuvreren in de berekeningen verwerkt. Voor de 
rijsnelheid van de personenwagens wordt uitgegaan van een rijsnelheid van 15 km/uur. 
 
Door opdrachtgever wordt aangegeven dat in de dagperiode sprake is van maximaal 
3 vrachtwagens ten behoeve van de levering van goederen en de vuilophaaldienst. Voor 
de rijsnelheid van deze voertuigen wordt 10 km/uur aangehouden. De vrachtwagens 
dienen gebruik te maken van de noordelijk gelegen in-/uitrit. 
 
Bij de verkeersaantrekkende werking zijn tevens de aan- en afmerende plezierboten 
betrokken vanaf het moment dat ze afwijken van de ‘normale’ vaarroute. Aanwezig zijn 
vier aanlegplaatsen voor plezierboten. Voor de dag- en avondperiode wordt aangegeven 
uit te gaan van 3 boten per aanlegplaats voor de dagperiode en 1 boot per aanlegplaats 
voor de avondperiode. Daarnaast wordt aangegeven dat er één keer in de dagperiode 
een salonboot komt. In de nachtperiode komen er geen plezierboten. 
 
Maximale geluidniveaus treden op door het optrekken van vrachtwagens naast de villa 
en bij het verlaten van het terrein, door het dichtslaan van portieren van personenwagens 
en tijdens het aan-en afmeren van boten. 
 
Voor het komen en gaan van bezoekers op de openbare weg (Rijksstraatweg) wordt 
conform opgave door opdrachtgever uitgegaan van 40% vanuit/richting het noorden en 
60% vanuit/richting het zuiden. Voor de vrachtwagens wordt worst-case uitgegaan van 
100% vanuit/richting het noorden en 100% vanuit/richting het zuiden. Voor de rijsnelheid 
op de openbare weg is 30 km/uur aangehouden. 
 
Villa (2) 
Op de begane grond van de villa is een restaurant aanwezig. Het restaurant bestaat uit 
3 ruimtes (grote zaal, kleine zaal en uitbouw). Voor de grote zaal van het restaurant is 
uitgegaan van de aanwezigheid van 50 personen gedurende de dag- en avondperiode. 
Voor de uitbouw en de kleine zaal zijn dit respectievelijk 50 en 30 personen. Tevens is er 
sprake van muziekgeluid (achtergrondmuziek, popmuziekspectrum). Als uitgangspunt 
wordt aangehouden dat van de aanwezige personen 50% spreekt en de andere 50% 
luistert. In verband met de aanwezigheid van muziekgeluid wordt uitgegaan van spreken 
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met een verheven stemvolume. Ter plaatse van de uitbouw zijn vier deuren aanwezig, 
hiervan wordt in het onderzoek aangenomen dat deze geopend zijn tot 21:00 uur. 
 
Bij de villa is tevens een buitenterras aanwezig. Conform opgave kunnen hier gedurende 
de dag- en avondperiode maximaal 50 personen aanwezig zijn. Als uitgangspunt wordt 
aangehouden dat van de aanwezige personen 50% spreekt met normaal stemvolume en 
de andere 50% luistert. 
 
Voor de maximale geluidniveaus door stemgeluid wordt uitgegaan van normaal roepen 
ter plaatse van het terras. 
 
Theehuis (3) 
Conform opgave kunnen gedurende de dag- en avondperiode maximaal 50 personen 
aanwezig zijn in het theehuis en 50 personen ter plaatse van het naastgelegen terras. In 
de dagperiode is sprake van muziekgeluid in het theehuis (achtergrondmuziek, 
popmuziekspectrum). Als uitgangspunt wordt aangehouden dat van de aanwezige 
personen in het theehuis 50% spreekt met verheven stemvolume (in verband met de 
aanwezigheid van muziek) en de andere 50% luistert. Voor het buitenterras wordt 
aangehouden dat van de aanwezige personen 50% spreekt met normaal stemvolume en 
de andere 50% luistert. 
 
Voor de maximale geluidniveaus door stemgeluid wordt uitgegaan van normaal roepen 
ter plaatse van het buitenterras. 
 
Buitenruimte (8) 
Voor de buitenruimte is rekening gehouden met stemgeluid in verband met de 
aanwezigheid van 100 personen gedurende 3 uur in de dagperiode en 1 uur in de 
avondperiode. Als uitgangspunt wordt aangehouden dat van de aanwezige personen 
50% spreekt met normaal stemvolume en de andere 50% luistert. Voor de maximale 
geluidniveaus door stemgeluid wordt uitgegaan van normaal roepen. 
 
Gedurende de dagperiode komt er 1 salonboot, waarbij er tijdens het in- en 
uitstappen (maximaal een half uur) sprake is van stemgeluid door 50 personen. Als 
uitgangspunt wordt aangehouden dat van de aanwezige personen 50% spreekt met 
normaal stemvolume en de andere 50% luistert. Voor de maximale geluidniveaus door 
stemgeluid wordt uitgegaan van normaal roepen. 
 
Installaties 
Door opdrachtgever wordt aangegeven dat met betrekking tot de eventueel aanwezige 
installaties nog niets bekend is. Voor de volledigheid is aan de noordzijde van de villa 
rekening gehouden met een geluidbron vanwege de afzuiging van de keuken van het 
restaurant gedurende 9 uur in de dagperiode, 4 uur in de avondperiode en 2 uur in de 
nachtperiode. Daarnaast is op de gebouwen waar sprake is van hotelkamers rekening 
gehouden met luchtbehandelingsinstallaties gedurende 12 uur in de dagperiode, 3 uur in 
de avondperiode en 2 uur in de nachtperiode. 
 
Overig 
Door opdrachtgever wordt aangegeven dat eventuele fitness in de parkeerkelder 
ondergeschikt is aan de hotelfunctie. Ter plaatse zal dan ook geen sprake zijn van 
versterkt muziekgeluid. 
 
Daarnaast wordt langs de parkeerplaatsen aan de zuidzijde van het plan rekening reeds 
rekening gehouden met het realiseren van afscherming. Ter plaatse zal een tweetal 
geluidschermen gerealiseerd worden (lengte minimaal 2x5 meter, en een hoogte van 
2 meter). Conform opgave zal hiervoor gebruik worden gemaakt van een Greenwall 
Classic geluidscherm, of een vergelijkbaar type. Productdetails van de Greenwall 
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schermen zijn opgenomen in bijlage I (benodigd zijn 2x5 elementen van model 200 voor 
de geluidschermen). 
 
In de onderstaande tabel is de representatieve bedrijfssituatie weergegeven. De 
genoemde id’s komen overeen met de nummering zoals is opgenomen in de 
rekenmodellen. 
 
Tabel 4.1: RBS 

Id. Omschrijving Dag 
[7.00-19.00 uur] 

Avond 
[19.00-23.00 uur] 

Nacht 
[23.00-7.00 uur] 

 Stationaire bronnen    
001 Afzuiging keuken 9 uur 4 uur 2 uur 
002-004 Luchtbehandelingsinstallatie hotel 12 uur 3 uur 2 uur 
005 Stemgeluid terras villa (50 pers.) 12 uur 4 uur -- 
008 Stemgeluid terras theehuis (50 pers.) 12 uur 4 uur -- 
009 Stemgeluid salonboot (50 pers.) 0.5 uur -- -- 
010-019 Stemgeluid buitenruimte (10x10 pers.) 3 uur 1 uur -- 
020 Achtergr.muziek dak restaurant (uitbouw) 12 uur 4 uur -- 
021 Stemgeluid dak restaurant (uitbouw) 12 uur 4 uur -- 
022 Achtergrondmuziek dak theehuis 12 uur -- -- 
023 Stemgeluid dak theehuis 12 uur -- -- 
024 Stemgeluid dak theehuis -- 4 uur -- 
025-026 Achtergr.muziek gevel rest. (kleine zaal) 12 uur 4 uur -- 
027-028 Stemgeluid gevel rest. (kleine zaal) 12 uur 4 uur -- 
029-032 Achtergr.muziek gevel rest. (grote zaal) 12 uur 4 uur -- 
033-036 Stemgeluid gevel rest. (grote zaal) 12 uur 4 uur -- 
037-039 Achtergr.muziek gevel rest. (uitbouw) 12 uur 4 uur -- 
040-042 Stemgeluid gevel rest. (uitbouw) 12 uur 4 uur -- 
043 Achtergr.muziek deuren rest. (uitbouw) 12 uur 2 uur -- 
044 Stemgeluid deuren rest. (uitbouw) 12 uur 2 uur -- 
045-051 Achtergr.muziek gevel theehuis 12 uur -- -- 
052-058 Stemgeluid gevel theehuis 12 uur -- -- 
059-065 Stemgeluid gevel theehuis -- 4 uur -- 
 Mobiele bronnen*    
066 Vrachtwagen 6 bewegingen -- -- 
067 Personenwagens 76 bewegingen 27 bewegingen 5 bewegingen 
068 Personenwagens 52 bewegingen 19 bewegingen 4 bewegingen 
069 Personenwagens 45 bewegingen 16 bewegingen 3 bewegingen 
 Maximale geluidbronnen    
070-071 Optrekken vrachtwagen Ja Nee Nee 
073-092 Dichtslaan portier personenwagen Ja Ja Ja 
093 Muziekgeluid restaurant Ja Ja Nee 
094 Roepen terras villa Ja Ja Nee 
096 Roepen terras theehuis Ja Ja Nee 
097 Roepen salonboot Ja Nee Nee 
098 Aan- afmeren boten Ja Ja Nee 
099-108 Roepen buitenruimte Ja Ja Nee 

-- geeft weer dat voor de betreffende bron geen activiteiten in de van toepassing zijnde etmaalperiode worden uitgevoerd 
* de bedrijfsduur van de mobiele bronnen is afhankelijk van het aantal bewegingen, de routelengte, de afstand tussen 
de bronnen en de rijsnelheid 

4.2 Rekenmodel 

Ten behoeve van de berekening van de geluiduitstraling naar de omgeving zijn 
rekenmodellen opgesteld overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen 
industrielawaai. Hierbij is gebruik gemaakt van het programma “Geomilieu” versie 4.30, 
module industrielawaai. In dit model zijn alle reflecterende en afschermende objecten en 
alle geluidbronnen meegenomen. Buiten de gemodelleerde bodemgebieden (grasland, 
akkers) is gerekend met een akoestisch reflecterende bodem(bodemfactor 0). De 
rekenpunten bij woningen/appartementen liggen op 1.5, 5 en 7.5 meter boven maaiveld. 
Ter plaatse van appartementen worden alle bouwlagen gerekend. Voor woningen wordt 
voor de dagperiode uitgaan van beoordelingshoogte 1,5 meter en voor de avond- en 
nachtperiode van de beoordelingshoogte 5 en/of 7,5 meter. Reflectie in de achterliggende 
gevel wordt niet meegenomen (invallend niveau). 
 
Door opdrachtgever wordt aangegeven dat de woningen Rijksstraatweg 2 en 4, conform 
de regels van bestemmingsplan Landelijk gebied Noord, binnen een afstand van 
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10 meter mogen worden herbouwd. In voorliggend onderzoek is hier rekening mee 
gehouden. De resultaten kunnen derhalve als worst-case beschouwd worden, aangezien 
de woningen in de huidige bestaande situatie 10 meter verder weg gelegen zijn. 
 
Voor een volledig overzicht van de invoergegevens van de rekenmodellen wordt 
verwezen naar in bijlage II. 

4.3 Geluidbronvermogens 

De gehanteerde geluidbronvermogens zijn gebaseerd op kengetallen of afkomstig uit 
eerder uitgevoerde projecten. In de onderstaande tabel zijn de gehanteerde 
bronvermogens opgenomen. 
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Tabel 4.4: gehanteerde bronvermogens 
Omschrijving Bronvermogen Bron 
LArLT   
Vrachtwagens 102 dB(A) artikel vakblad Geluid* 
Personenwagens 89 dB(A) kengetal Windmill 
Afzuiging keuken 80 dB(A) inschatting Windmill** 
Luchtbehandelingsinstallaties hotel 80 dB(A) inschatting Windmill** 
Normaal stemgeluid 65 dB(A) VDI-richtlijn/Journaal Geluid*** 
Verheven stemgeluid 70 dB(A) VDI-richtlijn/Journaal Geluid*** 
Binnenniveau achtergrondmuziek (pop) 65 dB(A) NSG-richtlijn**** 
Varen boot 93 dB(A) kengetal Windmill***** 
LAmax   
Optrekken vrachtwagen 108 dB(A) artikel vakblad Geluid* 
Dichtslaan portier personenwagen 95 dB(A) kengetal Windmill 
Normaal roepen 86 dB(A) VDI-richtlijn/Journaal Geluid*** 
Aan- afmeren boot 102 dB(A) kengetal Windmill***** 

* artikel ‘Geluidvermogens van vrachtwagens bij lage snelheden’, Geluid nummer 1, maart 2013 
** ten aanzien van de aanwezig installaties is nog niets bekend, de gehanteerde bronvermogens dienen als maximale 
ontwerpeis te worden beschouwd 
*** ‘Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen’, VDI 3770, september 2012. Het gehanteerde 
bronvermogen is gecorrigeerd voor de aanwezigheid van meerdere personen (Lw+10log(aantal personen)). De 
gehanteerde spectrale informatie is gebaseerd op artikel ‘Het menselijk stemgeluid (2)’, Journaal Geluid nummer 10, 
december 2009 
**** ‘Richtlijn muziekspectra in horecabedrijven’, NSG, maart 2015 
***** bronvermogen gebaseerd op bestemmingsplan NL.IMRO.1708.GHNtankstationGHNZ-VA01, vastgesteld mei 2016 

 
Maximale geluidniveaus door muziekgeluid liggen doorgaans 7-10 dB boven het 
equivalente geluidniveau. 
 
Conform opgave door opdrachtgever wordt het theehuis als een gesloten gebouw 
uitgevoerd. Over de opbouw van de gevel- en dakdelen is nog geen nadere info bekend. 
Voor de geluidafstraling zijn in de berekeningen de onderstaande geluidisolatiewaarden 
aangehouden. Deze dienen als minimale ontwerpeis te worden beschouwd. Voor de 
glazen uitbouw van het restaurant is eveneens aangesloten bij de isolatiewaarden uit 
onderstaande tabel. 
 
Tabel 4.4: geluidisolatiewaarden* 

Frequentie [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 
Gevel (dubbelglas 4-12-6) 17 22 21 30 37 37 37 
Dak (0,7 mm staalplaat, gegolfd) 5 10 16 19 21 24 24 

* bron catalogus Geomilieu 

 
Voor de uitwerking van de binnenniveau’s door het stemgeluid in het restaurant en het 
theehuis wordt verwezen naar bijlage III. 
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5 Rekenresultaten 

5.1 Ruimtelijke ordening 

5.1.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
In de onderstaande tabellen is een overzicht gegeven van de maatgevende 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) ter plaatse van de immissiepunten voor 
de dag-, avond- en nachtperiode. In bijlage IV is een volledig overzicht van de 
rekenresultaten opgenomen. 
 
Tabel 5.1: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) 

Id. omschrijving 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 

[dB(A)] 
dagperiode avondperiode nachtperiode 

024 nieuwe woning 37 39 30 
011 Overweer 35-41 41 40 34 
003 Rijksstraatweg 8 36 39 31 
016 Rijksstraatweg 2 38 39 28 
014 Rijksstraatweg 4 36 37 28 
005 Zandpad 23 32 33 21 

 
Op basis van de bronbijdragen (zie bijlage IV) ter plaatse van de bestaande woning 
Rijksstraatweg 8 en de nieuw te realiseren woning wordt geconcludeerd dat het 
muziekgeluid afkomstig van het restaurant en het theehuis als zodanig niet herkenbaar 
zal zijn. Ter plaatse van de nieuwe woning en de woning Rijksstraatweg 8 is de 
geluidbelasting door het muziek minstens 10 dB lager dan de overige geluidbronnen. De 
immissieniveaus door het muziekgeluid zijn 20 dB lager dan de immissieniveau’s van 
overige geluidbronnen. Op de berekende resultaten is derhalve geen strafcorrectie 
toegepast. 
 
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) ter plaatse van woningen en 
appartementen in de directe omgeving van de inrichting bedraagt ten hoogste 45 dB(A)-
etmaalwaarde, de avondperiode is hiervoor maatgevend. De richtwaarde uit stap 2 van 
het stappenplan wordt daarmee gerespecteerd. 

5.1.2 Maximale geluidniveaus 
Tabel 5.2 geeft een overzicht van de maatgevende maximale geluidsniveaus (LA,max) ter 
plaatse van de immissiepunten voor de dag-, avond- en nachtperiode. In bijlage V is een 
volledig overzicht van de rekenresultaten opgenomen. 
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Tabel 5.2: Berekende maximale geluidniveaus (LAmax) 

Id. omschrijving 
Maximale geluidniveau (LAmax) 

[dB(A)] 
dagperiode avondperiode nachtperiode 

002 Rijksstraatweg 10 58 49 49 
024 nieuwe woning 55 59 49 
007 Overweer 35-41 57 57 48 
014 Rijksstraatweg 4 54 55 55 
006 Zandpad 25 52 54 40 
003 Rijksstraatweg 8 61 58 52 

 
Het maximale geluidsniveau (LAmax) ter plaatse van woningen en appartementen in de 
directe omgeving bedraagt ten hoogste 61, 59 en 55 dB(A) voor respectievelijk de dag-, 
avond- en nachtperiode. De richtwaarde uit stap 2 van het stappenplan wordt 
gerespecteerd. 
 

5.1.3 Verkeersaantrekkende werking 
Tabel 5.3 geeft een overzicht van de maatgevende equivalente geluidsniveaus vanwege 
de verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder) ter plaatse van de immissiepunten 
voor de dag- en avondperiode. In bijlage VI is een volledig overzicht van de 
rekenresultaten opgenomen. 
 
Tabel 5.3: Berekende equivalente geluidniveaus 

Id omschrijving 
Equivalente geluidniveau 

[dB(A)] 
dagperiode avondperiode nachtperiode 

019 Overweer 30 43 39 29 
020 Straatweg 195 38 36 26 
018 Rijksstraatweg 2 38 36 25 
027 Rijksstraatweg 3 37 35 25 
025 nieuwe woning  31 33 -- 

 
Het equivalente geluidsniveau (LA,eq) ter plaatse van woningen in de directe omgeving 
van de inrichting bedraagt ten hoogste 44 dB(A)-etmaalwaarde. De richtwaarde uit stap 2 
van het stappenplan wordt gerespecteerd. 

5.2 Activiteitenbesluit milieubeheer 

5.2.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
Conform de voorwaarden uit het Activiteitenbesluit (zie paragraaf 3.2) blijft stemgeluid 
van personen buiten beschouwing. Uit de rekenresultaten in paragraaf 5.1 volgt reeds 
dat de standaard normstelling uit het Activiteitenbesluit gerespecteerd wordt. 

5.2.2 Maximale geluidniveaus 
Conform de voorwaarden uit het Activiteitenbesluit (zie paragraaf 3.2) blijven maximale 
geluidniveaus vanwege laad- en losactiviteiten in de dagperiode en geluidniveaus als 
gevolg van het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in 
hoofdzaak horeca-, en recreatieactiviteiten plaatsvinden buiten beschouwing. Uit de 
rekenresultaten in paragraaf 5.1.2 volgt reeds dat de standaard normstelling uit het 
Activiteitenbesluit gerespecteerd wordt. 
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6 Conclusie 

In opdracht van BRO is door Windmill Milieu Management en Advies een akoestisch 
onderzoek uitgevoerd gericht op de ruimtelijke inpasbaarheid van het plan Buitenplaats 
Vijverhof te Nieuwersluis (gemeente Stichtse Vecht). Onderzocht is of door de nieuw 
gewenste ruimtelijke ontwikkeling sprake is van een akoestisch goed woon- en 
leefklimaat en of er voor de ontwikkeling geen belemmering is van de (toekomstige) 
bedrijfsvoering. 
 
Ruimtelijke ordening 
In verband met de ligging van een nieuwe woning binnen het plangebied is 
geluidonderzoek uitgevoerd vanaf stap 2 uit het stappenplan. 
 
Ten aanzien van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau wordt de richtwaarde uit 
stap 2 gerespecteerd. De maximale geluidniveaus en de equivalente geluidniveaus 
vanwege de verkeersaantrekkende werking voldoen aan de richtwaarden uit stap 2 van 
het stappenplan. 
 
Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat. 
 
Activiteitenbesluit 
Uit de rekenresultaten volgt dat de standaard normstelling uit het Activiteitenbesluit voor 
alle toetspunten gerespecteerd wordt. 
 

WINDMILL 

MILIEU  I  MANAGEMENT  I  ADVIES 
 
 
 

drs. C.L.B. Op den Camp 
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Windmill Milieu & Management - locatie Cadier en KeerFiguur 1: Grafische weergave rekenmodel
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT)

Industrielawaai - IL, [IL (RO) - LarLT (RBS)] , Geomilieu V4.30
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Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT)
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Windmill Milieu & Management - locatie Cadier en KeerFiguur 3: Grafische weergave rekenmodel
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT)
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Invoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: LarLT (RBS)

Model eigenschap

Omschrijving LarLT (RBS)
Verantwoordelijke CC
Rekenmethode IL
    
Aangemaakt door clif op 8-12-2016
Laatst ingezien door pke op 21-9-2017
Model aangemaakt met Geomilieu V4.10
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 0,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja
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Invoergegevens rekenmodel
Commentaar
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Invoergegevens rekenmodel

Model: LarLT (RBS)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N)

067 rijden personenwagens (17pp)     128960,64     466679,82     128891,48     466693,13     0,75     0,75      0,50      0,00    41    15     3
069 rijden personenwagens (30pp)     128907,11     466593,70     128947,46     466638,95     0,75     0,75      0,50      0,50    73    26     5
068a rijden personenwagens (18+6pp)     128907,07     466593,69     128948,39     466621,14     0,75     0,75      0,50      0,50    58    21     4
068b rijden personenwagens (18pp)     128948,53     466621,23     128960,94     466623,54     0,75     0,75      0,50     -2,90    44    16     3
066 rijden vrachtwagens     128950,26     466674,85     128891,53     466693,08     1,00     1,00      0,67      0,00     6 -- --
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Invoergegevens rekenmodel

Model: LarLT (RBS)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Lwr Totaal

067  15   5,00   58,00   65,00   71,00   72,00   77,00   81,00   87,00   79,00   69,00   89,01   89,01
069  15   5,00   58,00   65,00   71,00   72,00   77,00   81,00   87,00   79,00   69,00   89,01   89,01
068a  15   5,00   58,00   65,00   71,00   72,00   77,00   81,00   87,00   79,00   69,00   89,01   89,01
068b  15   5,00   58,00   65,00   71,00   72,00   77,00   81,00   87,00   79,00   69,00   89,01   89,01
066  10   5,00   60,10   76,10   84,10   89,30   94,50   98,30   96,90   90,90   77,20  102,28  102,28
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Invoergegevens rekenmodel

Model: LarLT (RBS)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250

004 luchtbehandelingsinstallatie hotel     128958,84     466598,32     1,00     11,61   0,00 360,00 12,000  3,000  2,000   55,00   60,00   65,00   69,00
003 luchtbehandelingsinstallatie hotel     128978,01     466622,28     1,00      8,75   0,00 360,00 12,000  3,000  2,000   55,00   60,00   65,00   69,00
005 normaal stemgeluid terras villa     128960,04     466660,97     2,50      0,51   0,00 360,00 12,000  4,000 -- -- --   51,60   58,30
016 normaal stemgeluid buitenruimte     128999,52     466705,14     2,00     -0,46   0,00 360,00  3,000  1,000 -- -- --   51,60   58,30
017 normaal stemgeluid buitenruimte     128969,91     466678,00     2,00      0,17   0,00 360,00  3,000  1,000 -- -- --   51,60   58,30

014 normaal stemgeluid buitenruimte     128990,36     466644,87     2,00      0,35   0,00 360,00  3,000  1,000 -- -- --   51,60   58,30
012 normaal stemgeluid buitenruimte     128957,46     466646,05     2,00      0,50   0,00 360,00  3,000  1,000 -- -- --   51,60   58,30
018 normaal stemgeluid buitenruimte     129005,98     466666,73     2,00      0,40   0,00 360,00  3,000  1,000 -- -- --   51,60   58,30
015 normaal stemgeluid buitenruimte     128985,19     466689,52     2,00     -0,09   0,00 360,00  3,000  1,000 -- -- --   51,60   58,30
011 normaal stemgeluid buitenruimte     128917,28     466652,98     2,00      0,38   0,00 360,00  3,000  1,000 -- -- --   51,60   58,30

019 normaal stemgeluid buitenruimte     129017,61     466651,34     2,00      1,62   0,00 360,00  3,000  1,000 -- -- --   51,60   58,30
010 normaal stemgeluid buitenruimte     128915,57     466671,99     2,00      0,50   0,00 360,00  3,000  1,000 -- -- --   51,60   58,30
001 afzuiging keuken     128944,79     466673,07     1,50      0,77   0,00 360,00  8,999  4,000  2,000   55,00   60,00   65,00   69,00
002 luchtbehandelingsinstallatie hotel     128945,86     466666,64     1,00     14,62   0,00 360,00 12,000  3,000  2,000   55,00   60,00   65,00   69,00
013 normaal stemgeluid buitenruimte     128990,01     466609,73     2,00      0,11   0,00 360,00  3,000  1,000 -- -- --   51,60   58,30

008 normaal stemgeluid terras theehuis     129016,39     466669,73     1,50      1,66   0,00 360,00 12,000  4,000 -- -- --   51,60   58,30
009b normaal stemgeluid salonboot     129024,42     466659,97     2,00      0,98   0,00 360,00  0,500 -- -- -- --   51,60   58,30
009a normaal stemgeluid salonboot     129021,64     466697,34     2,00      0,66   0,00 360,00  0,500 -- -- -- --   51,60   58,30
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Invoergegevens rekenmodel

Model: LarLT (RBS)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 500 Lw 1k Lw Totaal Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lwr Totaal

004   73,00   74,00   79,73   72,00   71,00   69,00   79,73
003   73,00   74,00   79,73   72,00   71,00   69,00   79,73
005   62,30   56,10   64,92   50,60   48,10 --   78,92
016   62,30   56,10   64,92   50,60   48,10 --   71,92
017   62,30   56,10   64,92   50,60   48,10 --   71,92

014   62,30   56,10   64,92   50,60   48,10 --   71,92
012   62,30   56,10   64,92   50,60   48,10 --   71,92
018   62,30   56,10   64,92   50,60   48,10 --   71,92
015   62,30   56,10   64,92   50,60   48,10 --   71,92
011   62,30   56,10   64,92   50,60   48,10 --   71,92

019   62,30   56,10   64,92   50,60   48,10 --   71,92
010   62,30   56,10   64,92   50,60   48,10 --   71,92
001   73,00   74,00   79,73   72,00   71,00   69,00   79,73
002   73,00   74,00   79,73   72,00   71,00   69,00   79,73
013   62,30   56,10   64,92   50,60   48,10 --   71,92

008   62,30   57,10   65,07   50,60   48,10 --   79,07
009b   62,30   56,10   64,92   50,60   48,10 --   78,92
009a   62,30   56,10   64,92   50,60   48,10 --   78,92
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Invoergegevens rekenmodel

Model: LarLT (RBS)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld BinBui Cdifuus Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Lp 31 Lp 63 Lp 125 Lp 250 Lp 500 Lp 1k Lp 2k

020 achtergrondmuziek restaurant (uitbouw)     0,10      5,40 Ja 4 12,000  4,000 -- --   38,00   51,00   56,00   59,00   60,00   59,00
021 verheven stemgeluid restaurant (uitbouw)     0,10      5,40 Ja 4 12,000  4,000 -- -- --   59,70   66,40   70,40   64,20   58,70
022 achtergrondmuziek theehuis     0,10      5,86 Ja 4 12,000 -- -- --   38,00   51,00   56,00   59,00   60,00   59,00
023 verheven stemgeluid theehuis (dag)     0,10      5,86 Ja 4 12,000 -- -- -- --   60,50   67,20   71,20   65,00   59,50
024 normaal stemgeluid theehuis (avond)     0,10      5,86 Ja 4 --  4,000 -- -- --   55,50   62,20   66,20   60,00   54,50
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Invoergegevens rekenmodel

Model: LarLT (RBS)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lp 4k Lp 8k Lp Totaal Isolatie 31 Isolatie 63 Isolatie 125 Isolatie 250 Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k Isolatie 4k Isolatie 8k Lw Totaal Lwr Totaal

020   55,00 --   65,36    0,00   17,00   22,00   21,00   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   48,29   48,29
021   56,20 --   73,02    0,00    0,00   22,00   21,00   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   58,23   58,23
022   55,00 --   65,36    0,00    5,00   10,00   16,00   19,00   21,00   24,00   24,00    0,00   58,78   58,78
023   57,00 --   73,82    0,00    0,00   10,00   16,00   19,00   21,00   24,00   24,00    0,00   68,50   68,50
024   52,00 --   68,82    0,00    0,00   10,00   16,00   19,00   21,00   24,00   24,00    0,00   63,50   63,50
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Invoergegevens rekenmodel

Model: LarLT (RBS)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n Hoogte Cb(u)(D)

035 verheven stemgeluid restaurant (grote zaal)     128939,21     466663,26     128939,40     466662,15     2,30     2,30      0,72      0,69   2,6 12,000
036 verheven stemgeluid restaurant (grote zaal)     128939,57     466661,15     128939,76     466660,04     2,30     2,30      0,66      0,63   2,6 12,000
033 verheven stemgeluid restaurant (grote zaal)     128953,37     466665,61     128953,55     466664,50     2,30     2,30      0,66      0,65   2,6 12,000
034 verheven stemgeluid restaurant (grote zaal)     128953,72     466663,50     128953,90     466662,38     2,30     2,30      0,62      0,59   2,6 12,000
030 achtergrondmuziek restaurant (grote zaal)     128939,20     466663,25     128939,39     466662,14     2,30     2,30      0,72      0,69   2,6 12,000

029 achtergrondmuziek restaurant (grote zaal)     128939,56     466661,15     128939,74     466660,03     2,30     2,30      0,66      0,63   2,6 12,000
032 achtergrondmuziek restaurant (grote zaal)     128953,38     466665,61     128953,57     466664,50     2,30     2,30      0,66      0,65   2,6 12,000
031 achtergrondmuziek restaurant (grote zaal)     128953,73     466663,50     128953,91     466662,38     2,30     2,30      0,62      0,59   2,6 12,000
027 verheven stemgeluid restaurant (kleine zaal)     128952,54     466670,60     128952,73     466669,49     2,30     2,30      0,65      0,65   2,6 12,000
025 achtergrondmuziek restaurant (kleine zaal)     128952,56     466670,60     128952,75     466669,49     2,30     2,30      0,65      0,65   2,6 12,000

028 verheven stemgeluid restaurant (kleine zaal)     128952,19     466672,72     128952,37     466671,61     2,30     2,30      0,65      0,65   2,6 12,000
026 achtergrondmuziek restaurant (kleine zaal)     128952,20     466672,72     128952,39     466671,61     2,30     2,30      0,65      0,65   2,6 12,000
039 achtergrondmuziek restaurant (uitbouw)     128940,71     466658,78     128941,45     466654,34     0,90     0,90      0,59      0,50   3,9 12,000
043 achtergrondmuziek open deuren rest. (uitbouw)     128941,50     466654,29     128954,13     466656,44     0,90     0,90      0,50      0,50   2,0 12,000
038 achtergrondmuziek restaurant (uitbouw)     128954,20     466656,49     128953,45     466660,86     0,90     0,90      0,50      0,55   3,9 12,000

041 verheven stemgeluid restaurant (uitbouw)     128940,73     466658,78     128941,46     466654,34     0,90     0,90      0,59      0,50   3,9 12,000
044 verheven stemgel. open deuren rest. (uitbouw)     128941,49     466654,29     128954,12     466656,44     0,90     0,90      0,50      0,50   2,0 12,000
042 verheven stemgeluid restaurant (uitbouw)     128954,19     466656,48     128953,44     466660,85     0,90     0,90      0,50      0,55   3,9 12,000
037 achtergrondmuziek restaurant (uitbouw)     128941,50     466654,27     128954,13     466656,42     3,00     3,00      0,50      0,50   1,9 12,000
040 verheven stemgeluid restaurant (uitbouw)     128941,50     466654,28     128954,13     466656,43     3,00     3,00      0,50      0,50   1,9 12,000

045 achtergrondmuziek theehuis (dag)     129015,83     466664,90     129018,30     466665,46     0,00     0,00      1,86      1,86   3,9 12,000
046 achtergrondmuziek theehuis (dag)     129018,39     466665,46     129021,46     466664,94     0,00     0,00      1,86      1,86   3,9 12,000
047 achtergrondmuziek theehuis (dag)     129021,51     466664,92     129023,27     466663,63     0,00     0,00      1,73      1,10   3,9 12,000
048 achtergrondmuziek theehuis (dag)     129023,32     466663,58     129023,65     466661,38     0,00     0,00      1,09      1,13   3,9 12,000
049 achtergrondmuziek theehuis (dag)     129023,64     466661,33     129022,33     466659,58     0,00     0,00      1,14      1,64   3,9 12,000

050 achtergrondmuziek theehuis (dag)     129022,30     466659,55     129019,43     466658,16     0,00     0,00      1,64      1,98   3,9 12,000
051 achtergrondmuziek theehuis (dag)     129019,38     466658,15     129016,26     466657,81     0,00     0,00      1,86      1,86   3,9 12,000
052 verheven stemgeluid theehuis (dag)     129015,83     466664,93     129018,28     466665,48     0,00     0,00      1,86      1,86   3,9 12,000
053 verheven stemgeluid theehuis (dag)     129018,41     466665,50     129021,46     466664,96     0,00     0,00      1,86      1,86   3,9 12,000
054 verheven stemgeluid theehuis (dag)     129021,53     466664,93     129023,29     466663,65     0,00     0,00      1,72      1,09   3,9 12,000

055 verheven stemgeluid theehuis (dag)     129023,34     466663,57     129023,66     466661,39     0,00     0,00      1,07      1,13   3,9 12,000
056 verheven stemgeluid theehuis (dag)     129023,65     466661,32     129022,34     466659,57     0,00     0,00      1,14      1,63   3,9 12,000
057 verheven stemgeluid theehuis (dag)     129022,30     466659,53     129019,44     466658,15     0,00     0,00      1,64      1,97   3,9 12,000
058 verheven stemgeluid theehuis (dag)     129019,39     466658,14     129016,26     466657,79     0,00     0,00      1,86      1,86   3,9 12,000
059 normaal stemgeluid theehuis (avond)     129015,83     466664,96     129018,27     466665,51     0,00     0,00      1,86      1,86   3,9 --

060 normaal stemgeluid theehuis (avond)     129018,42     466665,53     129021,45     466664,98     0,00     0,00      1,86      1,86   3,9 --
061 normaal stemgeluid theehuis (avond)     129021,54     466664,95     129023,29     466663,68     0,00     0,00      1,71      1,08   3,9 --
062 normaal stemgeluid theehuis (avond)     129023,37     466663,57     129023,67     466661,39     0,00     0,00      1,06      1,12   3,9 --
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Invoergegevens rekenmodel

Model: LarLT (RBS)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(u)(A) Cb(u)(N) Lp 31 Lp 63 Lp 125 Lp 250 Lp 500 Lp 1k Lp 2k Lp 4k Lp 8k Lp Totaal Isolatie 31 Isolatie 63 Isolatie 125 Isolatie 250

035  4,000 -- -- --   58,70   65,40   69,40   63,20   57,70   55,20 --   72,02    0,00    0,00   22,00   21,00
036  4,000 -- -- --   58,70   65,40   69,40   63,20   57,70   55,20 --   72,02    0,00    0,00   22,00   21,00
033  4,000 -- -- --   58,70   65,40   69,40   63,20   57,70   55,20 --   72,02    0,00    0,00   22,00   21,00
034  4,000 -- -- --   58,70   65,40   69,40   63,20   57,70   55,20 --   72,02    0,00    0,00   22,00   21,00
030  4,000 -- --   38,00   51,00   56,00   59,00   60,00   59,00   55,00 --   65,36    0,00   17,00   22,00   21,00

029  4,000 -- --   38,00   51,00   56,00   59,00   60,00   59,00   55,00 --   65,36    0,00   17,00   22,00   21,00
032  4,000 -- --   38,00   51,00   56,00   59,00   60,00   59,00   55,00 --   65,36    0,00   17,00   22,00   21,00
031  4,000 -- --   38,00   51,00   56,00   59,00   60,00   59,00   55,00 --   65,36    0,00   17,00   22,00   21,00
027  4,000 -- -- --   61,70   68,40   72,40   66,20   60,70   58,20 --   75,02    0,00    0,00   22,00   21,00
025  4,000 -- --   38,00   51,00   56,00   59,00   60,00   59,00   55,00 --   65,36    0,00   17,00   22,00   21,00

028  4,000 -- -- --   61,70   68,40   72,40   66,20   60,70   58,20 --   75,02    0,00    0,00   22,00   21,00
026  4,000 -- --   38,00   51,00   56,00   59,00   60,00   59,00   55,00 --   65,36    0,00   17,00   22,00   21,00
039  4,000 -- --   38,00   51,00   56,00   59,00   60,00   59,00   55,00 --   65,36    0,00   17,00   22,00   21,00
043  4,000 -- --   38,00   51,00   56,00   59,00   60,00   59,00   55,00 --   65,36    0,00    0,00    0,00    0,00
038  4,000 -- --   38,00   51,00   56,00   59,00   60,00   59,00   55,00 --   65,36    0,00   17,00   22,00   21,00

041  4,000 -- -- --   59,70   66,40   70,40   64,20   58,70   56,20 --   73,02    0,00    0,00   22,00   21,00
044  2,000 -- -- --   59,70   66,40   70,40   64,20   58,70   56,20 --   73,02    0,00    0,00    0,00    0,00
042  4,000 -- -- --   59,70   66,40   70,40   64,20   58,70   56,20 --   73,02    0,00    0,00   22,00   21,00
037  4,000 -- --   38,00   51,00   56,00   59,00   60,00   59,00   55,00 --   65,36    0,00   17,00   22,00   21,00
040  4,000 -- -- --   59,70   66,40   70,40   64,20   58,70   56,20 --   73,02    0,00    0,00   22,00   21,00

045 -- -- --   38,00   51,00   56,00   59,00   60,00   59,00   55,00 --   65,36    0,00   17,00   22,00   21,00
046 -- -- --   38,00   51,00   56,00   59,00   60,00   59,00   55,00 --   65,36    0,00   17,00   22,00   21,00
047 -- -- --   38,00   51,00   56,00   59,00   60,00   59,00   55,00 --   65,36    0,00   17,00   22,00   21,00
048 -- -- --   38,00   51,00   56,00   59,00   60,00   59,00   55,00 --   65,36    0,00   17,00   22,00   21,00
049 -- -- --   38,00   51,00   56,00   59,00   60,00   59,00   55,00 --   65,36    0,00   17,00   22,00   21,00

050 -- -- --   38,00   51,00   56,00   59,00   60,00   59,00   55,00 --   65,36    0,00   17,00   22,00   21,00
051 -- -- --   38,00   51,00   56,00   59,00   60,00   59,00   55,00 --   65,36    0,00   17,00   22,00   21,00
052 -- -- -- --   60,50   67,20   71,20   65,00   59,50   57,00 --   73,82    0,00    0,00   22,00   21,00
053 -- -- -- --   60,50   67,20   71,20   65,00   59,50   57,00 --   73,82    0,00    0,00   22,00   21,00
054 -- -- -- --   60,50   67,20   71,20   65,00   59,50   57,00 --   73,82    0,00    0,00   22,00   21,00

055 -- -- -- --   60,50   67,20   71,20   65,00   59,50   57,00 --   73,82    0,00    0,00   22,00   21,00
056 -- -- -- --   60,50   67,20   71,20   65,00   59,50   57,00 --   73,82    0,00    0,00   22,00   21,00
057 -- -- -- --   60,50   67,20   71,20   65,00   59,50   57,00 --   73,82    0,00    0,00   22,00   21,00
058 -- -- -- --   60,50   67,20   71,20   65,00   59,50   57,00 --   73,82    0,00    0,00   22,00   21,00
059  4,000 -- -- --   55,50   62,20   66,20   60,00   54,50   52,00 --   68,82    0,00    0,00   22,00   21,00

060  4,000 -- -- --   55,50   62,20   66,20   60,00   54,50   52,00 --   68,82    0,00    0,00   22,00   21,00
061  4,000 -- -- --   55,50   62,20   66,20   60,00   54,50   52,00 --   68,82    0,00    0,00   22,00   21,00
062  4,000 -- -- --   55,50   62,20   66,20   60,00   54,50   52,00 --   68,82    0,00    0,00   22,00   21,00
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Invoergegevens rekenmodel

Model: LarLT (RBS)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k Isolatie 4k Isolatie 8k Lw Totaal

035   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   46,85
036   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   46,85
033   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   46,85
034   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   46,85
030   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   37,91

029   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   37,91
032   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   37,91
031   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   37,91
027   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   49,85
025   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   37,91

028   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   49,85
026   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   37,91
039   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   45,68
043    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   75,45
038   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   45,61

041   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   55,62
044    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   83,11
042   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   55,55
037   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   47,10
040   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   57,04

045   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   43,18
046   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   44,09
047   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   42,55
048   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   42,62
049   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   42,56

050   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   44,19
051   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   44,12
052   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   53,89
053   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   54,81
054   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   53,27

055   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   53,33
056   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   53,29
057   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   54,92
058   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   54,87
059   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   48,86

060   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   49,77
061   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   48,25
062   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   48,32
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Invoergegevens rekenmodel

Model: LarLT (RBS)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n Hoogte Cb(u)(D)

063 normaal stemgeluid theehuis (avond)     129023,66     466661,30     129022,35     466659,56     0,00     0,00      1,14      1,63   3,9 --
064 normaal stemgeluid theehuis (avond)     129022,30     466659,52     129019,44     466658,14     0,00     0,00      1,64      1,97   3,9 --
065 normaal stemgeluid theehuis (avond)     129019,39     466658,12     129016,27     466657,78     0,00     0,00      1,86      1,86   3,9 --

21-9-2017 16:47:12Geomilieu V4.30



Invoergegevens rekenmodel

Model: LarLT (RBS)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(u)(A) Cb(u)(N) Lp 31 Lp 63 Lp 125 Lp 250 Lp 500 Lp 1k Lp 2k Lp 4k Lp 8k Lp Totaal Isolatie 31 Isolatie 63 Isolatie 125 Isolatie 250

063  4,000 -- -- --   55,50   62,20   66,20   60,00   54,50   52,00 --   68,82    0,00    0,00   22,00   21,00
064  4,000 -- -- --   55,50   62,20   66,20   60,00   54,50   52,00 --   68,82    0,00    0,00   22,00   21,00
065  4,000 -- -- --   55,50   62,20   66,20   60,00   54,50   52,00 --   68,82    0,00    0,00   22,00   21,00
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Invoergegevens rekenmodel

Model: LarLT (RBS)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k Isolatie 4k Isolatie 8k Lw Totaal

063   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   48,27
064   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   49,91
065   30,00   37,00   37,00   37,00    0,00   49,86
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Invoergegevens rekenmodel

Model: LarLT (RBS)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

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

002 Rijksstraatweg 10 (woning)     128905,68     466753,66      0,43      1,50      5,00      7,50 -- -- -- Ja
003 Rijksstraatweg 8 (woning)     128992,13     466731,36      0,50      1,50      5,00      7,50 -- -- -- Ja
005 Zandpad 23 (woning)     129089,02     466727,22     -0,50      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
006 Zandpad 25 (woning)     129100,47     466695,33      0,00      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
008 Overweer 35-41 (app.)     129019,15     466595,45      0,50      1,50      5,00      7,50 -- -- -- Ja

013 Rijksstraatweg 4 (woning)     128954,90     466582,69      0,90      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
014 Rijksstraatweg 4 (woning)     128946,65     466580,10      0,98      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
020 Straatweg 195 (woning)     128894,39     466510,23     -0,29      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
019 Overweer 30 (woning)     128923,09     466518,76      1,00      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
015 Rijksstraatweg 4 (woning)     128943,50     466575,87      0,96      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

001 Rijksstraatweg 10 (woning)     128899,74     466758,89      0,31      1,50      5,00      7,50 -- -- -- Ja
009 Overweer 35-41 (app.)     129008,64     466592,02      0,50      1,50      5,00      7,50 -- -- -- Ja
011 Overweer 35-41 (app.)     128987,23     466585,03      0,50      1,50      5,00      7,50 -- -- -- Ja
010 Overweer 35-41 (app.)     128998,21     466588,61      0,50      1,50      5,00      7,50 -- -- -- Ja
021 nieuwe woning     129006,54     466607,74      0,40      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

022 nieuwe woning     129001,12     466612,26      0,27      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
023 nieuwe woning     128999,74     466620,57      0,32      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
024 nieuwe woning     129003,57     466626,87      0,47      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
025 nieuwe woning     129009,16     466622,06      0,50      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
026 nieuwe woning     129010,52     466613,77      0,50      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

012 Overweer 35-41 (app.)     128984,08     466578,77      0,00      1,50      5,00      7,50 -- -- -- Ja
004 Rijksstraatweg 8 (woning)     128994,51     466736,62      0,50      1,50      5,00      7,50 -- -- -- Ja
007 Overweer 35-41 (app.)     129027,70     466592,09      0,05      1,50      5,00      7,50 -- -- -- Ja
016 Rijksstraatweg 2 (woning)     128933,65     466574,96      0,85      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
017 Rijksstraatweg 2 (woning)     128927,26     466568,50      0,89      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

018 Rijksstraatweg 2 (woning)     128925,30     466564,49      1,00      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
027 Rijksstraatweg 3 (bedrijfswoning)     128884,33     466553,52      0,00      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
028 Rijksstraatweg 8 (woning)     128982,33     466729,75      0,50      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
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Windmill Milieu & Management - locatie Cadier en KeerFiguur 4: Grafische weergave rekenmodel
Maximale geluidniveaus (LAmax)

Industrielawaai - IL, [IL (RO) - LaMAX] , Geomilieu V4.30

  

129000

467000

  

  
Puntbronnen

  

Toetspunten

  

Bodemgebieden

  

Gebouwen

  

Schermen

  

Hulpvlakken

  

  

0 m

  

200 m

schaal = 1 : 4730



    

002

003
005

006

008

013014

019

015

001

009
011 010

021
022
023
024

025
026

012

094

004

007

016
017
018

105

106

103101

107

104

100

108

099

070

071

073 074 075076079
080

087

092

085086

084
083
081082

078077

091089

088

090

102

096

093

027

028

097b098b

097a098a

LaMAX
21 sep 2017, 16:48

Windmill Milieu & Management - locatie Cadier en KeerFiguur 5: Grafische weergave rekenmodel
Maximale geluidniveaus (LAmax)

Industrielawaai - IL, [IL (RO) - LaMAX] , Geomilieu V4.30
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Invoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: LaMAX

Model eigenschap

Omschrijving LaMAX
Verantwoordelijke PK
Rekenmethode IL
    
Aangemaakt door clif op 8-12-2016
Laatst ingezien door pke op 21-9-2017
Model aangemaakt met Geomilieu V4.10
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 0,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja
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Invoergegevens rekenmodel
Commentaar
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Invoergegevens rekenmodel

Model: LaMAX
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250

094 roepen terras villa     128956,32     466653,85     2,00      0,50   0,00 360,00 12,000  4,000 -- -- --   51,60   58,30
105 roepen buitenruimte     128998,52     466708,18     2,00     -0,35   0,00 360,00 12,000  4,000 -- -- --   51,60   58,30
106 roepen buitenruimte     128984,95     466689,81     2,00     -0,08   0,00 360,00 12,000  4,000 -- -- --   51,60   58,30
103 roepen buitenruimte     128993,66     466638,74     2,00      0,50   0,00 360,00 12,000  4,000 -- -- --   51,60   58,30
101 roepen buitenruimte     128956,40     466636,93     2,00      0,50   0,00 360,00 12,000  4,000 -- -- --   51,60   58,30

107 roepen buitenruimte     129005,44     466663,20     2,00      0,33   0,00 360,00 12,000  4,000 -- -- --   51,60   58,30
104 roepen buitenruimte     128970,35     466701,34     2,00     -0,31   0,00 360,00 12,000  4,000 -- -- --   51,60   58,30
100 roepen buitenruimte     128908,78     466613,02     2,00      0,00   0,00 360,00 12,000  4,000 -- -- --   51,60   58,30
108 roepen buitenruimte     129022,60     466648,07     2,00      1,05   0,00 360,00 12,000  4,000 -- -- --   51,60   58,30
099 roepen buitenruimte     128911,14     466669,56     2,00      0,35   0,00 360,00 12,000  4,000 -- -- --   51,60   58,30

070 optrekken vrachtwagen     128894,00     466692,82     1,00      0,00   0,00 360,00 12,000 -- --   63,00   80,00   87,00   93,00
071 optrekken vrachtwagen     128947,52     466675,10     1,00      0,71   0,00 360,00 12,000 -- --   63,00   80,00   87,00   93,00
073 dichtslaan portier     128918,44     466691,97     1,00      0,50   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   64,00   71,00   77,00   78,00
074 dichtslaan portier     128941,19     466692,80     1,00      0,93   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   64,00   71,00   77,00   78,00
075 dichtslaan portier     128952,06     466693,71     1,00      0,48   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   64,00   71,00   77,00   78,00

076 dichtslaan portier     128957,25     466691,38     1,00      0,28   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   64,00   71,00   77,00   78,00
079 dichtslaan portier     128961,01     466687,82     1,00      0,28   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   64,00   71,00   77,00   78,00
080 dichtslaan portier     128963,55     466680,20     1,00      0,43   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   64,00   71,00   77,00   78,00
087 dichtslaan portier     128924,97     466606,77     1,00      0,43   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   64,00   71,00   77,00   78,00
092 dichtslaan portier     128946,12     466632,01     1,00      0,50   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   64,00   71,00   77,00   78,00

085 dichtslaan portier     128941,39     466609,77     1,00      0,56   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   64,00   71,00   77,00   78,00
086 dichtslaan portier     128935,41     466608,87     1,00      0,53   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   64,00   71,00   77,00   78,00
084 dichtslaan portier     128942,01     466618,56     1,00      0,50   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   64,00   71,00   77,00   78,00
083 dichtslaan portier     128941,39     466612,93     1,00      0,52   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   64,00   71,00   77,00   78,00
081 dichtslaan portier     128942,97     466621,64     1,00      0,50   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   64,00   71,00   77,00   78,00

082 dichtslaan portier     128945,20     466624,07     1,00      0,50   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   64,00   71,00   77,00   78,00
078 dichtslaan portier     128962,94     466685,08     1,00      0,31   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   64,00   71,00   77,00   78,00
077 dichtslaan portier     128928,18     466681,52     1,00      1,00   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   64,00   71,00   77,00   78,00
091 dichtslaan portier     128948,47     466633,13     1,00      0,50   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   64,00   71,00   77,00   78,00
089 dichtslaan portier     128930,27     466632,24     1,00      0,50   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   64,00   71,00   77,00   78,00

088 dichtslaan portier     128924,31     466617,58     1,00      0,41   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   64,00   71,00   77,00   78,00
090 dichtslaan portier     128945,76     466643,47     1,00      0,50   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   64,00   71,00   77,00   78,00
102 roepen buitenruimte     128990,02     466609,72     2,00      0,11   0,00 360,00 12,000  4,000 -- -- --   51,60   58,30
096 roepen terras theehuis     129016,23     466669,85     2,00      1,62   0,00 360,00 12,000  4,000 -- -- --   51,60   58,30
093 muziekgeluid open deur restaurant     128953,27     466656,20     3,00      0,50   0,00 360,00 12,000  4,000 -- --   38,00   51,00   56,00

097b roepen salonboot     129024,42     466659,97     2,00      0,98   0,00 360,00 12,000 -- -- -- --   51,60   58,30
098b aan-/afmeren boot     129027,97     466660,48     0,50      0,50   0,00 360,00 12,000  4,000 --   61,00   83,00   91,00   81,00
097a roepen salonboot     129019,91     466695,53     2,00      0,78   0,00 360,00 12,000 -- -- -- --   51,60   58,30
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Invoergegevens rekenmodel

Model: LaMAX
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 500 Lw 1k Lw Totaal Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lwr Totaal

094   62,30   56,10   64,92   50,60   48,10 --   85,92
105   62,30   56,10   64,92   50,60   48,10 --   85,92
106   62,30   56,10   64,92   50,60   48,10 --   85,92
103   62,30   56,10   64,92   50,60   48,10 --   85,92
101   62,30   56,10   64,92   50,60   48,10 --   85,92

107   62,30   56,10   64,92   50,60   48,10 --   85,92
104   62,30   56,10   64,92   50,60   48,10 --   85,92
100   62,30   56,10   64,92   50,60   48,10 --   85,92
108   62,30   56,10   64,92   50,60   48,10 --   85,92
099   62,30   56,10   64,92   50,60   48,10 --   85,92

070   96,00  102,00  108,21  106,00   95,00   89,00  108,21
071   96,00  102,00  108,21  106,00   95,00   89,00  108,21
073   83,00   87,00   95,01   93,00   85,00   75,00   95,01
074   83,00   87,00   95,01   93,00   85,00   75,00   95,01
075   83,00   87,00   95,01   93,00   85,00   75,00   95,01

076   83,00   87,00   95,01   93,00   85,00   75,00   95,01
079   83,00   87,00   95,01   93,00   85,00   75,00   95,01
080   83,00   87,00   95,01   93,00   85,00   75,00   95,01
087   83,00   87,00   95,01   93,00   85,00   75,00   95,01
092   83,00   87,00   95,01   93,00   85,00   75,00   95,01

085   83,00   87,00   95,01   93,00   85,00   75,00   95,01
086   83,00   87,00   95,01   93,00   85,00   75,00   95,01
084   83,00   87,00   95,01   93,00   85,00   75,00   95,01
083   83,00   87,00   95,01   93,00   85,00   75,00   95,01
081   83,00   87,00   95,01   93,00   85,00   75,00   95,01

082   83,00   87,00   95,01   93,00   85,00   75,00   95,01
078   83,00   87,00   95,01   93,00   85,00   75,00   95,01
077   83,00   87,00   95,01   93,00   85,00   75,00   95,01
091   83,00   87,00   95,01   93,00   85,00   75,00   95,01
089   83,00   87,00   95,01   93,00   85,00   75,00   95,01

088   83,00   87,00   95,01   93,00   85,00   75,00   95,01
090   83,00   87,00   95,01   93,00   85,00   75,00   95,01
102   62,30   56,10   64,92   50,60   48,10 --   85,92
096   62,30   56,10   64,92   50,60   48,10 --   85,92
093   59,00   60,00   65,36   59,00   55,00 --   75,36

097b   62,30   56,10   64,92   50,60   48,10 --   85,92
098b   80,00   83,00   93,12   81,00   75,00   68,00  102,12
097a   62,30   56,10   64,92   50,60   48,10 --   85,92
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Invoergegevens rekenmodel

Model: LaMAX
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250

098a aan-/afmeren boot     129022,94     466693,65     0,50      0,86   0,00 360,00 12,000  4,000 --   61,00   83,00   91,00   81,00
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Invoergegevens rekenmodel

Model: LaMAX
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 500 Lw 1k Lw Totaal Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lwr Totaal

098a   80,00   83,00   93,12   81,00   75,00   68,00  102,12
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III. BIJLAGE  
 

Berekening binnenniveau’s 
  



BEPALING BINNENNIVEAU

GROTE ZAAL RESTAURANT

Tb
Bronvermogenniveau Lw uur % dB
dB(A) 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

stemgeluid 25pers. verheven 83,9 -- -- 70,6 77,3 81,3 75,1 69,6 67,1 -- 0 100,0 0,0

Bedrijfsduur gecorrigeerd binnenniveau  T = 0,75 s V= 280 m3 A= 62,22 10log(4/A)= -11,9

Binnenniveau
dB(A) 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

stemgeluid 25pers. verheven (dag) 72,0 0,0 0,0 58,7 65,4 69,4 63,2 57,7 55,2 0,0



BEPALING BINNENNIVEAU

KLEINE ZAAL RESTAURANT

Tb
Bronvermogenniveau Lw uur % dB
dB(A) 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

stemgeluid 15pers. verheven 81,7 -- -- 68,4 75,1 79,1 72,9 67,4 64,9 -- 0 100,0 0,0

Bedrijfsduur gecorrigeerd binnenniveau  T = 0,75 s V= 85 m3 A= 18,89 10log(4/A)= -6,7

Binnenniveau
dB(A) 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

stemgeluid 25pers. verheven (dag) 75,0 0,0 0,0 61,7 68,4 72,4 66,2 60,7 58,2 0,0



BEPALING BINNENNIVEAU

UITBOUW RESTAURANT

Tb
Bronvermogenniveau Lw uur % dB
dB(A) 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

stemgeluid 25pers. verheven 83,9 -- -- 70,6 77,3 81,3 75,1 69,6 67,1 -- 0 100,0 0,0

Bedrijfsduur gecorrigeerd binnenniveau  T = 0,75 s V= 220 m3 A= 48,89 10log(4/A)= -10,9

Binnenniveau
dB(A) 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

stemgeluid 25pers. verheven (dag) 73,0 0,0 0,0 59,7 66,4 70,4 64,2 58,7 56,2 0,0



BEPALING BINNENNIVEAU

THEEHUIS

Tb
Bronvermogenniveau Lw uur % dB
dB(A) 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

stemgeluid 25pers. verheven (dag) 83,9 -- -- 70,6 77,3 81,3 75,1 69,6 67,1 -- 12 100,0 0,0
stemgeluid 25pers. normaal (avond) 78,9 -- -- 65,6 72,3 76,3 70,1 64,6 62,1 -- 4 100,0 0,0

Bedrijfsduur gecorrigeerd binnenniveau  T = 0,75 s V= 185 m3 A= 41,11 10log(4/A)= -10,1

Binnenniveau
dB(A) 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

stemgeluid 25pers. verheven (dag) 73,8 -10,1 -10,1 60,5 67,2 71,2 65,0 59,5 57,0 -10,1
stemgeluid 25pers. normaal (avond) 68,8 -10,1 -10,1 55,5 62,2 66,2 60,0 54,5 52,0 -10,1



 

 

IV. BIJLAGE  
 

Rekenresultaten langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveaus (RO) 

  



Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)Rekenresultataten rekenmodel

Rapport: Resultatentabel
Model: LarLT (RBS)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

001_A Rijksstraatweg 10 (woning) 1,50 25,02 22,40 13,89 27,40 60,86
001_B Rijksstraatweg 10 (woning) 5,00 27,09 24,13 15,35 29,13 61,04
001_C Rijksstraatweg 10 (woning) 7,50 28,22 25,54 16,92 30,54 61,06
002_A Rijksstraatweg 10 (woning) 1,50 32,55 31,71 24,31 36,71 64,96
002_B Rijksstraatweg 10 (woning) 5,00 35,47 34,62 26,99 39,62 65,37

002_C Rijksstraatweg 10 (woning) 7,50 36,62 35,84 28,20 40,84 65,38
003_A Rijksstraatweg 8 (woning) 1,50 35,87 35,55 26,07 40,55 64,66
003_B Rijksstraatweg 8 (woning) 5,00 39,15 38,81 29,32 43,81 65,10
003_C Rijksstraatweg 8 (woning) 7,50 39,79 39,37 30,23 44,37 65,14
004_A Rijksstraatweg 8 (woning) 1,50 25,80 24,85 10,42 29,85 46,31

004_B Rijksstraatweg 8 (woning) 5,00 27,81 26,64 12,30 31,64 46,08
004_C Rijksstraatweg 8 (woning) 7,50 28,57 27,40 14,00 32,40 46,40
005_A Zandpad 23 (woning) 1,50 31,98 31,37 20,60 36,37 59,46
005_B Zandpad 23 (woning) 5,00 33,96 33,32 21,21 38,32 58,93
006_A Zandpad 25 (woning) 1,50 31,37 30,53 19,20 35,53 58,49

006_B Zandpad 25 (woning) 5,00 33,38 32,52 19,58 37,52 57,81
007_A Overweer 35-41 (app.) 1,50 20,82 19,08 8,89 24,08 39,07
007_B Overweer 35-41 (app.) 5,00 26,95 25,06 11,60 30,06 39,75
007_C Overweer 35-41 (app.) 7,50 28,88 26,75 15,56 31,75 39,94
008_A Overweer 35-41 (app.) 1,50 31,03 29,94 22,43 34,94 48,63

008_B Overweer 35-41 (app.) 5,00 35,32 34,07 27,49 39,07 49,26
008_C Overweer 35-41 (app.) 7,50 36,92 35,67 29,35 40,67 50,48
009_A Overweer 35-41 (app.) 1,50 31,98 31,05 23,83 36,05 50,57
009_B Overweer 35-41 (app.) 5,00 35,90 34,76 28,62 39,76 51,04
009_C Overweer 35-41 (app.) 7,50 37,80 36,57 30,72 41,57 52,23

010_A Overweer 35-41 (app.) 1,50 34,58 33,63 27,11 38,63 51,16
010_B Overweer 35-41 (app.) 5,00 38,07 37,00 31,08 42,00 51,32
010_C Overweer 35-41 (app.) 7,50 39,62 38,48 32,79 43,48 52,50
011_A Overweer 35-41 (app.) 1,50 35,90 34,72 28,18 39,72 56,73
011_B Overweer 35-41 (app.) 5,00 39,35 38,15 32,06 43,15 56,57

011_C Overweer 35-41 (app.) 7,50 40,91 39,67 33,83 44,67 56,49
012_A Overweer 35-41 (app.) 1,50 32,52 30,90 23,21 35,90 52,07
012_B Overweer 35-41 (app.) 5,00 35,55 33,97 26,90 38,97 51,89
012_C Overweer 35-41 (app.) 7,50 38,61 37,16 31,14 42,16 52,22
013_A Rijksstraatweg 4 (woning) 1,50 32,82 32,30 24,97 37,30 58,62

013_B Rijksstraatweg 4 (woning) 5,00 34,78 34,23 26,91 39,23 58,61
014_A Rijksstraatweg 4 (woning) 1,50 36,14 35,46 26,31 40,46 64,47
014_B Rijksstraatweg 4 (woning) 5,00 38,10 37,35 28,16 42,35 64,45
015_A Rijksstraatweg 4 (woning) 1,50 33,42 32,92 23,10 37,92 63,03
015_B Rijksstraatweg 4 (woning) 5,00 35,41 34,85 24,79 39,85 62,96

016_A Rijksstraatweg 2 (woning) 1,50 37,85 36,99 25,97 41,99 64,80
016_B Rijksstraatweg 2 (woning) 5,00 40,37 39,28 28,04 44,28 64,70
017_A Rijksstraatweg 2 (woning) 1,50 36,22 35,15 23,71 40,15 63,55
017_B Rijksstraatweg 2 (woning) 5,00 39,15 37,93 26,95 42,93 63,47
018_A Rijksstraatweg 2 (woning) 1,50 27,17 26,65 16,48 31,65 55,75

018_B Rijksstraatweg 2 (woning) 5,00 29,85 29,13 18,83 34,13 55,94
019_A Overweer 30 (woning) 1,50 21,35 19,98 10,44 24,98 56,24
019_B Overweer 30 (woning) 5,00 23,76 22,58 12,68 27,58 55,14
020_A Straatweg 195 (woning) 1,50 30,90 29,32 19,20 34,32 58,94
020_B Straatweg 195 (woning) 5,00 32,29 30,71 20,37 35,71 58,22

021_A nieuwe woning 1,50 31,31 30,17 23,95 35,17 48,62
021_B nieuwe woning 5,00 35,15 33,94 28,15 38,94 49,14
022_A nieuwe woning 1,50 36,51 35,98 26,16 40,98 55,58
022_B nieuwe woning 5,00 39,16 38,43 30,09 43,43 55,98
023_A nieuwe woning 1,50 37,24 36,43 26,12 41,43 56,88

023_B nieuwe woning 5,00 39,72 38,90 28,79 43,90 57,18
024_A nieuwe woning 1,50 36,90 35,60 21,19 40,60 51,34
024_B nieuwe woning 5,00 40,86 39,36 26,79 44,36 51,76
025_A nieuwe woning 1,50 28,41 27,00 14,87 32,00 42,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)Rekenresultataten rekenmodel

Rapport: Resultatentabel
Model: LarLT (RBS)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

025_B nieuwe woning 5,00 31,34 29,64 17,02 34,64 42,95
026_A nieuwe woning 1,50 27,53 25,94 15,55 30,94 42,60
026_B nieuwe woning 5,00 30,68 28,81 17,37 33,81 42,53
027_A Rijksstraatweg 3 (bedrijfswoning) 1,50 33,49 32,13 21,00 37,13 62,29
027_B Rijksstraatweg 3 (bedrijfswoning) 5,00 35,60 34,33 23,88 39,33 61,76

028_A Rijksstraatweg 8 (woning) 1,50 36,32 36,15 27,85 41,15 65,72
028_B Rijksstraatweg 8 (woning) 5,00 39,26 39,06 30,68 44,06 66,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-9-2017 16:36:15Geomilieu V4.30



Bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: LarLT (RBS)
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 003_B - Rijksstraatweg 8 (woning)
Groep: buitenplaats
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

003_B Rijksstraatweg 8 (woning) 5,00 38,77 38,41 29,32 43,41 65,10

Groep muziek 21,20 19,64 -- 24,64 21,83
Groep overig 38,69 38,35 29,32 43,35 65,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: LarLT (RBS)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_B - Rijksstraatweg 8 (woning)
Groep: muziek
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

003_B Rijksstraatweg 8 (woning) 5,00 21,20 19,64 -- 24,64 21,83

020 achtergrondmuziek restaurant (uitbouw) 0,10 -5,80 -5,80 -- -0,80 -5,80
022 achtergrondmuziek theehuis 0,10 15,54 -- -- 15,54 15,54
025 achtergrondmuziek restaurant (kleine zaal) 2,30 -6,41 -6,41 -- -1,41 -6,41
026 achtergrondmuziek restaurant (kleine zaal) 2,30 -6,19 -6,19 -- -1,19 -6,19
029 achtergrondmuziek restaurant (grote zaal) 2,30 -24,13 -24,13 -- -19,13 -23,87

030 achtergrondmuziek restaurant (grote zaal) 2,30 -23,93 -23,93 -- -18,93 -23,72
031 achtergrondmuziek restaurant (grote zaal) 2,30 -7,21 -7,21 -- -2,21 -7,17
032 achtergrondmuziek restaurant (grote zaal) 2,30 -6,97 -6,97 -- -1,97 -6,95
037 achtergrondmuziek restaurant (uitbouw) 3,00 -6,33 -6,33 -- -1,33 -6,33
038 achtergrondmuziek restaurant (uitbouw) 0,90 -1,37 -1,37 -- 3,63 -1,06

039 achtergrondmuziek restaurant (uitbouw) 0,90 -20,37 -20,37 -- -15,37 -19,71
043 achtergrondmuziek open deuren rest. (uitbouw) 0,90 19,54 19,54 -- 24,54 20,44
045 achtergrondmuziek theehuis (dag) 0,00 0,82 -- -- 0,82 0,82
046 achtergrondmuziek theehuis (dag) 0,00 1,37 -- -- 1,37 1,37
047 achtergrondmuziek theehuis (dag) 0,00 -0,66 -- -- -0,66 -0,66

048 achtergrondmuziek theehuis (dag) 0,00 -5,86 -- -- -5,86 -5,86
049 achtergrondmuziek theehuis (dag) 0,00 -9,93 -- -- -9,93 -9,93
050 achtergrondmuziek theehuis (dag) 0,00 -11,00 -- -- -11,00 -11,00
051 achtergrondmuziek theehuis (dag) 0,00 -10,72 -- -- -10,72 -10,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 14:50:10Geomilieu V4.10



Bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: LarLT (RBS)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_B - Rijksstraatweg 8 (woning)
Groep: overig
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

003_B Rijksstraatweg 8 (woning) 5,00 38,69 38,35 29,32 43,35 65,10

001 afzuiging keuken 1,50 32,42 33,67 27,65 38,67 34,34
002 luchtbehandelingsinstallatie hotel 1,00 27,91 26,66 21,89 31,89 29,14
003 luchtbehandelingsinstallatie hotel 1,00 22,73 21,48 16,71 26,71 25,00
004 luchtbehandelingsinstallatie hotel 1,00 22,30 21,05 16,28 26,28 25,11
005 normaal stemgeluid terras villa 2,50 32,82 32,82 -- 37,82 32,97

008 normaal stemgeluid terras theehuis 1,50 20,54 20,54 -- 25,54 20,54
009a normaal stemgeluid salonboot 2,00 22,13 -- -- 22,13 35,93
009b normaal stemgeluid salonboot 2,00 9,01 -- -- 9,01 23,34
010 normaal stemgeluid buitenruimte 2,00 13,69 13,69 -- 18,69 21,10
011 normaal stemgeluid buitenruimte 2,00 12,86 12,86 -- 17,86 20,65

012 normaal stemgeluid buitenruimte 2,00 14,89 14,89 -- 19,89 22,11
013 normaal stemgeluid buitenruimte 2,00 10,01 10,01 -- 15,01 18,15
014 normaal stemgeluid buitenruimte 2,00 15,91 15,91 -- 20,91 22,88
015 normaal stemgeluid buitenruimte 2,00 21,79 21,79 -- 26,79 27,81
016 normaal stemgeluid buitenruimte 2,00 26,01 26,01 -- 31,01 32,03

017 normaal stemgeluid buitenruimte 2,00 19,50 19,50 -- 24,50 25,52
018 normaal stemgeluid buitenruimte 2,00 16,92 16,92 -- 21,92 22,94
019 normaal stemgeluid buitenruimte 2,00 13,49 13,49 -- 18,49 20,34
021 verheven stemgeluid restaurant (uitbouw) 0,10 3,79 3,79 -- 8,79 3,79
023 verheven stemgeluid theehuis (dag) 0,10 24,65 -- -- 24,65 24,65

024 normaal stemgeluid theehuis (avond) 0,10 -- 19,65 -- 24,65 19,65
027 verheven stemgeluid restaurant (kleine zaal) 2,30 5,26 5,26 -- 10,26 5,26
028 verheven stemgeluid restaurant (kleine zaal) 2,30 5,48 5,48 -- 10,48 5,48
033 verheven stemgeluid restaurant (grote zaal) 2,30 1,69 1,69 -- 6,69 1,70
034 verheven stemgeluid restaurant (grote zaal) 2,30 1,43 1,43 -- 6,43 1,47

035 verheven stemgeluid restaurant (grote zaal) 2,30 -16,14 -16,14 -- -11,14 -15,93
036 verheven stemgeluid restaurant (grote zaal) 2,30 -16,32 -16,32 -- -11,32 -16,06
040 verheven stemgeluid restaurant (uitbouw) 3,00 3,04 3,04 -- 8,04 3,04
041 verheven stemgeluid restaurant (uitbouw) 0,90 -11,30 -11,30 -- -6,30 -10,64
042 verheven stemgeluid restaurant (uitbouw) 0,90 8,13 8,13 -- 13,13 8,43

044 verheven stemgel. open deuren rest. (uitbouw) 0,90 26,94 26,94 -- 31,94 27,79
052 verheven stemgeluid theehuis (dag) 0,00 10,83 -- -- 10,83 10,83
053 verheven stemgeluid theehuis (dag) 0,00 11,37 -- -- 11,37 11,37
054 verheven stemgeluid theehuis (dag) 0,00 9,31 -- -- 9,31 9,31
055 verheven stemgeluid theehuis (dag) 0,00 4,36 -- -- 4,36 4,36

056 verheven stemgeluid theehuis (dag) 0,00 -0,49 -- -- -0,49 -0,49
057 verheven stemgeluid theehuis (dag) 0,00 -2,08 -- -- -2,08 -2,08
058 verheven stemgeluid theehuis (dag) 0,00 -1,76 -- -- -1,76 -1,76
059 normaal stemgeluid theehuis (avond) 0,00 -- 5,81 -- 10,81 5,81
060 normaal stemgeluid theehuis (avond) 0,00 -- 6,35 -- 11,35 6,35

061 normaal stemgeluid theehuis (avond) 0,00 -- 4,28 -- 9,28 4,28
062 normaal stemgeluid theehuis (avond) 0,00 -- 1,05 -- 6,05 1,05
063 normaal stemgeluid theehuis (avond) 0,00 -- -5,47 -- -0,47 -5,47
064 normaal stemgeluid theehuis (avond) 0,00 -- -7,07 -- -2,07 -7,07
065 normaal stemgeluid theehuis (avond) 0,00 -- -6,73 -- -1,73 -6,73

066 rijden vrachtwagens 1,00 27,25 -- -- 27,25 64,65
067 rijden personenwagens (17pp) 0,75 23,30 23,71 13,71 28,71 53,72
068a rijden personenwagens (18+6pp) 0,75 14,77 15,13 4,92 20,13 45,75
068b rijden personenwagens (18pp) 0,75 4,06 4,43 -5,85 9,43 36,32
069 rijden personenwagens (30pp) 0,75 15,02 15,30 5,13 20,30 44,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 14:50:18Geomilieu V4.10



Bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: LarLT (RBS)
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 024_B - nieuwe woning
Groep: buitenplaats
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

024_B nieuwe woning 5,00 41,29 41,04 26,79 46,04 51,80

Groep muziek 30,64 30,56 -- 35,56 30,71
Groep overig 40,90 40,63 26,79 45,63 51,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 14:54:38Geomilieu V4.10



Bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: LarLT (RBS)
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 024_B - nieuwe woning
Groep: muziek
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

024_B nieuwe woning 5,00 30,64 30,56 -- 35,56 30,71

020 achtergrondmuziek restaurant (uitbouw) 0,10 2,91 2,91 -- 7,91 2,91
022 achtergrondmuziek theehuis 0,10 12,89 -- -- 12,89 12,89
025 achtergrondmuziek restaurant (kleine zaal) 2,30 -7,78 -7,78 -- -2,78 -7,78
026 achtergrondmuziek restaurant (kleine zaal) 2,30 -7,99 -7,99 -- -2,99 -7,99
029 achtergrondmuziek restaurant (grote zaal) 2,30 -19,62 -19,62 -- -14,62 -19,62

030 achtergrondmuziek restaurant (grote zaal) 2,30 -21,68 -21,68 -- -16,68 -21,68
031 achtergrondmuziek restaurant (grote zaal) 2,30 -7,07 -7,07 -- -2,07 -7,07
032 achtergrondmuziek restaurant (grote zaal) 2,30 -7,27 -7,27 -- -2,27 -7,27
037 achtergrondmuziek restaurant (uitbouw) 3,00 2,34 2,34 -- 7,34 2,34
038 achtergrondmuziek restaurant (uitbouw) 0,90 1,16 1,16 -- 6,16 1,16

039 achtergrondmuziek restaurant (uitbouw) 0,90 -8,50 -8,50 -- -3,50 -8,49
043 achtergrondmuziek open deuren rest. (uitbouw) 0,90 30,54 30,54 -- 35,54 30,61
045 achtergrondmuziek theehuis (dag) 0,00 -10,04 -- -- -10,04 -9,91
046 achtergrondmuziek theehuis (dag) 0,00 -9,32 -- -- -9,32 -9,19
047 achtergrondmuziek theehuis (dag) 0,00 -9,90 -- -- -9,90 -9,76

048 achtergrondmuziek theehuis (dag) 0,00 -8,49 -- -- -8,49 -8,35
049 achtergrondmuziek theehuis (dag) 0,00 -4,26 -- -- -4,26 -4,18
050 achtergrondmuziek theehuis (dag) 0,00 -2,28 -- -- -2,28 -2,24
051 achtergrondmuziek theehuis (dag) 0,00 -2,06 -- -- -2,06 -2,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 14:54:50Geomilieu V4.10



Bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: LarLT (RBS)
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 024_B - nieuwe woning
Groep: overig
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

024_B nieuwe woning 5,00 40,90 40,63 26,79 45,63 51,77

001 afzuiging keuken 1,50 14,66 15,91 9,89 20,91 16,56
002 luchtbehandelingsinstallatie hotel 1,00 27,01 25,76 20,99 30,99 27,73
003 luchtbehandelingsinstallatie hotel 1,00 31,13 29,88 25,11 35,11 31,13
004 luchtbehandelingsinstallatie hotel 1,00 15,46 14,21 9,44 19,44 15,46
005 normaal stemgeluid terras villa 2,50 32,05 32,05 -- 37,05 32,05

008 normaal stemgeluid terras theehuis 1,50 32,24 32,24 -- 37,24 32,24
009a normaal stemgeluid salonboot 2,00 13,35 -- -- 13,35 27,34
009b normaal stemgeluid salonboot 2,00 21,29 -- -- 21,29 35,09
010 normaal stemgeluid buitenruimte 2,00 7,02 7,02 -- 12,02 14,50
011 normaal stemgeluid buitenruimte 2,00 12,97 12,97 -- 17,97 20,11

012 normaal stemgeluid buitenruimte 2,00 19,18 19,18 -- 24,18 25,20
013 normaal stemgeluid buitenruimte 2,00 8,46 8,46 -- 13,46 14,48
014 normaal stemgeluid buitenruimte 2,00 26,82 26,82 -- 31,82 32,84
015 normaal stemgeluid buitenruimte 2,00 17,98 17,98 -- 22,98 24,00
016 normaal stemgeluid buitenruimte 2,00 16,17 16,17 -- 21,17 22,72

017 normaal stemgeluid buitenruimte 2,00 18,95 18,95 -- 23,95 24,97
018 normaal stemgeluid buitenruimte 2,00 21,33 21,33 -- 26,33 27,35
019 normaal stemgeluid buitenruimte 2,00 24,67 24,67 -- 29,67 30,69
021 verheven stemgeluid restaurant (uitbouw) 0,10 12,51 12,51 -- 17,51 12,51
023 verheven stemgeluid theehuis (dag) 0,10 21,86 -- -- 21,86 21,86

024 normaal stemgeluid theehuis (avond) 0,10 -- 16,86 -- 21,86 16,86
027 verheven stemgeluid restaurant (kleine zaal) 2,30 3,71 3,71 -- 8,71 3,71
028 verheven stemgeluid restaurant (kleine zaal) 2,30 3,51 3,51 -- 8,51 3,51
033 verheven stemgeluid restaurant (grote zaal) 2,30 1,21 1,21 -- 6,21 1,21
034 verheven stemgeluid restaurant (grote zaal) 2,30 1,43 1,43 -- 6,43 1,43

035 verheven stemgeluid restaurant (grote zaal) 2,30 -14,01 -14,01 -- -9,01 -14,01
036 verheven stemgeluid restaurant (grote zaal) 2,30 -11,93 -11,93 -- -6,93 -11,93
040 verheven stemgeluid restaurant (uitbouw) 3,00 11,87 11,87 -- 16,87 11,87
041 verheven stemgeluid restaurant (uitbouw) 0,90 0,24 0,24 -- 5,24 0,25
042 verheven stemgeluid restaurant (uitbouw) 0,90 10,49 10,49 -- 15,49 10,49

044 verheven stemgel. open deuren rest. (uitbouw) 0,90 37,38 37,38 -- 42,38 37,44
052 verheven stemgeluid theehuis (dag) 0,00 -0,70 -- -- -0,70 -0,60
053 verheven stemgeluid theehuis (dag) 0,00 0,03 -- -- 0,03 0,14
054 verheven stemgeluid theehuis (dag) 0,00 -0,40 -- -- -0,40 -0,28
055 verheven stemgeluid theehuis (dag) 0,00 1,63 -- -- 1,63 1,77

056 verheven stemgeluid theehuis (dag) 0,00 5,44 -- -- 5,44 5,50
057 verheven stemgeluid theehuis (dag) 0,00 7,42 -- -- 7,42 7,45
058 verheven stemgeluid theehuis (dag) 0,00 7,64 -- -- 7,64 7,65
059 normaal stemgeluid theehuis (avond) 0,00 -- -5,71 -- -0,71 -5,61
060 normaal stemgeluid theehuis (avond) 0,00 -- -4,99 -- 0,01 -4,88

061 normaal stemgeluid theehuis (avond) 0,00 -- -5,40 -- -0,40 -5,28
062 normaal stemgeluid theehuis (avond) 0,00 -- -3,27 -- 1,73 -3,13
063 normaal stemgeluid theehuis (avond) 0,00 -- 0,43 -- 5,43 0,49
064 normaal stemgeluid theehuis (avond) 0,00 -- 2,41 -- 7,41 2,44
065 normaal stemgeluid theehuis (avond) 0,00 -- 2,64 -- 7,64 2,65

066 rijden vrachtwagens 1,00 8,35 -- -- 8,35 46,30
067 rijden personenwagens (17pp) 0,75 17,60 18,01 8,01 23,01 48,51
068a rijden personenwagens (18+6pp) 0,75 6,52 6,88 -3,33 11,88 35,39
068b rijden personenwagens (18pp) 0,75 1,45 1,82 -8,46 6,82 31,17
069 rijden personenwagens (30pp) 0,75 13,39 13,67 3,50 18,67 40,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 14:54:55Geomilieu V4.10



 

 

V. BIJLAGE 

Rekenresultaten maximale geluidniveaus (RO) 
  



Maximale geluidniveaus (LAmax)Rekenresultataten rekenmodel

Rapport: Resultatentabel
Model: LaMAX

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

001_A Rijksstraatweg 10 (woning) 1,50 56,88 38,46 38,46
001_B Rijksstraatweg 10 (woning) 5,00 59,57 39,64 39,64
001_C Rijksstraatweg 10 (woning) 7,50 60,03 40,57 40,57
002_A Rijksstraatweg 10 (woning) 1,50 57,57 46,49 45,63
002_B Rijksstraatweg 10 (woning) 5,00 60,48 48,25 48,25

002_C Rijksstraatweg 10 (woning) 7,50 60,94 48,99 48,99
003_A Rijksstraatweg 8 (woning) 1,50 59,63 52,81 47,38
003_B Rijksstraatweg 8 (woning) 5,00 62,40 57,50 50,10
003_C Rijksstraatweg 8 (woning) 7,50 63,21 57,81 50,08
004_A Rijksstraatweg 8 (woning) 1,50 54,45 54,45 27,86

004_B Rijksstraatweg 8 (woning) 5,00 57,09 57,09 30,69
004_C Rijksstraatweg 8 (woning) 7,50 57,40 57,40 30,95
005_A Zandpad 23 (woning) 1,50 52,67 52,67 40,08
005_B Zandpad 23 (woning) 5,00 54,54 54,54 40,60
006_A Zandpad 25 (woning) 1,50 52,35 52,35 39,83

006_B Zandpad 25 (woning) 5,00 54,06 54,06 40,22
007_A Overweer 35-41 (app.) 1,50 49,68 49,68 24,42
007_B Overweer 35-41 (app.) 5,00 54,64 54,64 26,48
007_C Overweer 35-41 (app.) 7,50 56,98 56,98 28,53
008_A Overweer 35-41 (app.) 1,50 50,92 50,92 42,64

008_B Overweer 35-41 (app.) 5,00 54,82 54,82 45,37
008_C Overweer 35-41 (app.) 7,50 56,07 56,07 46,64
009_A Overweer 35-41 (app.) 1,50 49,15 49,15 44,03
009_B Overweer 35-41 (app.) 5,00 53,32 53,32 46,92
009_C Overweer 35-41 (app.) 7,50 54,96 54,96 47,76

010_A Overweer 35-41 (app.) 1,50 47,36 47,36 44,43
010_B Overweer 35-41 (app.) 5,00 48,30 48,30 47,29
010_C Overweer 35-41 (app.) 7,50 51,72 51,72 47,90
011_A Overweer 35-41 (app.) 1,50 46,47 46,47 43,90
011_B Overweer 35-41 (app.) 5,00 47,56 47,56 46,48

011_C Overweer 35-41 (app.) 7,50 47,49 47,49 47,31
012_A Overweer 35-41 (app.) 1,50 40,32 40,32 40,32
012_B Overweer 35-41 (app.) 5,00 42,46 42,46 42,46
012_C Overweer 35-41 (app.) 7,50 43,51 43,51 43,51
013_A Rijksstraatweg 4 (woning) 1,50 41,07 41,07 41,07

013_B Rijksstraatweg 4 (woning) 5,00 45,91 45,91 45,91
014_A Rijksstraatweg 4 (woning) 1,50 53,99 53,99 53,99
014_B Rijksstraatweg 4 (woning) 5,00 54,83 54,83 54,83
015_A Rijksstraatweg 4 (woning) 1,50 50,70 49,75 49,75
015_B Rijksstraatweg 4 (woning) 5,00 52,14 52,14 52,14

016_A Rijksstraatweg 2 (woning) 1,50 51,90 51,90 51,90
016_B Rijksstraatweg 2 (woning) 5,00 53,41 53,41 53,41
017_A Rijksstraatweg 2 (woning) 1,50 50,29 49,46 49,46
017_B Rijksstraatweg 2 (woning) 5,00 51,64 51,64 51,64
018_A Rijksstraatweg 2 (woning) 1,50 44,71 36,71 31,60

018_B Rijksstraatweg 2 (woning) 5,00 46,17 39,85 38,83
019_A Overweer 30 (woning) 1,50 48,72 35,55 35,55
019_B Overweer 30 (woning) 5,00 49,35 35,09 35,09
020_A Straatweg 195 (woning) 1,50 49,54 40,06 40,06
020_B Straatweg 195 (woning) 5,00 49,47 41,19 41,19

021_A nieuwe woning 1,50 48,37 48,37 41,93
021_B nieuwe woning 5,00 52,56 52,56 45,13
022_A nieuwe woning 1,50 52,68 52,68 46,14
022_B nieuwe woning 5,00 53,43 53,43 49,41
023_A nieuwe woning 1,50 50,16 50,16 45,20

023_B nieuwe woning 5,00 52,80 52,80 47,95
024_A nieuwe woning 1,50 54,44 54,44 45,55
024_B nieuwe woning 5,00 58,83 58,83 48,40
025_A nieuwe woning 1,50 54,58 54,58 27,81
025_B nieuwe woning 5,00 58,77 58,77 30,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-9-2017 16:32:55Geomilieu V4.30



Maximale geluidniveaus (LAmax)Rekenresultataten rekenmodel

Rapport: Resultatentabel
Model: LaMAX

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

026_A nieuwe woning 1,50 52,47 52,47 27,73
026_B nieuwe woning 5,00 57,72 57,72 30,16
027_A Rijksstraatweg 3 1,50 52,11 44,46 44,46
027_B Rijksstraatweg 3 5,00 52,53 46,82 46,82
028_A Rijksstraatweg 8 1,50 61,07 49,34 49,34

028_B Rijksstraatweg 8 5,00 63,72 51,60 51,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

21-9-2017 16:32:55Geomilieu V4.30



 

 

VI. BIJLAGE  

Rekenresultaten verkeersaantrekkende werking (RO) 
 

 



Bijlage 6

Rapport: Resultatentabel
Model: VAW

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

001_A Rijksstraatweg 10 (woning) 1,50 33,98 29,93 19,89 34,93 74,71
001_B Rijksstraatweg 10 (woning) 5,00 35,61 31,64 21,61 36,64 74,98
001_C Rijksstraatweg 10 (woning) 7,50 35,70 31,75 21,71 36,75 74,91
002_A Rijksstraatweg 10 (woning) 1,50 30,70 27,11 16,40 32,11 71,67
002_B Rijksstraatweg 10 (woning) 5,00 32,60 28,91 18,41 33,91 71,97

002_C Rijksstraatweg 10 (woning) 7,50 32,86 29,29 18,60 34,29 71,94
003_A Rijksstraatweg 8 (woning) 1,50 28,20 27,50 6,47 32,50 64,76
003_B Rijksstraatweg 8 (woning) 5,00 30,73 30,13 7,25 35,13 64,58
003_C Rijksstraatweg 8 (woning) 7,50 31,30 30,67 8,26 35,67 64,77
004_A Rijksstraatweg 8 (woning) 1,50 27,72 27,36 -8,26 32,36 60,91

004_B Rijksstraatweg 8 (woning) 5,00 30,30 29,94 -8,04 34,94 60,76
004_C Rijksstraatweg 8 (woning) 7,50 30,78 30,43 -6,89 35,43 61,01
005_A Zandpad 23 (woning) 1,50 27,71 27,16 3,48 32,16 63,60
005_B Zandpad 23 (woning) 5,00 29,45 28,94 3,89 33,94 63,22
006_A Zandpad 25 (woning) 1,50 28,16 27,65 2,94 32,65 63,65

006_B Zandpad 25 (woning) 5,00 29,84 29,37 3,50 34,37 63,33
007_A Overweer 35-41 (app.) 1,50 30,13 29,77 -7,89 34,77 63,15
007_B Overweer 35-41 (app.) 5,00 32,94 32,59 -7,44 37,59 63,30
007_C Overweer 35-41 (app.) 7,50 33,45 33,09 -6,38 38,09 63,58
008_A Overweer 35-41 (app.) 1,50 28,60 28,10 3,79 33,10 63,59

008_B Overweer 35-41 (app.) 5,00 31,98 31,54 4,90 36,54 64,11
008_C Overweer 35-41 (app.) 7,50 33,09 32,63 6,42 37,63 64,80
009_A Overweer 35-41 (app.) 1,50 26,96 26,31 5,01 31,31 63,32
009_B Overweer 35-41 (app.) 5,00 30,09 29,53 6,10 34,53 63,59
009_C Overweer 35-41 (app.) 7,50 31,30 30,72 7,89 35,72 64,25

010_A Overweer 35-41 (app.) 1,50 25,34 24,51 5,12 29,51 62,76
010_B Overweer 35-41 (app.) 5,00 27,69 26,96 6,22 31,96 62,62
010_C Overweer 35-41 (app.) 7,50 29,42 28,63 8,54 33,63 63,55
011_A Overweer 35-41 (app.) 1,50 24,26 23,07 6,30 28,07 63,17
011_B Overweer 35-41 (app.) 5,00 26,11 24,92 7,91 29,92 63,22

011_C Overweer 35-41 (app.) 7,50 28,24 27,02 10,31 32,02 63,97
012_A Overweer 35-41 (app.) 1,50 22,98 20,51 8,93 25,51 64,35
012_B Overweer 35-41 (app.) 5,00 24,66 21,89 10,68 26,89 64,42
012_C Overweer 35-41 (app.) 7,50 26,21 23,19 12,55 28,19 64,94
013_A Rijksstraatweg 4 (woning) 1,50 26,97 24,54 12,89 29,54 67,65

013_B Rijksstraatweg 4 (woning) 5,00 29,52 26,90 15,64 31,90 67,88
014_A Rijksstraatweg 4 (woning) 1,50 28,97 25,95 15,41 30,95 70,39
014_B Rijksstraatweg 4 (woning) 5,00 31,26 28,23 17,73 33,23 70,53
015_A Rijksstraatweg 4 (woning) 1,50 28,63 25,51 15,14 30,51 69,95
015_B Rijksstraatweg 4 (woning) 5,00 31,10 27,96 17,61 32,96 70,27

016_A Rijksstraatweg 2 (woning) 1,50 32,76 29,64 19,30 34,64 72,88
016_B Rijksstraatweg 2 (woning) 5,00 34,40 31,33 21,01 36,33 73,16
017_A Rijksstraatweg 2 (woning) 1,50 35,81 32,72 22,45 37,72 74,94
017_B Rijksstraatweg 2 (woning) 5,00 36,47 33,36 23,09 38,36 75,13
018_A Rijksstraatweg 2 (woning) 1,50 38,11 35,01 24,76 40,01 77,25

018_B Rijksstraatweg 2 (woning) 5,00 38,75 35,63 25,39 40,63 77,35
019_A Overweer 30 (woning) 1,50 42,81 39,64 29,40 44,64 81,54
019_B Overweer 30 (woning) 5,00 42,54 39,34 29,10 44,34 81,11
020_A Straatweg 195 (woning) 1,50 38,14 34,98 24,72 39,98 77,40
020_B Straatweg 195 (woning) 5,00 38,90 35,78 25,52 40,78 77,49

021_A nieuwe woning 1,50 25,53 24,79 4,57 29,79 62,39
021_B nieuwe woning 5,00 28,45 27,83 5,68 32,83 62,50
022_A nieuwe woning 1,50 23,60 22,10 7,07 27,10 63,46
022_B nieuwe woning 5,00 25,76 24,41 8,21 29,41 63,54
023_A nieuwe woning 1,50 24,07 22,93 5,83 27,93 62,85

023_B nieuwe woning 5,00 27,23 26,27 7,46 31,27 63,47
024_A nieuwe woning 1,50 28,90 28,38 3,95 33,38 63,99
024_B nieuwe woning 5,00 32,46 31,98 5,93 36,98 64,88
025_A nieuwe woning 1,50 30,51 30,16 -7,74 35,16 63,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 14:56:41Geomilieu V4.10



Bijlage 6

Rapport: Resultatentabel
Model: VAW

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

025_B nieuwe woning 5,00 33,35 32,99 -7,16 37,99 63,54
026_A nieuwe woning 1,50 30,12 29,76 -7,43 34,76 63,18
026_B nieuwe woning 5,00 32,83 32,48 -6,97 37,48 63,09
027_A Rijksstraatweg 3 1,50 36,79 33,55 23,27 38,55 76,62
027_B Rijksstraatweg 3 5,00 38,05 34,92 24,65 39,92 76,73

028_A Rijksstraatweg 8 1,50 24,59 21,81 10,03 26,81 66,59
028_B Rijksstraatweg 8 5,00 26,19 23,60 11,08 28,60 66,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 14:56:41Geomilieu V4.10
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1. INLEIDING 
 

In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu B.V. een beknopte waterparagraaf opgesteld voor de 
herbestemming van landgoed Vijverhof gelegen aan de Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis. Het landhuis 
(Rijksmonument) staat centraal op het perceel. Zuidelijk op het terrein zijn o.m. een garage, een laboratorium 
en een koetshuis/kantoorgebouw aanwezig. 
 
Algemene gegevens 
Gemeente    : Stichtse Vecht 
Provincie    : Utrecht 
Kadastrale registratie   : Loenen, sectie C, nummer 850 
Coördinaten    : X = 128.975 / Y = 466.620 
Oppervlakte    : ca. 1,44 ha  
Peil maaiveld    : ca. 0-0,8 m +NAP  
Grondwaterpeil     : ca. 1,5 m-mv. 
Waterbeheerder    : Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht & Waternet 
 
De onderzoekslocatie ligt net ten noorden van de bebouwde kom van Breukelen, op de strook grond tussen 
de Rijksstraatweg en de Vecht. Noordelijk is tevens een Buitenplaats aanwezig en zuidelijk zijn woningen 
met tuin aanwezig. Op onderstaande luchtfoto is globaal de begrenzing van de onderzoekslocatie 
weergegeven. In bijlage 1 is een topografische en kadastrale situatietekening weergegeven. 
 

 

Afbeelding 1: Luchtfoto met begrenzing onderzoekslocatie [bron luchtfoto: PDOK-viewer] 

 
Aanleiding 
De aanleiding voor het opstellen van deze waterparagraaf is de voorgenomen herontwikkeling van het 
plangebied tot een hotel-restaurant en de verplichting hierbij tenminste hydrologisch neutraal te ontwikkelen.  
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Doel 
Het doel van deze rapportage is een beschrijving te geven van de manier waarop rekening wordt gehouden 
met de gevolgen van de voorgenomen herinrichting van het plangebied voor de waterhuishouding. 
 
Onderzoek en beleid 
Aeres Milieu B.V. werkt voor de opdrachtgever als onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau, en heeft geen 
binding met de onderzoekslocatie. 
 

Sinds 1 november 2003 is het wettelijk verplicht, in het kader van het Besluit Ruimtelijke Ordening, een 
watertoets te verrichten. In de toelichting bij ruimtelijke besluiten en plannen, waarop bovengenoemd besluit 
van toepassing is, is het noodzakelijk een beschrijving te geven van de manier waarop rekening is gehouden 
met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. 
 
De waterhuishoudkundige situatie van het plangebied is op zorgvuldige wijze volgens de algemeen 
gebruikelijke inzichten en methoden onderzocht in het kader van de watertoets. In het waterhuishoudkundig 
onderzoek is aandacht besteed aan de huidige bodemkundige en (geo)hydrologische situatie, de 
gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden, en de mogelijkheden om neerslag in de toekomstige 
situatie (tijdelijk) te bergen en af te voeren.  
 
De rapportage is gebaseerd op de relevante vigerende wet- en beleidsregelgeving. De waterparagraaf hangt 
samen met de hieronder vermelde beleidsnota’s aangaande de waterhuishouding, met als doel een 
duurzaam waterbeheer. De beleidskaders, van Europees tot en met lokaal niveau (Kaderrichtlijn Water, 
Nationaal Waterplan, Nationaal Bestuursakkoord Water, Vierde Nota Waterhuishouding, Waterbeheer 21ste 
eeuw, Wet Ruimtelijke Ordening, Provinciaal Waterplan, Keur waterschap en gemeentelijk beleid) waaraan 
wordt voldaan, staan hieronder samengevat. Zie ook bijlage 3. 
 
De Europese Kaderrichtlijn (KRW) stelt doelen voor een goede ecologische en chemische toestand van het 
oppervlakte- en grondwater. Die doelstelling is verplicht, maar de weg ernaartoe wordt niet centraal gestuurd. 
Die mogen de lidstaten zelf invullen, mits ze een maximale inspanning leveren om de gewenste doelen te 
bereiken. De KRW is in de Nederlandse wet- en regelgeving omgezet door de Implementatiewet EG-
kaderrichtlijn Water. Dit heeft gevolgen voor gemeentes op het gebied van riolering, afkoppelen, toepassing 
van bouwmaterialen, het ruimtelijke beleid en de te behalen doelen afhankelijk van de functie van het water. 
 
Het nationaal waterbeleid voor de komende jaren is vastgesteld in het Nationaal Waterplan door het kabinet. 
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 dit 
gewenste watersysteem is het van belang bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening te houden met 
waterhuishoudkundige eisen op korte en lange termijn.  
 
Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de 
status van structuurvisie. Het Nationaal Waterplan legt vast dat bij een ruimtelijke ontwikkeling duurzaam 
moet worden omgegaan met water om wateroverlast te voorkomen, zelfs op lange termijn.  
 
Met het Bodem-, Water en Milieuplan is het beleid van de Provincie Utrecht wettelijk vastgelegd voor bodem, 
water en milieu voor de periode 2016-2021. Hierin worden vier prioriteiten onderscheiden: 

 Waterveiligheid en wateroverlast;  

 Schoon en voldoende oppervlaktewater;  

 Ondergrond;  

 Leefkwaliteit stedelijk gebied.  
 
Het Waterbeheerplan 2016-2021 is het kompas voor Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht voor de 
komende zes jaar. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft drie hoofdtaken: zorg voor veiligheid achter 
de dijken, zorg voor voldoende water en schoon water. Voorts streeft men naar behoud van cultuurhistorisch 
erfgoed en de natuur en een efficiënte waterzuivering. Het waterschap vindt het tevens belangrijk dat 
inwoners en bezoekers van het gebied volop kunnen genieten van water, als onlosmakelijk onderdeel van 
het landschap. Hiervoor wil het waterschap de taken van het vaarwegbeheer en het nautisch beheer graag in 
zijn geheel uitvoeren. De beleidsvoorbereidende, uitvoerende en administratieve taken heeft AGV 
opgedragen aan de stichting Waternet. 
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De gemeente Stichtse Vecht is niet primair verantwoordelijk voor alle watertaken, maar moet de 
waterbelangen wel goed beschrijven en afwegen binnen de ruimtelijke ordening. Een van de instrumenten 
hiervoor is de verplichte watertoets. De watertoets houdt in dat het Waterschap  beoordeeld of de 
waterbelangen voldoende betrokken zijn. De voor de gemeente en waterschap van belang zijnde 
wateraspecten zijn hieronder beschreven. Volgens de Wet gemeentelijke watertaken (2008) is de gemeente 
verantwoordelijk voor het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater en hemelwater. De gemeente 
mag vervolgens zelf bepalen op welke wijze het ingezamelde hemelwater wordt verwerkt. Verder heeft de 
gemeente de zorgplicht om structurele problemen als gevolg van een voor de gebruiksfunctie nadelige 
grondwaterstand in openbaar bebouwd gebied te voorkomen of te beperken.  
 
De gemeente vervult een actieve rol bij het terugdringen van emissies door diffuse bronnen, in zowel 
nieuwbouwlocaties als bestaande bebouwing, door toepassing van het bouwbesluit.  
 
Voor hemelwater zijn de uitgangspunten: 

 (her)gebruik van hemelwater heeft de voorkeur; 

 de perceeleigenaar is in principe zelf verantwoordelijk voor het vermijden van hemelwateroverlast en 
vervuiling op zijn eigen terrein of bij derden. De gemeente verzorgt de verwerking van overtollig 
hemelwater. 

 
Voor wat betreft verharding dient bij een toename in verhard oppervlak van meer dan 1000 m

2
 compensatie 

gerealiseerd te worden en is de ontwikkeling watervergunningsplichtig. Hierbij geldt dat minimaal 10% tot 
20% van het 'extra' verhard oppervlak gecompenseerd moet worden door middel van nieuw te gegraven 
oppervlaktewater. 
 
Bij nieuwbouw wordt een uitwerking gemaakt voor de nieuw aan te leggen riolering binnen het plangebied en 
de afkoppeling en verwerking van het hemelwater. Nieuwe voorzieningen dienen te worden aangelegd 
conform de ontwerpgrondslagen van de Leidraad Riolering. Bij herontwikkeling dient minimaal afkoppeling 
van het hemelwater van het afvalwater plaats te vinden. 
 
In hoofdstuk 2 worden de waterhuishoudkundige aspecten van de onderzoekslocatie beschreven. In 
hoofdstuk 3 is het planvoornemen nader toegelicht en zijn afwegingen en opmerkingen opgenomen om zo tot 
een hydrologisch neutrale ontwikkeling te komen. In hoofdstuk 4 tenslotte zijn nog enkele randvoorwaarden 
en aandachtspunten opgenomen. 
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2. WATERHUISHOUDKUNDIG SYSTEEM 

 

2.1 Inleiding 

 

Het voornemen is om het landhuis te verbouwen en de zuidelijke bijgebouwen deels te slopen om een 
nieuwbouw te realiseren. Een nadere toelichting van de toekomstige inrichting van het plangebied is 
opgenomen in hoofdstuk 2. Zie bijlage 1 voor het topografisch overzicht en de huidige kadastrale situatie.  
 
Het plangebied heeft een glooiend maaiveld van ca. -0,2 tot 0,8 m NAP. Binnen het plangebied zijn diverse 
grondwallen en een vijver aanwezig. Deze hogere en lagere vlakken zijn duidelijk zichtbaar op de bovenste 
maaiveldhoogtekaart (afbeelding 2). Het lichtoranje gebied zijn voornamelijk de aanwezige gebouwen en 
bomen (zie onderste hoogtekaart). De villa is gelegen op een heuvel (ca. 0,8 m +NAP). Zuidelijk bij het 
bijgebouw is het maaiveld aflopend van 0,8 m +NAP naar 0,5 m +NAP (parkeerterrein nabij de Vecht). De 
binnenplaats van het laboratorium is op ca 0,2 m –NAP gelegen. Hiermee dient rekening gehouden te 
worden bij de herontwikkeling van het plangebied.  
 

 
Afbeelding 2: Uitsnede hoogtekaart met aanduiding plangebied AHN 3 en reliëf AHN2 50cm [Bron: Actueel hoogtebestand 
Nederland] 
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2.2 Watersystemen 

 
De (water)systemen zoals die in het plangebied en omgeving voorkomen, worden onderverdeeld in 
oppervlaktewater, grondwater, hemelwater en afvalwater. 
 
Oppervlaktewater 
In en nabij het plangebied is allerlei oppervlaktewater aanwezig. Parallel aan de Rijksstraatweg is een gracht 
aanwezig. Binnen het plangebied is tevens een vijver aanwezig. Ten oosten is de rivier de Vecht gelegen. 
Afbeelding 3 geeft de watergangen en zoneringen van de aanwezige secundaire watergangen weer. 
 
Het oostelijk aanwezige primair water heeft een belangrijke functie in de waterhuishouding en dient 
weergegeven te worden op de tekeningen. Aan weerszijden van de watergangen geldt een 
beschermingszone van 5 meter. 
 
De onderzoekslocatie is gelegen in de Vechtboezem zuid. Hierbij is het gemiddeld grondwaterpeil 0,4 m –
NAP. Regelmatig komen verhoogde waterstanden voor maar deze leiden niet tot overlast door de aanwezige 
boezemkades op minimaal 0,6 meter +NAP.  
 
Nabij het plangebied liggen secundaire keringen. De secundaire keringen vervullen een belangrijke functie in 
de bescherming van het land tegen overstroming. Aan weerszijden van de keringen liggen 
beschermingszones. De beschermingszones voor de secundaire keringen zijn vastgelegd in de Legger 
Keringen en te vinden op de site van AGV en in de leggerboeken Keringen. De beschermingszones voor de 
tertiaire keringen zijn vastgelegd in de Keur. De beschermingszones dienen om de stabiliteit van de kering te 
kunnen waarborgen. 
 
De beschermingszones op en nabij het plangebied zijn op afbeelding 3 weergegeven. De beschermingszone 
van waterkering V311 raakt net het plangebied. Oostelijk is vanaf de Rijksstraatweg een beschermingszone 
van 20,2 meter aanwezig. Bij werkzaamheden binnen deze zones is een watervergunning noodzakelijk. 
 
Als waterbeheerder ziet het Waterschap AGV toe op de waterkwantiteit en kwaliteit van het 
oppervlaktewater. Het plangebied maakt deel uit van het geldigheidsgebied van de Integrale Keur (AGV). 
Zonder ontheffing op deze Keur zijn werkzaamheden aan/op waterstaatkundige werken en watergangen niet 
toegestaan. Tevens worden in de Keur verplichtingen ten aanzien van het onttrekken en lozen, afvoeren en 
aanvoeren van water (meld- en meetplicht) aangegeven. Voor het bouwen van een steiger zijn regels 
bepaald in de Nota Vaarwater op orde en de bijbehorende oeverzoneringskaarten Vaarwater.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Afbeelding 3: Uitsnede leggerkaart met omlijning onderzoekslocatie [Bron: Legger waterschap Amstel, Gooi en Vecht] 
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Grondwater 
De bodem binnen het plangebied bestaat vanaf maaiveld tot circa tot circa 0,1 à 0,6 m-mv gevolgd door zand 
en/of klei. Plaatselijk werd veen aangetroffen in het traject van 1,4 tot 1,6 m-mv. 
 
Zover bekend vormt de milieuhygiënische conditie van het grondwater op dit moment geen belemmering voor 
de herontwikkeling van de onderzoekslocatie.  
 
Grondwateroverlast is een aandachtspunt bij ontwikkelingen in stedelijk gebied. Waternet hanteert de 
volgende grondwaternorm (uit de handreiking Stedelijk grondwater van waterschap AGV – december 2009): 
 

- Bij bouwen zonder kruipruimten is de norm: een ontwateringdiepte van 0,50 meter beneden maaiveld 
mag met een herhalingskans van 1 keer per 2 jaar overschreden worden.  

- Bij bouwen met kruipruimten is de norm: een ontwateringdiepte van 0,90 meter beneden maaiveld 
mag met een herhalingskans van 1 keer per 2 jaar overschreden worden. Het uitgangspunt bij de 
norm is dat er geen drainagebuizen of andere ondergrondse ontwateringmiddelen worden toegepast. 
Deze norm is feitelijk alleen van toepassing op woningen en niet op kelders. 

 
Hieronder is een beschrijving van de huidige geohydrologische situatie opgenomen. Uit de gekende 
gegevens uit het Dinoloket blijkt dat ter plaatse de bodem zeer fijn zand en kleilagen te verwachten zijn tot 
circa 7 meter beneden maaiveld. Deze bodemlagen behoren tot de holocene deklaag. Hieronder is de fijne 
slibhoudende zandfractie van de Formatie van Boxtel te verwachten. 
 
Ter plaatse is een GHG van 0 meter NAP te verwachten. Ter plaatse is zover bekend geen wateroverlast 
aanwezig. Bij de aanleg van een parkeerkelder dient deze waterdicht te zijn en voor de vloerpeilen van de 
nieuwbouw is een hoogte van minimaal 0,8 + NAP geadviseerd.  Uit de bodematlas van Utrecht blijkt dat de 
ondergrond binnen de onderzoekslocatie matig geschikt is om te bouwen. Bij nieuwe funderingen is het 
geadviseerd om voorafgaand een geotechnisch onderzoek uit te voeren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 4: Uitsnede geschiktheid bouwen met omlijning onderzoekslocatie [Bron: Provincie Utrecht] 
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Het plangebied bevindt zich niet binnen de grenzen van een attentie- en beschermingsgebied behorend bij 
een waterwingebied. Voor zover bekend vinden in de directe omgeving van het plangebied geen 
grootschalige grondwater onttrekkingen plaats.  
 
Vooralsnog wordt voldaan aan de grondwaternorm. Indien maatregelen noodzakelijk zijn, dan gaat daarbij de 
voorkeur in algemene volgorde uit naar kruipruimteloos bouwen of ophogen. 
 
Grondwateroverlast als gevolg van afwijkende aanleghoogten is de verantwoordelijkheid van de 
initiatiefnemers.  
 
Afvalwater 
Binnen het plangebied is een gemengd vrijverval rioolsysteem aanwezig (zie afbeelding 5 en bijlage 2). 
Hierop wordt al het in het gebied vrijkomende afvalwater ingezameld. Binnen de voormalige gemeente 
Breukelen wordt het ingezamelde afvalwater via gemalen en persleidingen getransporteerd naar de RWZI 
Breukelen (beheerder HDSR). Een gedeelte wordt afgevoerd naar de RWZI’s te Loenen en Maarssen-dorp 
(beheerder AGV). Overige leidingen zoals midden spanning, gas en data binnen het plangebied waarmee 
rekening gehouden dient te worden bij de bouw, zijn tevens weergegeven op de verzamelkaart in bijlage 2. 
 

 
Afbeelding 5: Uitsnede Klic-melding onderzoekslocatie met ligging vrijvervalleiding [bron: Aeres Milieu] 
 

Bij nieuwbouw is het beleid van AGV/Waternet dat daar waar mogelijk schoon hemelwater gescheiden dient 
te worden van de vuilwaterstromen. Hierdoor wordt de rioolwaterzuiveringsinstallatie ontlast en wordt het 
aantal overstorten van vuilwater op het oppervlaktewater verminderd.  
 
Afkoppeling is goed te realiseren bij nieuwbouw. Bij de herontwikkeling van een locatie dient minimaal het 
hemelwater gescheiden aangeleverd te worden. Gezien het huidig en toekomstig gebruik is toename aan 
afvalwater op het rioolstelsel te verwachten.  
 
Voor de hoeveelheden is gebruik gemaakt van de richtlijnen van Rioned. Voor ‘droge’ bedrijven (zoals het 
kantoorpand) bedraagt de maatgevende hoeveelheid afvalwater ca. 0,5 m

3
/uur per ha gedurende 10 uur per 

dag. Voorts vind er afvoer uit de villa plaats. Voor het plangebied is de huidige DWA-afvoer derhalve naar 
verwachting ca. 0,9 m

3
/uur.  

 
Gezien het planvoornemen tot hotel, woning en restaurant bedraagt de ingeschatte hoeveelheid aan 
afvalwater in de toekomst naar verwachting (0,008 m

3
/u x 50 kamers + 0,3 m

3
/u  + 0,025 m

3
/u x ca. 20 

werknemers=) ca. 1,2 m
3
/uur. Deze hoeveelheid kan het bestaande stelsel naar verwachting zonder 

problemen verwerken. Voor wijzigingen aan de rioolaansluiting (bijvoorbeeld aanvraag aparte aansluiting) 
dient een aansluitingsvergunning aangevraagd te worden bij de gemeente. Tevens dient voldaan te worden 
aan de gemeentelijke bouwvoorschriften.  
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Hemelwater 
De locatie is deels bebouwd en voor de toegang en het parkeren is een grindverharding aangelegd. Het is 
niet bekend of het dakoppervlak aangesloten is op het gemeentelijk rioolstelsel. Het hemelwater van de 
bijgebouwen zijn niet aangesloten op het rioolstelsel.  
 
Uitgangspunt is dat schoon- en vuilwaterstromen gescheiden worden bij ontwikkelingen. Het afkoppelen (c.q. 
het niet aankoppelen) van schoon verhard oppervlak is beschreven in het waterbeheerplan en de diverse 
beleidsregels van hoogheemraadschap AGV. Hiermee wordt rekening gehouden bij de planontwikkeling. 
 
Bij nieuwbouw door inbreiding wordt de bebouwing aangesloten op de al bestaande riolering. Het afval- en 
hemelwater dient minimaal gescheiden aangeleverd te worden. Gezien de ligging is het wenselijk om, indien 
nog niet gerealiseerd, het hemelwater af te koppelen naar het oppervlaktewater. Afhankelijk van de toename 
aan verhard oppervlak is compensatie noodzakelijk binnen het plangebied. 
 
Voor het duurzaam omgaan met regenwater wordt verwezen het handboek Hemelwater en naar de 
betreffende beslisbomen, opgenomen in de beleidsnotitie “Richtlijnen voor het lozen van regen-, grond- en 
leidingwater” opgesteld door AGV/DWR. Zie ook de randvoorwaarden in hoofdstuk 4. 
 

2.3 Overige aspecten 

 

Verdroging 
Binnen het plangebied zijn geen karakteristieke grondwater afhankelijke ecologische systemen aanwezig, 
zodat geen beschermende maatregelen noodzakelijk zijn.  
 

Ecologie 
Het plangebied bevindt zich niet binnen de grenzen van een milieubeschermingsgebied voor wat de 
waterhuishoudkundige aspecten betreft.  
 

Bodem 
Binnen het plangebied is in juni 2016 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (Aeres Milieu; AM16227). 
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond licht verhoogd is met zware metalen, PAK en som PCB. De 
ondergrond is licht verhoogd met zware metalen en PAK. In grondmonster 14A-3 (0,4-0,9 m-mv) is een sterk 
verhoogd gehalte aan lood aangetoond en in monster 18-2 (traject 0,5-0,6 m-mv) een matig verhoogd 
gehalte aan lood. Het freatisch grondwater is licht verhoogd met barium. 
 
Voor de overige onderzochte componenten in grond en grondwater zijn geen gehalten gemeten verhoogd ten 
opzichte van de achtergrondwaarden (grond) en streefwaarden (grondwater). 
 
De boorpunten 14A en 18 met de sterke en matig verhoogde gehalten aan lood zijn beide gesitueerd nabij 
het kantoorgebouw. Gelet op de onderlinge afstand van deze boringen wordt niet verwacht dat de gemeten 
concentraties aan lood een samenhang vertonen. Mede op basis van de onderzoeksresultaten van de eerder 
uitgevoerde bodemonderzoeken op het terrein is er vermoedelijk sprake van 2 puntverontreinigingen van 
beperkte omvang. Bij toekomstige ontwikkelingen nabij het kantoorgebouw kunnen de aangetoonde gehalten 
aan lood een belemmering vormen. Het uitvoeren van een aanvullend of nader bodemonderzoek voor het 
vaststellen van de omvang van de verontreiniging kan dan noodzakelijk zijn. 
 
De milieuhygiënische conditie van de bodem van het overig terreindeel vormt geen belemmering voor een 
voorgenomen (her)ontwikkeling. 
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3. WATERPARAGRAAF 

 
In aansluiting op het landelijk beleid hanteert de gemeente Stichtse Vecht en het hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht het beleid dat bij nieuwe plannen altijd onderzocht dient te worden hoe omgegaan kan 
worden met het “schone” hemelwater. Waternet is de uitvoerende organisatie van AGV. Bij het afkoppelen 
hanteert Waternet hierbij de volgorde “vasthouden, bergen, afvoeren”. Ook dient aan de milieuhygiënische 
randvoorwaarden voldaan te worden (zie hoofdstuk 4).  
 
Op de onderzoekslocatie zal het bestaande landhuis verbouwd worden. De bijgebouwen worden deels 
gesloopt en op de bestaande fundering zal nieuwbouw plaatsvinden (2x hotel en oostelijk een woning). De 
huidige kelder wordt hergebruikt als parkeerkelder. Bovenop wordt een daktuin aangelegd. Nabij de Vecht is 
een theehuis gepland met aanlegsteigers en een bootshuis. Tenslotte wordt de ontsluiting heraangelegd en 
bijkomende parkeerplaatsen voorzien. De vorm van de vijver wordt aangepast en voorzien van een 
wandelbrug. Hieronder is het schetsontwerp van het planvoornemen weergegeven. Aanvullende tekeningen 
zijn opgenomen in bijlage 2. 
 

 
Afbeelding 6: Concept toekomstige situatie plangebied [bron: Opdrachtgever] 
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Ter plaatse neemt voornamelijk het overig verhard oppervlak toe ten behoeve van bijkomende 
parkeerplaatsen. Het is niet bekend in hoeverre deze voorzien worden van een halfverharding zoals grind. 
Momenteel is uitgegaan van een verharding van de rijweg en halfverharding ter plaatse van de 
parkeerplaatsen. Op basis van de aangeleverde situatietekeningen zijn in onderstaande tabel de wijzigingen 
door het planvoornemen opgenomen: 
 

Bruto (verharde) oppervlakten  Huidige situatie [m
2
] Toekomstige situatie [m

2
] 

Totaal oppervlakte plangebied, circa 14.400 14.400 

Dakoppervlak, totaal, circa 1.720 2.090 

Overig verhard oppervlak (parkeren en overige 
verhardingen), circa 

 1.460  
(2.920 x 0,5 halfverharding) 

 1.590  
1.280 

(2.560 x 0,5 halfverharding) 

Totaal verhard oppervlak, circa 3.180 4.960 

Tabel 3: Toe- of afname verhard oppervlak binnen het plangebied  

 
Uit de tabel is af te leiden dat het verhard oppervlak met circa 1.780 m

2
 zal toenemen. Door de ligging in het 

landelijk gebied, dient er geen compensatie gerealiseerd te worden (<5.000 m
2
 toename). Hierbij is ervan 

uitgegaan dat een groot gedeelte van het plangebied (de bestaande bijgebouwen) reeds afgekoppeld is op 
het oppervlaktewater. Uitgangspunt van de planontwikkeling is dat de locatie hemelwaterneutraal wordt 
ontwikkeld. 
 
Bij de ver- en nieuwbouw wordt al het hemelwater afgekoppeld. Gezien de ligging is het wenselijk om, indien 
nog niet gerealiseerd, al het hemelwater af te koppelen naar het oppervlaktewater. Alleen het afvalwater 
wordt aangeleverd op het gemeentelijk rioolstelsel. Voor het afvalwater dient een aparte leiding gelegd te 
worden naar het bestaande aansluitingspunt binnen het plangebied. De hoeveelheid afvalwater zal licht 
toenemen. Het is niet de verwachting dat dit een probleem oplevert voor het bestaande rioolstelsel. 
 
Ter plaatse is een GHG van 0 meter NAP te verwachten. Ter plaatse is zover bekend geen wateroverlast 
aanwezig. De parkeerkelder dient waterdicht te zijn en voor de vloerpeilen van de nieuwbouw is een hoogte 
van minimaal 0,8 m +NAP geadviseerd. Door de toekomstige vloerpeilen gelijk te houden aan de bestaande 
vloerpeilen wordt voldaan aan de grondwaternorm. 
 
De toekomstige verharding moet op zodanige wijze worden aangelegd dat hemelwater gecontroleerd kan 
afstromen van het gebouw weg (naar bijvoorbeeld de tuin of het oppervlaktewater). Bij de aanleg van het 
hemelwater afvoersysteem van de daken dienen de nodige (zelfreinigende) bladvangers gemonteerd te 
worden. Deze systemen dienen eenvoudig en simpel te onderhouden zijn.  
 
Hergebruik van hemelwater is ter plaatse eerder beperkt mogelijk. In het planontwerp is het aanleggen van 
een daktuin van ca. 190 m

2
 voorzien op de parkeerkelder. Om de toename aan verhard oppervlak beperkt te 

houden, is gekozen voor een halfverharding ter plaatse van de parkeervakken en de paden in de tuin. De 
vijver en watergang nabij de Rijksstraatweg blijven behouden. Voor de toegang wordt gebruik gemaakt van 
de bestaande inritten. 
 
Nabij het plangebied liggen secundaire keringen. Aan weerszijden van de keringen liggen 
beschermingszones, welke tot in het plangebied liggen. De beschermingszones voor de secundaire keringen 
zijn vastgelegd in de Legger Keringen. Ter plaatse van de oostelijk binnen het plangebied gelegen 
beschermingszone wordt natuur gerealiseerd (zie bijlage 2). Nabij de Vecht wordt een theehuis gebouwd met 
een gewijzigde aanlegsteiger. Voor wijzigingen aan de steigers of werken binnen de beschermingszone is 
een watervergunning noodzakelijk. Binnen de westelijke beschermingszone wordt alleen de inrit 
heraangelegd. Hiervoor is geen ontheffing noodzakelijk. 
 
Als waterbeheerder ziet het Waterschap AGV toe op de waterkwantiteit en kwaliteit van het 
oppervlaktewater. Het plangebied maakt deel uit van het geldigheidsgebied van de Integrale Keur (AGV). 
Zonder ontheffing op deze Keur zijn werkzaamheden aan/op waterstaatkundige werken en watergangen niet 
toegestaan. Tevens worden in de Keur verplichtingen ten aanzien van het onttrekken en lozen, afvoeren en 
aanvoeren van water (meld- en meetplicht) aangegeven. Voor het bouwen van een steiger zijn regels 
bepaald in de Nota ‘Vaarwater op orde’ en de bijbehorende oeverzoneringskaarten Vaarwater.  
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Door de planontwikkeling is geen (grond)wateroverlast te verwachten in de toekomst. Het is niet nader 
bekend of de bestaande bebouwing geheel afgekoppeld is. Bij de herontwikkeling dient dit wel gerealiseerd 
te  worden. Door de aanleg van een daktuin, de halfverharding en de afkoppeling naar de bestaande vijver 
en het oppervlaktewater wordt hydrologisch positief ontwikkeld. Indien vereist door het bevoegd gezag kan 
bijkomende waterberging gerealiseerd worden in de bestaande vijver of de gracht nabij de Rijksstraatweg. 
 
Bij de bouw dient rekening gehouden te worden met de extra belasting door de aanleg van de daktuin en 
voldoende afvoerpunten om excessieve buien af te kunnen voeren. 
 
Deze waterparagraaf dient ter controle neergelegd te worden bij de gemeente en het hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht/Waternet. Eventuele opmerkingen op deze rapportage zullen voor de vaststelling van 
het planvoornemen in overleg worden aangevuld. 
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4.  RANDVOORWAARDEN EN AANDACHTSPUNTEN 

 
Voor de afkoppeling van hemelwater moet wel aan de milieuhygiënische voorwaarden worden voldaan. Het 
gebruik van uitlogende materialen dient voorkomen te worden (gedurende zowel de bouw- en gebruiksfase, 
alsmede de inrichting van de openbare ruimte). Emissies naar het oppervlaktewater van PAK (teer- en 
bitumeuse materialen, verduurzaamd hout), lood, zink en koper (via regenwaterafvoer) moeten worden 
tegengegaan. 
 

Toe te passen duurzame materialen: 
 - Hellende daken: dakpannen van beton of keramisch materiaal. 

- Platte daken: beton of bekleed met EPDM rubber; APP en/of SBS gemodificeerd bitumen. 
 - Dakgoten en afvoerpijpen; PVC/PP/PE/ staal, aluminium of zink, alle gecoat. 
 - Ontsluitingswegen e.d. voorzien van niet uitloogbare materialen zoals beton of keramische producten. 
 
Voor het afkoppelen van verharding geldt de “Beslisboom aan- en afkoppelen verharde oppervlakken” (2003) 
van de Werkgroep Riolering West-Nederland als beleidsuitgangspunt. Voor deze beslisboom is de kwaliteit 
van afstromend regenwater van verschillende oppervlakken onderzocht en op basis van deze metingen zijn 
de verharde oppervlakken opgedeeld in de drie categorieën:  

-  Licht verontreinigd: het regenwater van daken en gevels mag direct afgekoppeld worden, mits er  aan 
de milieuhygiënische voorwaarden wordt voldaan.  

- Matig verontreinigd: deze oppervlakken (onder andere doorgaande wegen, parkeerterreinen, 
woonerven,…) mogen afgekoppeld worden. Maar hierbij is het aanleggen van aanvullende 
zuiveringstechnieken (zand- en slibafvang, bodempassage) echter wel verplicht. Bij parkeerterreinen 
voor vrachtwagens is verder het aanbrengen van een olieafscheider verplicht.  

-  (Zwaar) verontreinigde oppervlakken: dit zijn bedrijfsterreinen,… mogen niet worden afgekoppeld. Deze 
oppervlakken dienen op het afvalwaterstelsel of een gelijkwaardige voorziening aangesloten te 
worden.  

 
Op de afgekoppelde “buitenverhardingen” mogen geen handelingen worden uitgevoerd die vervuiling van het 
oppervlak veroorzaken. Wil men toch buitenactiviteiten verrichten waarbij vervuiling van verhard oppervlak 
ontstaat b.v. het reinigen van voertuigen of het schoonmaken van onderdelen, dan moet het gedeelte waar 
deze activiteit(en) plaatsvindt voorzien worden van de juiste bodembeschermende maatregelen 
(Nederlandse Richtlijn voor Bodembescherming). Dit betekent dat het vrijkomende afvalwater al dan niet via 
een olie/benzine-afscheider of andere noodzakelijke (reiniging)voorziening naar het afvalwaterriool moet 
worden getransporteerd of geloosd, en niet in de bodem mag worden geïnfiltreerd of op oppervlaktewater 
worden geloosd.  
 
Het is onwenselijk chemische bestrijdingsmiddelen toe te passen of agressieve reinigingsmiddelen te 
gebruiken op de verharde oppervlakken. Verder dienen zout en dergelijke gladheidbestrijdingsmiddelen op 
de bestrating(en) e.d. beperkt of zo effectief mogelijk gebruikt te worden.  
 
Om verstopping e.d. te voorkomen, moeten alle afvoersystemen van de nodige blad-, zand- en slibvangers 
worden voorzien. Regelmatig onderhoud aan het afvoersysteem is vereist om geen wateroverlast te krijgen. 
Hiervoor dienen deze eenvoudig en goed bereikbaar te zijn. 
 
Ter plaatse is alleen sprake van zuiver of maximaal licht verontreinigd hemelwater. Bijkomende 
maatregelingen voor een bescherming van de waterkwaliteit zijn niet noodzakelijk geacht. Door het voldoen 
aan de milieuhygiënische randvoorwaarden (dubo-materialen etc.), zal de kwaliteit van het ontvangende 
oppervlaktewater niet verslechteren. Het is aan te bevelen om periodiek de kwaliteit van de afgekoppelde 
neerslag, voor lozing in oppervlaktewater te (laten) controleren. In de Keur van het Hoogheemraadschap 
AGV worden verplichtingen ten aanzien van lozen en afvoeren van water (meld- en meetplicht aangegeven 
door middel van vergunning van het Waternet). 
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Topografische overzichtskaart en kadastrale situatie 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: AM16227
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 13 juni 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Omgevingskaart Klantreferentie: AM16227

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object LOENEN C 850
Rijksstraatweg 6, 3631 AC NIEUWERSLUIS
CC-BY Kadaster.
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Concepttekening toekomstige situatie 
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Uitgangspunt: hergebruik bestaande fundering souterrain

(ondergrond / afstand belending en nabijheid Vecht (bemalen) / duurzaam / “historisch”)

positionering :

op grid, maar met verspringende rooilijnen



Uitgangspunt: hergebruik bestaande fundering souterrain  
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Bijlage 13: 
 

Vormvrije m.e.r.-beoordeling 



ADVIES/Vormvrije m.e.r.-beoordeling Vijverhof 1 

Advies : Criteria vormvrije m.e.r.-
beoordeling 
Vijverhof 

  

Datum : 17 januari 2016 

Opdrachtgever : Mevrouw I. van de Ven 

Ter attentie van : -- 

Projectnummer : 211x08583 

  

Opgesteld door : Eveline Kramer 

i.a.a. :  

 

 

In bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling zijn criteria opgenomen voor  een vormvrije 

m.e.r.-beoordeling. In onderstaande tabellen is de herontwikkeling van het plangebied Vijverhof in 

Nieuwersluis (gemeente Stichtse Vecht) getoetst aan deze criteria 

 

 Tabel: Criteria bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling 

Kenmerken van het project 

 Omvang van het project 

 Cumulatie met andere projecten 

 Gebruik van natuurlijke grondstoffen 

 Productie van afvalstoffen 

 Verontreiniging en hinder 

 Risico van ongevallen, mede gelet op de gebruikte stoffen en technologieën  

Plaats van het project 

 Bestaand grondgebruik 

 Relatieve rijkdom aan kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied 

 Het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor gevoelige gebieden 

(wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken, Habitat- en Vogelrichtlijnge-

bieden), gebieden waarin bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds 

worden overschreden, gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid, landschappen van historisch, cultureel 

of archeologisch belang 

Kenmerken van het potentiële effect 

 Bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking) 

 Grensoverschrijdende karakter van het effect 

 Waarschijnlijkheid van het effect 

 Duur, frequentie en de omkeerbaarheid van het effect 
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Kenmerk van het project 

Criteria Toets 

Omvang van het project De ontwikkeling betreft beperkte wijzigingen van de buitenplaats Vijverhof die ligt  in 

bestaand stedelijk gebied. De wijzigingen hebben o.a. betrekking op: 

 de renovatie van het Rijksmonument en verbouw tot hotel met restaurant; 

 nieuwbouw van een hotelgebouw op de plaats van een bestaand laboratorium-

gebouw; 

 verbouwing van bestaand laboratoriumgebouw tot hotelgebouw; 

 hergebruik van bestaande kelder voor parkeren en hotel- ondersteunende func-

ties; 

 realisatie van een woonhuis aan de Vecht; 

 realisatie van een theehuis in de noordoostelijke zijde van het perceel; 

 realisatie van aanlegplaatsen voor boten aan de Vecht.

Cumulatie met andere projecten Nee, er is geen sprake van andere projecten en/of activiteiten die plaatsvinden in de 

nabijheid van het plangebied, waardoor cumulatie van effecten kan optreden.   

Gebruik van natuurlijke hulpbronnen N.v.t. Er is sprake van een gebiedsontwikkeling 

Productie van afvalstoffen N.v.t. Er is sprake van een gebiedsontwikkeling 

Verontreiniging en hinder Nee, zie voor een beschrijving van de milieueffecten hoofdstuk 4. 

Risico van ongevallen Nee, zie voor een beschrijving van de milieueffecten hoofdstuk 4.  

 

Plaats van het project 

Criteria Toets 

Bestaand grondgebruik De huidige buitenplaats bestaat uit een monumentaal hoofdhuis (Villa 

Vijverhof, beschermd Rijksmonument), welke is omgeven door bijge-

bouwen en een tuinaanleg in landschapsstijl. De villa is oorspronkelijk 

gebouwd als buitenverblijf, maar is momenteel ingericht als kantoor 

en appartementen. Aan de zuidzijde van de buitenplaats is een om-

vangrijk (niet beschermd) gebouwencomplex met een laboratorium-

functie geplaatst, welke niet meer in gebruik is. Wegens achterstallig 

onderhoud is er van de oorspronkelijke allure van de buitenplaats 

weinig meer over.

Relatieve rijkdom aan kwaliteit en het regeneratiever-

mogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied 

n.v.t. 

Het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in 

het bijzonder aandacht voor: 

 

 gevoelige gebieden (wetlands, kustgebieden, berg- 

en bosgebieden, reservaten en natuurparken, mo-

numenten, Habitat- en Vogelrichtlijngebieden) 

Ja, zie verder de paragraaf cultuurhistorie. De villa is beschermd als 

rijksmonument, gerangschikt in het monumentenregister onder mo-

numentnummer 520405 en in het monumentenregister ingeschreven 

op 02-09-2005. Op gemeentelijk niveau is een deel van de bomen 

aangewezen als “monumentale bomen”. 

 gebieden waarin bij communautaire wetgeving 

vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds 

worden overschreden 

n.v.t. 

 gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid n.v.t. 

 landschappen van historisch, cultureel of archeolo-

gisch belang 

De ontwikkeling vindt plaats op een historisme buitenplaats. De tuin-

historische waardering is gebruikt als ruimtelijke afweging voor de 

ontwerpkeuzes die gemaakt zijn voor de totstandkoming van de 
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Criteria Toets 

herontwikkeling van de buitenplaats (zie hiervoor paragraaf 4.3 en 4.4 

van het bestemmingsplan). De elementen met een hoge of positieve 

waarde zijn zo veel mogelijk met zorg geïntegreerd in de herontwikke-

ling. In het plan heeft geresulteerd tot een versterking van nagenoeg 

alle waardevolle elementen, met uitzondering van een aantal monu-

mentale bomen. De bomen die moeten wijken ten behoeve van de 

herontwikkeling zijn aangegeven in het inpassingsplan dat is be-

schreven in paragraaf 4.4 van het bestemmingsplan. 

 

In onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r is bepaald wat verstaan wordt onder een gevoelig 

gebied. Als gevoelig gebied zijn gebieden aangewezen die beschermd worden op basis van de na-

tuurwaarden, landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden en waterwingebieden.  

 

 Gevoelig gebied (conform onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r.) 

Gevoelig gebied Toets 

Beschermd natuurmonument Nee, het plangebied betreft geen beschermd natuurmonument 

Habitat en vogelrichtlijngebieden Nee, het plangebied is niet gelegen binnen een habitat en vogelrichtlijngebied.  

Watergebied van internationale beteke-

nis 

Nee, het plangebied behoort niet tot een Watergebied van internationale betekenis. 

NNN Ja, het plangebied maakt deel onderdeel uit van de NNN,  

Er vindt geen verstoring plaat van de NNN (zie paragraaf 6.11 van het bestemmings-

plan) 

Landschappelijk waardevolle gebied Ja, het plangebied bevat landschappelijk waardevolle elementen.  

De ontwikkeling vindt plaats op een historisme buitenplaats. De tuinhistorische waar-

dering is gebruikt als ruimtelijke afweging voor de ontwerpkeuzes die gemaakt zijn 

voor de totstandkoming van de herontwikkeling van de buitenplaats (zie hiervoor 

paragraaf 4.3 en 4.4 van het bestemmingsplan). De elementen met een hoge of 

positieve waarde zijn zo veel mogelijk met zorg geïntegreerd in de herontwikkeling. In 

het plan heeft geresulteerd tot een versterking van nagenoeg alle waardevolle ele-

menten, met uitzondering van een aantal monumentale bomen. De bomen die moe-

ten wijken ten behoeve van de herontwikkeling zijn aangegeven in het inpassingsplan 

dat is beschreven in paragraaf 4.4 van het bestemmingsplan. 

Waterwinlocaties. waterwingebieden, en 

grondwaterbeschermingsgebieden 

Nee, het plangebied behoort niet tot een waterwinlocatie, waterwingebied of grondwa-

terbeschermingsgebied.  

Beschermd monument Ja, het landhuis is een rijksmonument. 

Belvedere- gebied Nee, het plangebied maakt geen deel uit van een Belvedere-gebied  

 

Kenmerk van het potentiële effect 

Criteria Toets 

Bereik van het effect (geografische zone 

en grootte van de getroffen bevolking) 

Er zijn geen effecten te verwachten die uit te drukken zijn in geografische zone en/of 

grootte van de getroffen bevolking. 

Grensoverschrijdende karakter van het 

effect 

Nee, gezien de ligging van de gemeente.  

Waarschijnlijkheid van het effect zie toelichting in deze paragraaf 

Duur, frequentie en de omkeerbaarheid 

van het effect 

Zie toelichting in deze paragraaf 
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Milieuonderzoeken 

Voor de verschillende milieueffecten kan op basis van beschikbare onderzoeken beoordeeld worden of 

er sprake is van potentiële effecten. In de  paragrafen van hoofdstuk 6 van het bestemmingsplan is 

bepaald dat er door de stedenbouwkundige wijzigingen in het plangebied beperkt sprake is van effec-

ten op de omgeving. Geen van de onderzochte milieuaspecten staat de uitvoering van het plan in de 

weg. Zie hiervoor hoofdstuk 6. 

 

Conclusie 

Bij de ontwikkeling van het inrichtingsplan en het bestemmingsplan is bescherming van de aanwezige 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden het uitgangspunt geweest en is er geen sprake van 

aantasting van deze waarden. De herontwikkeling van het plangebied leidt niet tot belangrijke nadelige 

gevolgen. Er is geen m.e.r.(-beoordeling)-procedure noodzakelijk.  

 

  



Bijlage 14: 
 

Geuronderzoek 
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1. INLEIDING 

 

1.1. Situatie 

De (toekomstige eigenaar en) initiatiefnemer heeft het voornemen om de buitenplaats 

‘Vijverhof’ in Nieuwersluis te transformeren tot een hotellocatie. De ontwikkeling bestaat 

uit de: 

 renovatie van het Rijksmonument en verbouw tot hotel met restaurant; 

 nieuwbouw van een hotelgebouw op de plaats van een bestaand 

laboratoriumgebouw; 

 verbouwing van een bestaand laboratoriumgebouw tot hotelgebouw; 

 hergebruik van bestaande kelder voor parkeren en hotel- ondersteunende 

functies; 

 realisatie van een woonhuis aan de Vecht; 

 realisatie van een theehuis in de noordoostelijke zijde van het perceel; 

 realisatie van aanlegplaatsen voor boten aan de Vecht. 

 

Met deze ruimtelijke procedure worden geurgevoelig objecten, als bedoeld in de Wet 

geurhinder en veehouderij, mogelijk gemaakt. 

 

In de omgeving van de te bestemmen objecten zijn veehouderijbedrijven gelegen. 

Nagegaan moet worden of het aspect geur ten aanzien van de verschillende 

veehouderijen van invloed is op het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te 

bestemmen locatie. Verder moet worden nagegaan of de herbestemming een 

belemmering vormt voor de veehouderijbedrijven.  

 

Op afbeelding 1 is de ligging van het plangebied aangegeven.  
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Afbeelding 1. Ligging plangebied 

Bron: PDOK 

 

In de volgende afbeelding wordt de (voorlopige) voorgenomen situatie weergegeven. 

 

  
Afbeelding 2. Verbeelding plangebied 

Bron: BRO, projectnr. BRO: 211x08583, d.d. 13 september 2017 

Plangebied 

Breukelen 
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In dit rapport wordt het onderzoek naar de ligging van de geur- en afstandscontouren en 

naar de overige geuraspecten voor de ruimtelijke ontwikkeling beschreven.  

1.2. Vraagstelling 

Bij het beoordelen van een ruimtelijk plan spelen standaard de volgende vragen: 

1. Is ter plaatse van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling een aanvaardbaar woon- 

en verblijfsklimaat gegarandeerd? 

2. Worden omliggende bedrijven (onevenredig) in hun belangen geschaad? 

 

Het onderzoek dat in dit kader is uitgevoerd beperkt zich tot geur afkomstig van 

veehouderijbedrijven. De meest recente milieuhygiënische inzichten liggen vast in de 

Wet geurhinder en veehouderij.  

 

In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader toegelicht. Hoofdstuk 3 beschrijft de 

uitgangspunten en achtergronden die in dit onderzoek worden gebruikt. De beoordeling 

van de geursituatie wordt beschreven in hoofdstuk 4. Ten slotte volgen in hoofdstuk 5 de 

conclusies. 
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2. WETTELIJK KADER EN BELEIDSKADER 

2.1. Wet geurhinder en veehouderij 

In de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) staan standaard, landelijk geldende, 

afstanden en normen waaraan de ligging en geurbelasting van dierenverblijven getoetst 

moeten worden, in het geval van een aanvraag om milieuvergunning. De Wgv is nader 

uitgewerkt in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). De normen gelden ter 

plaatse van geurgevoelige objecten (bijvoorbeeld woningen) en de afstanden gelden tot 

deze geurgevoelige objecten. De geurbelasting wordt berekend en getoetst met het 

verspreidingsmodel V-Stacks Gebied. Dit verspreidingsmodel geldt alleen voor dieren 

waarvoor geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Rgv. Voor dieren zonder 

geuremissiefactor gelden minimaal aan te houden afstanden. 

 

Enkele begrippen uit de Wgv die relevant zijn en gebruikt worden in dit rapport, zijn 

nader toegelicht in hoofdstuk 3. 

2.2. Wijziging Activiteitenbesluit met betrekking tot landbouwactiviteiten 

Op 1 januari 2013 is een grote wijziging van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende 

regeling in werking getreden. Met de wijziging zijn meer veehouderijen onder de regels 

van het Activiteitenbesluit komen te vallen. Daarbij is onder meer de beoordeling van 

geur conform de Wet geurhinder en veehouderij (zoals toegelicht in hoofdstuk 3 van dit 

rapport) meegenomen. De toetsing aan middels geurverordeningen aangepaste 

geurnormen en afstanden geldt ook voor veehouderijen die onder de regels van het 

Activiteitenbesluit vallen.  

2.3. Ruimtelijke plannen en geurhinder van veehouderijen 

Bij het opstellen van ruimtelijke plannen moet worden gewaarborgd dat sprake is van 

een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat op plaatsen waar het vestigen van een 

(geur)gevoelig object mogelijk wordt gemaakt. Verder moet worden voorkomen dat 

bestaande veehouderijen onevenredig in hun belangen worden geschaad. Om de 

milieucontouren te bepalen moet worden uitgegaan van de ‘omgekeerde werking’ van de 

milieuregelgeving. In de bestemmingsplantoets wordt daartoe getoetst of ter plaatse van  

de te bestemmen geurgevoelige objecten voldaan wordt aan de eisen die de 

milieuregelgeving stelt.  

 

Voor het aspect geur van veehouderijen moet een toets op grond van de Wgv worden 

uitgevoerd. De geplande geurgevoelige objecten moeten zijn gelegen buiten de wettelijk 

geldende geur- en afstandscontouren van de aanwezige veehouderijen. Bij de toets moet 

worden uitgegaan van de omvang van de veestapel volgens de verleende vergunning of 

ingediende melding. Uit jurisprudentie1 blijkt dat voor de geurcontouren of aan te houden 

afstanden in principe moet worden uitgegaan van de randen van het bouwvlak. De rand 

                                           
1 ABRvS 201205174/1/R4, 22 januari 2014 
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van het bouwvlak wordt aangehouden omdat de veehouderij in principe het recht heeft 

om overal binnen het bouwvlak te bouwen. In sommige gevallen kan niet het volledige 

bouwvlak worden benut, vanwege de ligging ten opzichte van reeds bestaande 

geurgevoelige objecten. In dergelijke gevallen wordt uitgegaan van het reëel te benutten 

bouwvlak. 

 

Alleen in het geval dat sprake is van een overbelaste situatie (in de betreffende richting), 

kan van deze werkwijze worden afgeweken. Van een overbelaste situatie is sprake als in 

de vergunde situatie niet wordt voldaan aan de geurnorm of afstand. In dat geval kan 

een veehouderij de ‘geurrechten’ in de betreffende richting niet anders gebruiken dan in 

de vergunde situatie het geval is (het gaat daarbij om stallen en emissiepunten). Voor 

het bepalen van de geur- en afstandscontouren kan dan worden uitgegaan van de ligging 

van de vergunde stallen en emissiepunten. Hiermee wordt invulling gegeven aan het 

uitgangspunt dat een bestaande veehouderij niet onevenredig in haar belangen mag 

worden geschaad. Deze werkwijze staat ook beschreven in de Handreiking bij de Wet 

geurhinder en veehouderij. 

 

Een te bestemmen geurgevoelig object moet buiten de wettelijk geldende geurcontouren 

van de omliggende veehouderijen liggen, om niet blootgesteld te worden aan te veel 

geurhinder. Bij veehouderijen met dieren waarvoor afstanden gelden moet het 

nieuwbouwplan buiten de wettelijk geldende minimale afstand plaatsvinden. Binnen de 

geur- en afstandscontouren rondom de (bouwvlakken van de) veehouderijen, is geen 

sprake van een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat. Dit houdt in dat binnen deze 

contouren geen nieuwe bestemming mag worden vastgelegd, die het realiseren van 

geurgevoelige objecten mogelijk maakt. Op die manier wordt een aanvaardbaar woon- 

en verblijfsklimaat gewaarborgd en wordt voorkomen dat het veehouderijbedrijf in haar 

mogelijke ontwikkeling belemmerd wordt. 

 

Het woon- en leefklimaat in een gebied wordt behalve door de geurbelasting per 

veehouderij (voorgrondbelasting) ook bepaald door de achtergrondbelasting, de 

geurbelasting ten gevolge van alle veehouderijen samen. Het is aan de gemeente om te 

beoordelen of de geurbelasting en geurhinder in een specifiek gebied acceptabel zijn. 
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3. UITGANGSPUNTEN EN ACHTERGRONDEN 

3.1. Uitgangspunten veehouderijen 

Het onderzoek naar de geursituatie gaat uit van de aanwezige veehouderijen en de 

bestaande geurgevoelige objecten. In het onderzoek wordt zowel de vergunde 

geursituatie als de worst-case geursituatie beschouwd. De geurbelasting wordt bepaald 

op grond van geurberekeningen voor de voor- en achtergrondbelasting. Aan de hand 

hiervan kan ook het woon- en verblijfsklimaat bepaald worden. Voor de huidige situatie 

worden de vergunde of gemelde bedrijfssituaties gehanteerd. In de worst-case situatie 

wordt aangehouden dat alle bestaande bebouwing wordt afgebroken en zodanig wordt 

teruggebouwd dat de geur- en afstandscontouren zo veel mogelijk richting het te 

bestemmen geurgevoelige object komen te liggen. 

3.2. Geuremissie en geurimmissie 

De geuremissies worden uitgedrukt in Europese odour units (Europese geureenheden) 

per tijdseenheid: ouE/s. Deze geuremissies zijn bepaald op basis van metingen aan de 

geurconcentraties uit stallen. De emissiefactoren per dier staan weergegeven in bijlage 1 

van de Rgv.  

 

De geurbelastingen (geurimissies) worden uitgedrukt in odour units per kubieke meter 

lucht: ouE/m
3. Hiermee wordt het 98-percentiel van de geurconcentratie bedoeld. Dat is 

de geurconcentratie, berekend met een verspreidingsmodel, welke gedurende 2 procent 

van een jaar wordt overschreden. 

3.3. Verschillende beoordelingen 

3.3.1. Voorgrondbelasting 

Met behulp van verspreidingsmodellen kan de geurbelasting vanuit dierenverblijven op 

geurgevoelige objecten worden berekend. De geurbelasting van een individuele 

veehouderij wordt ‘voorgrondbelasting’ genoemd. De geurbelasting is afkomstig van 

dieren waarvoor in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) een omrekeningsfactor 

is vastgesteld, zoals varkens, vleesvee, pluimvee, schapen en geiten. De maximaal 

toegestane geurbelasting van veehouderijen op geurgevoelige objecten is afhankelijk van 

de ligging (concentratiegebied of geen concentratiegebied en binnen of buiten de 

bebouwde kom). De standaardnormen uit de Wgv zijn in tabel 1 opgenomen.  

 

Tabel 1. Geurnormen volgens de Wet geurhinder en veehouderij 

Ligging geurgevoelig object
2
* Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom 

Concentratiegebied 3 ouE/m
3 14 ouE/m

3 

Geen concentratiegebied 2 ouE/m
3 8 ouE/m

3 

* de gemeente Stichtse Vecht ligt in een concentratiegebied. 

 

                                           
2 gebied als aangegeven in bijlage I bij de Meststoffenwet 
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De Wgv biedt gemeenten de mogelijkheid de standaardnormen aan te passen middels 

een gemeentelijke verordening. Op 26 november 2013 heeft de gemeente Stichtse Vecht 

de ‘Verordening geurhinder en veehouderij landelijk gebied gemeente Stichtse Vecht’ 

vastgesteld. Deze is op 5 december 2013 in werking getreden. Ter plaatse van het 

plangebied heeft de gemeente Stichtse Vecht geen afwijkende geurnormen vastgesteld.  

 

Bij het beoordelen van vergunningaanvragen is voor het bepalen van de geurbelasting 

het gebruik van het verspreidingsmodel V-Stacks Vergunning 2010 voorgeschreven. 

Hiermee kan op vooraf ingegeven locaties de geurbelasting worden berekend. Om een 

goed beeld van de geurbelasting te verkrijgen is het wenselijk om geurcontouren te 

kunnen berekenen en tekenen. Dit is mogelijk met het verspreidingsmodel V-Stacks 

Gebied. De berekende waarden voor de geurbelasting zijn bij beide 

verspreidingsmodellen gelijk (sinds versie 2010). Hiertoe moeten alle parameters, 

inclusief de rekennauwkeurigheid (20%) en ruwheid in V-Stacks Gebied gelijk worden 

gesteld aan de parameters in V-Stacks Vergunning. 

3.3.2. Afstanden 

Naast geurnormen stelt de Wgv ook eisen aan de (vaste) afstanden van veehouderijen 

tot geurgevoelige objecten. De afstanden gelden voor dieren waarvoor in de Rgv geen 

omrekeningsfactoren zijn vastgesteld, zoals melkrundvee, vrouwelijk jongvee en 

paarden. De minimaal aan te houden afstand bedraagt 50 meter tot een geurgevoelig 

object buiten de bebouwde kom en 100 meter tot een geurgevoelig object binnen de 

bebouwde kom. Deze afstanden gelden ongeacht het aantal dieren dat er gehouden 

wordt en worden gemeten vanaf het dichtstbijzijnde emissiepunt van een stal waarin de 

betreffende dieren worden gehouden. 

 

De Wgv biedt gemeenten de mogelijkheid de standaardnormen aan te passen middels 

een gemeentelijke verordening. Ter plaatse van het plangebied heeft de gemeente 

Stichtse Vecht geen afwijkende afstanden vastgesteld. 

 

Daarnaast moet de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf (onafhankelijk van 

de diersoort die er gehouden wordt) minimaal 25 meter bedragen tot een geurgevoelig 

object buiten de bebouwde kom en 50 meter bedragen tot een geurgevoelig object 

binnen de bebouwde kom (gevel-gevel afstand). De bedrijfswoning die tot dezelfde 

veehouderij behoort wordt overigens niet aangemerkt als geurgevoelig object. 

3.3.3. Achtergrondbelasting 

De normen op grond van de Wgv gelden voor de geurbelasting van een individuele 

veehouderij. De (hoogste) geurbelasting van een individuele veehouderij op een 

geurgevoelig object wordt ook wel ‘voorgrondbelasting’ genoemd. De geurbelasting van 

alle veehouderijen samen op enige locatie wordt ‘achtergrondbelasting’ genoemd. Dit is 

vergelijkbaar met het begrip cumulatieve stankhinder uit de ‘stankrichtlijnen’. Het 
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verschil tussen voorgrondbelasting en achtergrondbelasting wordt toegelicht in de 

volgende afbeelding.  

 

 
Afbeelding 3. Voorgrondbelasting versus achtergrondbelasting (fictieve situatie) 

 

De Wgv kent geen normen voor de achtergrondbelasting of de mogelijkheid dergelijke 

normen te stellen. De achtergrondbelasting die optreedt of op kan treden is dan ook een 

gevolg van de aanwezige veehouderijen en de individuele geurbelasting. De 

gemeenteraad beoordeelt of de milieukwaliteit (de mate van geurhinder) die behoort bij 

een bepaalde achtergrondbelasting acceptabel is en of deze past binnen de doelstellingen 

voor een gebied.  

3.4. Geurbelasting versus geurhinder 

In de Handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij is beschreven hoe kan worden 

bepaald hoeveel geurhinder kan worden verwacht in een gebied, gelet op de 

geurbelasting die daar is berekend. Op grond van de berekende geurbelastingen wordt 

met behulp van de tabellen A (achtergrondbelasting) en B (voorgrondbelasting) uit 

bijlage 6 van de Handreiking de te verwachten geurhinderpercentages bepaald.  

 

Het hoogste geurhinderpercentage (voorgrondbelasting of achtergrondbelasting) is 

maatgevend voor de geursituatie.  

 

Deze percentages zijn bedoeld om een vertaalslag te maken tussen de waarden voor de 

geurbelasting en de milieukwaliteit. De percentages zijn afkomstig uit het 

‘Geuronderzoek stallen intensieve veehouderij’ (PRA Odournet, 2001). De geursituatie 

wordt beschreven in termen van milieukwaliteit, onderverdeeld in acht categorieën van 

‘zeer goed’ tot ‘extreem slecht’. Deze termen zijn afkomstig uit de ‘GGD-richtlijn 

geurhinder (oktober 2002)’. Dit is beschreven in bijlage 7 van de Handreiking. Een 

overzicht van de geurbelasting in relatie tot de geurhinderpercentages en de 

milieukwaliteit is te zien in tabel 2.  

 

Voorgrondbelasting 

Achtergrondbelasting 

6 ouE/m3 
4 ouE/m3 

3 ouE/m3 

11 ouE/m3 
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Tabel 2. Woon- en verblijfsklimaat versus geurgehinderden versus geurbelasting 

Milieukwaliteit Geurgehinderden Voorgrondbelasting* Achtergrondbelasting* 

Zeer goed 0 – 5 % 0 – 0,7 ouE/m
3 0 – 1,5 ouE/m

3 

Goed 5 – 10 % 0,7 – 1,8 ouE/m
3 1,5 – 3,5 ouE/m

3 

Redelijk goed 10 – 15 % 1,8 – 3 ouE/m
3 3,5 – 6,5 ouE/m

3 

Matig 15 – 20 % 3 – 4,5 ouE/m
3 6,5 – 10 ouE/m

3 

Tamelijk slecht 20 – 25 % 4,5 – 6,5 ouE/m
3 10 – 14 ouE/m

3 

Slecht 25 – 30 % 6,5 – 8,5 ouE/m
3 14 – 19 ouE/m

3 

Zeer slecht 30 – 35 % 8,5 – 11,3 ouE/m
3 19 – 25 ouE/m

3 

Extreem slecht 35 – 40 % 11,3 – 14,7 ouE/m
3 25 – 32 ouE/m

3 

* deze waarden gelden alleen voor niet-concentratiegebieden, voor concentratiegebieden bestaan andere 

waarden. De gemeente Stichtse Vecht ligt niet in een concentratiegebied. 

 

De omschrijving van de milieukwaliteit kan niet op zichzelf worden gezien. De beleving 

van deze aanduidingen sluit het beste aan bij woongebieden. Ook dan is er in de beleving 

van geur een hele stap tussen de twee opeenvolgende categorieën, zoals ‘redelijk goed’ 

en ‘matig’. Het verschil in geur tussen twee klassen kan nabij de grens daartussen (op 

korte afstand) niet worden waargenomen. Het ‘gat’ bestaat alleen tekstueel, omdat de 

geurbelastingen en hinderpercentages op elkaar aansluiten. 

3.5. Geurgevoelig object 

Een geurgevoelig object is in de Wgv gedefinieerd als: 'gebouw, bestemd voor en blijkens 

aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of 

menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van 

gebruik, wordt gebruikt'. Alleen een gebouw kan een geurgevoelig object zijn. Duidelijk is 

dat een woning een geurgevoelig object is, mits deze een positieve planologische 

bestemming heeft en feitelijk geschikt is en gebruikt wordt om in te wonen. Of een ander 

gebouw (niet zijnde een woning), bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw een geurgevoelig 

object is moet worden beoordeeld aan de hand van de criteria die in de definitie verder 

zijn opgenomen. 

 

Het gebouw is bestemd voor menselijk verblijf. 

Gezien de toelichting op de Wgv betekent dit dat de locatie volgens een geschikte 

planologische bestemming een functie moet hebben voor menselijk verblijf. In 

een kantoorgebouw, werkruimte of expeditieruimte kunnen zich mensen 

ophouden. 

 

Het gebouw is blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt 

voor menselijk verblijf. 

Het gebouw moet zodanig zijn (aard, indeling en inrichting) dat het feitelijk gezien 

ook mogelijk is om in het gebouw te verblijven. Als aan het voorgaande wordt 

voldaan zal dit in de praktijk normaliter ook het geval zijn. 
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Het gebouw wordt daarvoor (menselijk verblijf) permanent of een daarmee 

vergelijkbare wijze van gebruik, gebruikt. 

Onduidelijk is wat onder permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van 

gebruik wordt verstaan. Waar de grens ligt in de mate van gebruik zal uit de 

jurisprudentie moeten blijken. 

 

Gelet op de definitie wordt er van uitgegaan dat bedrijfsgebouwen, waarin zich 

gedurende langere tijd, vrijwel dagelijks (meerdere) mensen verblijven (in dit geval 

werken) aangemerkt worden als geurgevoelig object. Dit wordt bevestigd in 

jurisprudentie (onder andere ABRvS 200709155/1 van 24 december 2008, ABRvS 

200801961/1 van 11 maart 2009, ABRvS 200902795/5/R3 van 14 oktober 2009 en 

ABRvS 201202274/1/A1 van 10 oktober 2012). 

 

De te bestemmen objecten worden aangemerkt als geurgevoelig. 

3.6. Bebouwde kom 

Het begrip bebouwde kom is in de Wgv niet gedefinieerd, evenmin als in de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening (Wro). In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel van de 

Wgv is aangegeven dat de grens van de bebouwde kom ‘niet wordt bepaald door de 

Wegenverkeerswetgeving, maar evenals in de ruimtelijke ordening door de aard van de 

omgeving’. Binnen een bebouwde kom is de op korte afstand van elkaar gelegen 

bebouwing geconcentreerd tot een samenhangende structuur. Als bebouwde kom wordt 

beschouwd: ‘het gebied dat door aaneengesloten bebouwing overwegend een woon- en 

verblijffunctie heeft’ en waarin (dus) veel mensen per oppervlakte-eenheid daadwerkelijk 

wonen of verblijven. InfoMil concludeert in haar handleiding behorend bij de Wgv dat het 

voor de hand ligt om voor de grenzen van de bebouwde kom aan te sluiten bij wat in de 

ruimtelijke ordening (het plaatselijke bestemmingsplan) daaronder wordt verstaan.  

 

Of een bepaalde omgeving een bebouwde kom is zal per geval moeten worden bepaald. 

Zoals gezegd is dit niet eenduidig gedefinieerd. De volgende zaken spelen in deze 

afweging en rol: 

- dichtheid bebouwing; 

- aard en structuur van de omgeving en bebouwing; 

- planologische karakter. 

 

Mogelijk dat ook de historische situatie een rol speelt. Voor woningen gaan wij uit van 

een bebouwde kom, als deze in een woonwijk of woongebied zijn gelegen, waarbij de 

erven aan meerdere zijden aan elkaar aansluiten. Woningen die geconcentreerd zijn 

gelegen in een op zichzelf staande lintbebouwing beschouwen wij niet als bebouwde 

kom. Deze opvatting sluit aan bij de jurisprudentie over het begrip bebouwde kom zoals 

dat werd gehanteerd in de brochure veehouderij en Hinderwet (één van de 

'stankrichtlijnen') en in de Stankwet. 
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De te bestemmen objecten gaan geen onderdeel van een bebouwde kom in termen van 

de Wgv vormen. 
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4. GEURBEREKENINGEN 

 

In de omgeving van de her te bestemmen locatie liggen meerdere veehouderijen3. Deze 

veehouderijen zijn weergegeven op de volgende afbeelding. Op deze afbeelding zijn ook 

de totale geuremissies per bedrijf weergegeven.  

 

 
Afbeelding 4. Veehouderijen in de omgeving 

Bron: PDOK 

 

                                           
3 Op basis van gegevens van de Omgevingsdienst Regio Utrecht, van 18 en 19 april 2017 

Plangebied 
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Gelet op de geuremissie en de ligging van zijn de veehouderijen aan Rijksstraatweg 3 te 

Nieuwersluis en Zandpad 25 te Nieuwersluis maatgevend voor de (individuele) 

geurbeoordeling. Overige veehouderijen in de omgeving zijn vanwege de afstand tot het 

plangebied en de totale geuremissie niet relevant voor de individuele geurbeoordeling. 

 

Voor de veehouderij aan Rijksstraatweg 3 te Nieuwersluis is een milieuvergunning 

geldend voor het houden van 10 zoogkoeien (Rav-code A2.100), 6 stuks vrouwelijk 

jongvee tot 2 jaar (Rav-code A3.100), 20 vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 

24 maanden (Rav-code A6.100) en 2 volwassen pony’s (Rav-code K3.100). 

 

De veehouderij aan Zandpad 25 te Nieuwersluis beschikt over een milieuvergunning voor 

het houden van 100 vleesvarkens (Rav-code D3.100), 2 fokstieren of overig rundvee 

ouder dan 2 jaar (Rav-code A7.100), 18 zoogkoeien (Rav-code A2.100), 7 stuks 

vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (Rav-code A3.100), 8 vleeskalveren tot circa 8 maanden 

(Rav-code A4.100) en 6 vleesstieren en overig rundvee van circa 8 tot 24 maanden 

(Rav-code A6.100). 

 

De veehouderij aan Zandpad 20 te Nieuwersluis is vanwege de afstand tot het plangebied 

en de beperkingen door bestaande geurgevoelige objecten in de richting van het 

plangebied niet relevant voor de individuele geurbeoordeling. De geuremissie van deze 

veehouderij is wel betrokken bij het bepalen van de cumulatieve geurbelasting 

(achtergrondbelasting). 

4.1. Voorgrondbelasting 

Voor vleesvarkens, vleeskalveren en vleesstieren zijn geen geuremissiefactoren 

vastgesteld in de Rgv. Voor de veehouderijen aan Rijksstraatweg 3 te Nieuwersluis en 

Zandpad 25 te Nieuwersluis zijn daarom de geurcontouren berekend.  

 

Veehouderij Rijksstraatweg 3 Nieuwersluis 

Voor deze veehouderij zijn de worst-case geurcontouren berekend. De worst-case 

situatie houdt in dat alle geuremissie plaatsvindt vanuit een emissiepunt op de rand van 

het bouwvlak, zo dicht mogelijk bij het plangebied (zie ook paragraaf 2.3). Ook voor de 

invoerparameters is uitgegaan van een worst-case situatie (standaardwaarden 

natuurlijke ventilatie). 

 

De parameters die zijn gebruikt voor de geurberekening zijn weergegeven in tabel 3.  

 

Tabel 3. Parameters geurberekening, worst-case situatie 

Emissiepunt X 

coördinaat 

(m) 

Y 

coördinaat 

(m) 

Emissiepunt 

hoogte 

(m) 

Gebouw 

hoogte 

(m) 

Emissiepunt 

diameter 

(m) 

Uittree 

snelheid 

(m/s) 

Geur 

emissie 

(ouE/s) 

1 128 884 466 594 1.5 1.5 0.5 0.4 712 

 

De geurcontouren zijn weergegeven in de volgende afbeelding en op de kaart in bijlage 

II. 
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Afbeelding 5. Contouren worst-case voorgrondbelasting veehouderij Rijksstraatweg 3 Nieuwersluis 

Bron: PDOK 

 

Het plangebied is geheel buiten de geurcontour van de wettelijke norm van 8,0 ouE/m
3 

gelegen. De veehouderij wordt door de te bestemmen objecten niet in haar belangen 

geschaad. 

 

Veehouderij Zandpad 25 Nieuwersluis 

Voor deze veehouderij zijn de worst-case geurcontouren berekend. De worst-case 

situatie houdt in dat alle geuremissie plaatsvindt vanuit een emissiepunt op de rand van 

het bouwvlak, zo dicht mogelijk bij het plangebied (zie ook paragraaf 2.3). Ook voor de 

invoerparameters is uitgegaan van een worst-case situatie (standaardwaarden 

natuurlijke ventilatie). 

 

De parameters die zijn gebruikt voor de geurberekening zijn weergegeven in tabel 4.  

 

Tabel 4. Parameters geurberekening, worst-case situatie 

Emissiepunt X 

coördinaat 

(m) 

Y 

coördinaat 

(m) 

Emissiepunt 

hoogte 

(m) 

Gebouw 

hoogte 

(m) 

Emissiepunt 

diameter 

(m) 

Uittree 

snelheid 

(m/s) 

Geur 

emissie 

(ouE/s) 

1 129 106 466 677 1.5 1.5 0.5 0.4 2799 

 

Plangebied 
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De geurcontouren zijn weergegeven in de volgende afbeelding en op de kaart in bijlage 

II. 

 

 
Afbeelding 6. Contouren worst-case voorgrondbelasting veehouderij Zandpad 25 Nieuwersluis 

Bron: PDOK 

 

Het plangebied is geheel buiten de geurcontour van de wettelijke norm van 8,0 ouE/m
3 

gelegen. De veehouderij wordt door de te bestemmen objecten niet in haar belangen 

geschaad. 

 

4.2. Afstanden 

De afstandsnorm voor de te bestemmen objecten bedraagt 50 meter voor stallen waarin 

dieren gehouden worden zonder geuremissiefactor (zie paragraaf 3.3.2). Daarnaast moet 

voor zowel veehouderijbedrijven mét als zonder dieren met een geuremissiefactor 

rekening gehouden worden met de gevel-gevel afstand van stallen tot geurgevoelige 

objecten van minimaal 25 meter (zie paragraaf 3.3.2). Voor de afstanden dient rekening 

gehouden te worden met een worst-case situatie.  

 

In de volgende afbeelding is een contour van 50 meter rondom de nabij gelegen 

veehouderijen weergegeven. 

 

Plangebied 
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Afbeelding 7. Afstandscontour 50 meter rondom plangebied 

Bron: PDOK 

 

Een deel van het plangebied is gelegen binnen de worst-case afstandscontour van 50 

meter vanaf het bouwvlak van de veehouderij aan Rijksstraatweg 3 te Nieuwersluis. Deze 

afstandscontour is over het voorlopige plan geprojecteerd, zie hiervoor de volgende 

afbeelding. 

 

Plangebied 
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Afbeelding 8. Projectie afstandscontour over (voorlopige) verbeelding  

Bron: Bron: BRO, projectnr. BRO: 211x08583, d.d. 17 januari 2017 

 

De voorgenomen geurgevoelige objecten zijn buiten de worst-case afstandscontour van 

50 meter van de veehouderij aan Rijksstraatweg 3 te Nieuwersluis gelegen.  

 

Doordat de te bestemmen objecten gelegen zijn buiten de worst-case afstandscontour 

van 50 meter vanaf de bouwvlakken van de nabij gelegen veehouderijen, wordt ook 

voldaan aan de aan te houden gevel-gevel afstand van 25 meter. 

 

De omliggende veehouderijen worden ten aanzien van de vaste afstanden niet in hun 

belangen geschaad door de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling.  

 

4.3. Achtergrondbelasting 

De achtergrondbelasting wordt gevormd door de geurbelasting van alle veehouderijen 

samen (zie paragraaf 3.3.3). De geuremissie is afkomstig van dieren waarvoor in de 

Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) een omrekeningsfactor is vastgesteld, zoals 

varkens, vleesvee, pluimvee, schapen en geiten. 

 

Plangebied 
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Bij een onderzoek naar de achtergrondbelasting worden alle veehouderijen binnen een 

straal van twee kilometer van het plangebied betrokken. De relevante veehouderijen  zijn 

geselecteerd en de totale geuremissie en de overige parameters voor de 

geurberekeningen zijn bepaald4. Voor de nabij gelegen veehouderijen aan Rijksstraatweg 

3 te Nieuwersluis en Zandpad 25 te Nieuwersluis is de worst-case situatie ingevoerd. 

 

De achtergrondbelasting is berekend met het verspreidingsmodel V-Stacks Gebied. In de 

volgende afbeelding en op de kaart in bijlage V zijn de geurcontouren voor de 

achtergrondbelasting weergegeven.  

 

 
Afbeelding 9. Geurcontouren achtergrondbelasting 

Bron: PDOK 

 

Alle geurgevoelige objecten in het plangebied zijn gesitueerd buiten de contouren 6,5 

ouE/m
3 voor de achtergrondbelasting. 

                                           
4 Op basis van gegevens van de Omgevingsdienst Regio Utrecht, van 18 en 19 april 2017 

Plangebied 
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4.4. Woon- en verblijfsklimaat 

Ter plaatse van de te bestemmen geurgevoelige objecten dient beoordeeld te worden of 

sprake is van een acceptabel woon- en verblijfsklimaat.  

 

Ten aanzien van vaste afstanden is sprake van een goed leefklimaat. De geurgevoelige 

objecten worden gesitueerd op een afstand van meer dan 50 meter van bouwvlakken 

van veehouderijen waar dieren zonder geuremissiefactor gehouden worden (zie 

paragraaf 4.2). Hiermee wordt tevens voldaan aan de aan te houden gevel-gevel 

afstand. 

 

De werkwijze voor het bepalen van het woon- en verblijfsklimaat staat beschreven in 

paragraaf 3.4. uit de Handreiking bij de Wgv blijkt de vuistregel dat de 

voorgrondbelasting maatgevend is indien die ten minste de helft bedraagt van de 

achtergrondbelasting.  

 

De voorgrondbelasting bedraagt op het hoogst belaste meetpunt 5,877 ouE/m
3. De 

achtergrondbelasting bedraagt maximaal 7,025 ouE/m
3. Dit betreft hetzelfde meetpunt 

op de rand van het plangebied. Dit betekent dat de voorgrondbelasting meer dan de helft 

van de achtergrondbelasting bedraagt en maatgevend is voor het woon- en 

verblijfsklimaat. 

 

Alle geurgevoelige objecten zijn gesitueerd buiten de contouren van 4,5 ouE/m
3 voor de 

voorgrondbelasting. Daarmee is sprake van een ‘goed’ tot ‘matig’ woon- en 

verblijfsklimaat. Het woon- en verblijfsklimaat is beter dan op grond van de Wgv 

acceptabel wordt geacht. 

 

 



 

 

 

Bestemmingsplanwijziging Vijverhof te Nieuwersluis  

Onderzoek geurhinder veehouderijen Pagina 22 van 23 

5. CONCLUSIE 

 

In deze conclusie wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen, zoals gesteld in 

paragraaf 1.2.  

 

De te bestemmen geurgevoelige objecten liggen buiten de vaste afstandscontouren van 

stallen waarin dieren zonder geuremissiefactor gehouden worden. Ook wordt voldaan aan 

de aan te houden gevel-gevel afstand. Ten aanzien van de vaste afstanden worden de 

omliggende veehouderijen niet geschaad in hun belangen. 

 

Ook voor wat betreft de individuele geurbelasting worden de belangen van de 

omliggende veehouderijbedrijven niet geschaad door de voorgenomen ontwikkeling. Er 

wordt voldaan aan de wettelijke geurnorm van 8,0 ouE/m
3.  

 

Ten aanzien van vaste afstanden is sprake van een acceptabel woon- en verblijfsklimaat 

binnen het plangebied. Het leefklimaat voor zowel de voor- als de achtergrondbelasting 

kan worden gedefinieerd als ‘goed’ tot ‘matig’. Het woon- en verblijfsklimaat is beter dan 

op grond van de Wgv acceptabel wordt geacht. 

 

Door voorgenomen ontwikkeling worden de veehouderijen niet in hun belangen 

geschaad. Voor het plangebied kan een acceptabel leefklimaat gegarandeerd worden ten 

aanzien van vaste afstanden en de geurbelasting.  



 

 

 

Bestemmingsplanwijziging Vijverhof te Nieuwersluis  

Onderzoek geurhinder veehouderijen Pagina 23 van 23 

BIJLAGEN 
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BIJLAGE I.  Invoergegevens en resultaten V-stacksgebied - 

voorgrondbelasting 

 

 

V-Stacksgebied – voorgrondbelasting Rijksstraatweg 3 Nieuwersluis 

 

Invoergegevens 

 

 

 



 

 

 

Bestemmingsplanwijziging Vijverhof te Nieuwersluis 

Onderzoek geurhinder veehouderijen  

Resultaten 
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V-Stacksgebied – voorgrondbelasting Zandpad 25 Nieuwersluis 

 

Invoergegevens 

 

 

 

Resultaten 
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BIJLAGE II.  Contouren voorgrondbelasting 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

Bestemmingsplanwijziging Vijverhof te Nieuwersluis 

Onderzoek geurhinder veehouderijen  

BIJLAGE III.  Vaste afstandscontouren 
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BIJLAGE IV.  Invoergegevens en resultaten V-Stacksgebied -  

   achtergrondbelasting 

 

 

V-Stacksgebied – achtergrondbelasting 

 

Invoergegevens 

 

 

 

Voor het nauwkeurig bepalen van de contouren voor de achtergrondbelasting is een 

raster van 2.000 meter bij 2.000 meter aangehouden. Om te garanderen dat de invloed 

van alle veehouderijbedrijven binnen een straal van 2.000 meter vanaf het plangebied 

wordt meegenomen, is de ruwheid handmatig ingevoerd. De ingevoerde ruwheid is in 

overeenstemming met de waarde die het programma berekend bij een raster van 4.000 

meter bij 4.000 meter rondom de planlocatie. 

 



IDNR X Y EPH GEBH DIAM UITTR EVERG EMAX Adres 

1 129 106 466 677 1.5 1.5 0.5 0.4 2798.4 2798.4 Zandpad 25 Nieuwersluis 

2 128 884 466 594 1.5 1.5 0.5 0.4 712 712 Rijksstraatweg 3 Nieuwersluis 

3 128 882 465 619 1.5 1.5 0.5 0.4 1363 1363 Zandpad 34 Breukelen 

4 129 336 467 810 1.5 1.5 0.5 0.4 390 390 Rijksstraatweg 47 Nieuwersluis 

5 129 944 468 093 1.5 1.5 0.5 0.4 564.6 564.6 Mijndensedijk 27 Loenen 

6 127 802 466 968 1.5 1.5 0.5 0.4 234 234 Ter Aaseweg 5 Nieuwersluis 

7 128 229 468 102 1.5 1.5 0.5 0.4 3760 3760 Westkanaaldijk 13 Nieuwersluis 

8 129 337 466 839 1.5 1.5 0.5 0.4 19126 19126 Zandpad 20 Nieuwersluis 
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Bijlage 15: 
 

Bomeninventarisatie 



De nummers van de ‘Monumentale bomen’ van Vijverhof op de Groene Kaart: 
Nummer + soort Nederlandse naam Jaartal Staat Actie (VO) Reden (VO)
1859 Tilia Linde 1957 Onderhoud nodig Behouden, bijzonder
1868  Pterocarya fraxinifolia  Kaukasische vleugelnoot  1957 Onderhoud nodig Behouden
1869  Aesculus hippocastanum  Witte paardenkastanje 1922 Slecht Behouden
1870  Aesculus hippocastanum  Witte paardenkastanje 1922 Omgevallen Omgevallen
1871  Aesculus hippocastanum  Witte paardenkastanje 1922 Slecht Kappen Slechte staat
1872  Fraxinus excelsior  Es 1947 Goed Behouden
1873  Quercus robur  Zomereik 1832 Goed Behouden, bijzonder
1874  Catalpa bignonioides  Boltrompetboom 1967 Goed Kappen Ruimtelijke kwaliteit
1875  Taxodium distichum  Moerascypres 1967 Goed Kappen Ruimtelijke kwaliteit
1876  Taxodium distichum  Moerascypres 1967 Goed Kappen Ruimtelijke kwaliteit
1877  Acer saccharinum  Witte esdoorn 1922 Goed Behouden, bijzonder
1878  Ginkgo biloba  Japanse notenboom 1940 Slecht Behouden
1879  Acer cappadocicum  Colchische esdoorn 1970 Goed Behouden, bijzonder
1880  Castanea sativa  Tamme kastanje 1947 Onderhoud nodig Kappen Nieuwe koetshuis
1881  Aesculus hippocastanum  Witte paardenkastanje 1957 Slecht Kappen Slechte staat
1882  Liquidambar styraciflue  Amberboom 1957 Onderhoud nodig Behouden
1883  Quercus robur  Zomereik 1947 Slecht Behouden
1884  Quercus palustris  Moeraseik 1957 Slecht Kappen Slechte staat
1885  Platanus acerifolia  Gewone Plataan 1922 Onderhoud nodig Kappen Slechte staat
1886  Ailanthus altissima  Hemelboom 1977 Goed Behouden bijzonder
1887  Ailanthus altissima  Hemelboom 1977 Goed Behouden, bijzonder
1888  Ailanthus altissima  Hemelboom 1977 Goed Behouden, bijzonder
1889  Acer pseudoplatanus  Gewone Esdoorn 1902 Slecht Kappen Parkeerplaats
1890  Acer pseudoplatanus  Gewone Esdoorn 1882 Slecht Kappen Parkeerplaats
1891  Fraxinus excelsior  Es ? ? Behouden
1892 Fraxinus excelsior Es 1947 Goed Behouden
1893 Quercus robur Zomereik 1967 Goed Kappen Nieuw pad
1894 Quercus robur Zomereik 1947 Goed Behouden
1895 Aesculus hippocastanum  Witte paardenkastanje 1957 Goed Kappen Nieuw pad
1896 Fagus sylvatica  Beuk 1957 Goed Kappen Parkeerplaats
1897 Juglans regia Walnoot 1967 Goed Behouden
1898 Gleditsia triacanthos  Valse Christusdoorn 1967 Slecht Kappen Slechte staat
1899 Gleditsia triacanthos  Valse Christusdoorn 1967 Slecht Kappen Slechte staat
1900 Gleditsia triacanthos  Valse Christusdoorn 1967 Slecht Kappen Slechte staat
1901 Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 1882 Goed Bijzonder, behouden
1902 Acer pseudoplatanus  Gewone Esdoorn 1947 Goed Behouden
1903 Carpinus betulus Haagbeuk 1937 Goed Behouden
1904 Platanus orientalis Oosterse Plataan 1882 Onderhoud nodig Bijzonder, behouden
1905 Acer Esdoorn 1937 Slecht Kappen Theekoepel
1906 Quercus robur Zomereik 1957 Slecht Kappen Ruimtelijke kwaliteit
1907 Quercus robur Zomereik 1957 Slecht Kappen Ruimtelijke kwaliteit
1908 Quercus robur Zomereik 1922 Onderhoud nodig Behouden
1909 Quercus robur Zomereik 1937 Onderhoud nodig Behouden
1910 Quercus robur Zomereik 1957 Goed Behouden
1911 Castanea sativa Tamme kastanje ? Onderhoud nodig Behouden
1912 Juglans regia Walnoot 1967 Goed Behouden
1913 Aesculus hippocastanum  Witte paardenkastanje 1967 Goed Behouden
1914 Quercus rubra Amerikaanse eik 1947 Goed Behouden
1915 Aesculus hippocastanum  Witte paardenkastanje 1967 Slecht Behouden
1916 Fraxinus excelsior Es 1947 Goed Behouden
1917 Fraxinus excelsior  Es 1957 Goed Behouden
1918 Quercus robur Zomereik Slecht Kappen Boothuis

DV01 Acer Esdoorn ? ? Kappen Ruimtelijke kwaliteit
DV02 Platanus acerifolia Gewone Plataan 1e helft 20e eeuw Slecht Kappen Ruimtelijke kwaliteit
DV03 Platanus acerifolia Gewone Plataan 1e helft 20e eeuw Slecht Kappen Ruimtelijke kwaliteit
DV04 Acer Esdoorn 2e helft 20e eeuw Slecht Kappen Ruimtelijke kwaliteit
DV05 Aesculus hippocastanum  Witte paardenkastanje 2e helft 20e eeuw Goed Kappen Nieuw pad
DV06 ? ? 2e helft 20e eeuw Slecht Kappen Ruimtelijke kwaliteit
DV07 ? ? 2e helft 20e eeuw Goed Kappen Ruimtelijke kwaliteit
DV08 Acer saccharinum  Witte esdoorn 1e helft 20e eeuw Onderhoud nodig Kappen Parkeerplaats
DV09 Prunus Kers 1e helft 20e eeuw ? Kappen Parkeerplaats
DV10 Malus Appel 2e helft 20e eeuw ? Behouden
DV11 ? ? 2e helft 20e eeuw ? Behouden
DV12 Fraxinus excelsior Es 2e helft 20e eeuw ? Kappen Ruimtelijke kwaliteit
DV13 Pterocarya fraxinifolia Kaukasische vleugelnoot 2e helft 20e eeuw Goed Behouden, bijzonder
DV14 ? ? ? ? Kappen Ruimtelijke kwaliteit
DV15 Prunus Kers 1e helft 20e eeuw ? Behouden
DV16 ? ? 1e helft 20e eeuw ? Kappen Parkeerplaats
DV17 Quercus robur Zomereik 1e helft 20e eeuw ? Kappen Ruimtelijke kwaliteit

Vanaf einde wortel 1904 tot aan zuidelijke erfgrens mag de wal aan de oever verwijderd worden. Wel rekening houden met 1908, 1909 en 1910
Alle opschot en boomachtigen in het gedeelte van de tuin waarop 1901 staat mogen verwijderd worden om zicht mogelijk te maken.
Vijver terugbrengen in grote zodat wandeling mogelijk wordt rondom de vijver.
Onkruid op eiland is Japanse duizendknoop: te verwijderen door 1) ondoordringbaarplastic aanbrengen, 2) zeer intensief maaien, 3) afgraven minimaal 40 cm
Rode grote struik tussen villa en laboratorium mag weg. Dit is geen boom
Ten zuiden van 1881 staat een es die volledig door klimop is begroeid deze omkappen.
Voor 1890 en 1889 staat een boom met paddestoelen erop deze boom ook omkappen slechte kwaliteit
Dichtbij 1859 staat een Linde. Deze staat niet op de monumentale kaart maar wel behouden
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Samenvatting 

 

In opdracht van ingenieursbureau Land Water Milieu (LWM) heeft Transect in maart 2013 een 

archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Rijksstraatweg 6 in Nieuwersluis 

(gemeente Stichtse Vecht). De aanleiding voor het onderzoek is de aanvraag van een 

omgevingsvergunning, ten behoeve van de herontwikkeling en -inrichting van het landgoed Vijverhof. 

Bij deze herinrichting is grondverzet gepland, waardoor de bodem en hiermee eventueel aanwezige 

archeologische waarden in het plangebied kunnen worden verstoord. 

 

Op basis van het vooronderzoek zijn de volgende conclusies te trekken: 

1) Het plangebied heeft op grond van het bureauonderzoek een hoge verwachting op de 

aanwezigheid van archeologische waarden uit de periode IJzertijd tot en met Late Middeleeuwen. 

Resten uit de periode IJzertijd tot en met Vroege Middeleeuwen bevinden zich in de top van de 

oeverafzettingen van de Vecht, die in de ondergrond van het plangebied te verwachten zijn. Wat 

betreft de Late Middeleeuwen kunnen in de ondergrond resten aanwezig zijn in de vorm van 

ophogingen, zowel ten behoeve van bewoning (terpen) en dijken. 

2) Het plangebied heeft eveneens een zeer hoge verwachting op de aanwezigheid van 

archeologische resten uit de Nieuwe tijd. Er is reeds sprake van bebouwing in of nabij het 

plangebied in 1570. Vanaf 1670 maakt het plangebied deel uit van een landgoed langs de Vecht 

(de Vijverhof). Het oorspronkelijke huis is in 1813 verdwenen, maar op grond van kaartmateriaal 

en archiefmateriaal ligt het waarschijnlijk dicht tegen de huidige Vecht. Naast bouwresten van het 

landhuis zijn in de ondergrond van het plangebied resten van de inrichting van het landgoed te 

verwachten, waaronder bijgebouwen, tuinpaden en vijverpartijen. 

3) Tijdens het veldonderzoek is de archeologische verwachting uit het bureauonderzoek bevestigd. 

In de ondergrond zijn grotendeels intacte oeverafzettingen van de Vecht aangetroffen, waarbij in 

de top in het zuidwestelijk deel van het plangebied een cultuurlaag aanwezig is. In de laag is 

houtskool, gebakken klei en een klein fragment handgevormd aardewerk aangetroffen, dat 

laatmiddeleeuws aandoet. Mogelijk behoort de cultuurlaag tot de hoeve Hofbergen of een 

voorganger daarvan, die in het plangebied heeft gestaan. Tevens is achter het huidige landhuis 

een laag ondoordringbaar puin aangetroffen. De kans is aanwezig dat dit tot de bebouwing 

behoort die tot 1813 in het plangebied heeft gestaan, als onderdeel van het oude landhuis 

Vijverhof. De kans is dus groot dat zich bebouwingsresten uit die tijd in de ondergrond van het 

plangebied bevinden. 

 

Concluderend heeft het plangebied een hoge verwachting voor het aantreffen van archeologische 

waarden uit de periode IJzertijd – Late Middeleeuwen en de (vroege) Nieuwe tijd. Met name voor de 

Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd zijn de verwachtingen hoog, aangezien tijdens het 

bureauonderzoek en het verkennend onderzoek hiervoor reeds concrete aanwijzingen zijn gevonden. 

 

Australiëlaan 5-a 

3526 AB  Utrecht 

T:  030-7620705 

F:  030-7620706 

E:  informatie@transect.nl 

mailto:informatie@transect.nl
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Advies 

Op grond van het onderzoek bestaat er een grote kans op de aanwezigheid van archeologische resten 

in het plangebied. Er zijn zelfs enkele verdachte locaties aan te wijzen. Op deze plekken zijn binnen het 

toekomstig ontwikkelingsplan ingrepen gepland, waardoor op grond van de huidige plannen 

aanvullende archeologische maatregelen nodig zullen zijn. Op basis van de resultaten van het huidige 

onderzoek is het niet bekend wat de exacte omvang is van de archeologische resten. Om dit te kunnen 

bepalen is een karterend onderzoek naar de exacte aard, ligging en omvang van deze resten aan te 

bevelen. Dit onderzoek kan zich specifiek richten op nieuw te ontwikkelen gebieden en de te 

verwachten archeologische resten in dat gebied. De resten, die dateren uit de IJzertijd – Late 

Middeleeuwen (waaronder de aanwezigheid van de cultuurlaag), zijn met behulp van het aanvullend 

plaatsen van boringen op te sporen (IVO, karterende fase).  

 

Wat betreft de resten van gebouwen en terreininrichting van het landgoed Vijverhof is de exacte 

ligging niet bekend. Wel zijn in boringen in de te ontwikkelen gebiedsdelen puinresten aanwezig. Om 

deze te duiden en in kaart te brengen is eveneens karterend onderzoek nodig. Daarvoor is het 

aanvullend plaatsen van boringen niet geschikt en is het uitvoeren van een geofysisch onderzoek of 

het graven van een proefsleuf meer aan te bevelen. De keuze voor welke methodiek geschikter is, 

hangt af in hoeverre de voorgenomen inrichting wordt doorgezet; een proefsleuvenonderzoek is 

namelijk ‘definitiever’ – in die zin dat het graven van een sleuf eigenlijk al een vervolgstap qua 

inrichting veronderstelt – en duurder dan een geofysisch onderzoek. Bij de laatste methodiek kan de 

kern van de bebouwing worden opgespoord zonder de grond te roeren, waarna de resten zo mogelijk 

ingepast kunnen worden in het definitieve ontwikkelingsplan. 
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1. Aanleiding 

In opdracht van ingenieursbureau Land Water Milieu (LWM) heeft Transect in maart 2013 een 

archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Rijksstraatweg 6 in Nieuwersluis 

(gemeente Stichtse Vecht). De aanleiding voor het onderzoek is de aanvraag van een 

omgevingsvergunning, ten behoeve van de herontwikkeling en -inrichting van het landgoed Vijverhof. 

Bij deze herinrichting is grondverzet gepland, waardoor de bodem en hiermee eventueel aanwezige 

archeologische waarden in het plangebied kunnen worden verstoord. 

 

Voor het plangebied geldt volgens het gemeentelijk archeologiebeleid een archeologische 

verwachting. Dit betekent dat voor de voorgenomen bodemingrepen, in het kader van de aanvraag 

van een omgevingsvergunning, ter onderbouwing een archeologische waardestelling nodig is. Hiervoor 

dient een archeologisch vooronderzoek te worden uitgevoerd. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA), versie 3.2.
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2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek 

Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een gecombineerd onderzoek, te weten een 

archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase. 

Het Inventariserend Veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een booronderzoek (IVO-O).  

 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het specificeren van de archeologische 

verwachting, dat wil zeggen het aan de hand van beschikbare en nieuwe informatie over de 

archeologie, cultuurhistorie, geomorfologie, bodemkunde en grondgebruik. Het resultaat is een 

gespecificeerde verwachting voor het plangebied met een advies over de eventuele te nemen 

vervolgstappen. Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar mogelijk 

bijstellen van deze gespecificeerde archeologische verwachting, door middel van waarnemingen ter 

plekke van het plangebied.  

 

Het onderzoek probeert hiermee aan de hand van beschikbare informatie antwoord te geven op de 

volgende vragen: 

 Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 

 Wat is de oorspronkelijke bodemopbouw en in hoeverre is deze nog intact gebleven? 

 Zijn er aanwijzingen dat er ook daadwerkelijk archeologische waarden liggen (archeologische 

indicatoren) en uit welke periode(-n) dateren deze? 

 Wat is de aard en diepteligging van de betreffende archeologische waarden? 

 Wat is de – verwachte – fysieke kwaliteit van archeologische waarden in het plangebied? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

 

Het resultaat van het archeologisch vooronderzoek is dit rapport, met een conclusie omtrent het risico 

dat eventueel aanwezige archeologische waarden in het plangebied worden verstoord als gevolg van 

de voorgenomen plannen. Op basis van dit rapport kan het bevoegd gezag een beslissing nemen in het 

kader van de vergunningsprocedure. Het rapport bevat waar mogelijk gegevens over de aan- of 

afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en (relatieve) kwaliteit van 

archeologische waarden. 

 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform protocol 4002 van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie, versie 3.2 (KNA 3.2). In dit kader is onder andere het centraal Archeologisch 

Informatiesysteem (ARCHIS-2) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geraadpleegd, 

waarin Archeologische MonumentenKaart (AMK) en de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden 

(IKAW) zijn opgenomen. Aanvullende (cultuur)historische informatie is verkregen uit divers 

voorhanden historisch kaartmateriaal. Om inzicht te krijgen in de opbouw en ontwikkeling van het 

landschap zijn onder andere de bodemkaart en beschikbaar geologisch-geomorfologisch 

kaartmateriaal geraadpleegd. Deze informatie is aangevuld met relevante informatie uit 

achtergrondliteratuur.  
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Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd conform protocol 4003 van de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie versie 3.2 (KNA 3.2). De toegepaste methodiek in het veld wordt beschreven 

bij de beschrijving van de veldresultaten (Hoofdstuk 10). 
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3. Afbakening plan- en onderzoeksgebied 

Gemeente Stichtse Vecht 

Plaats Nieuwersluis 

Toponiem Rijksstraatweg 6 

Kaartblad 31E 

Centrumcoördinaat 128.960 / 466.655 

Oppervlakte bouwvlak 1,45 ha 

 

Binnen het archeologisch bureauonderzoek wordt onderscheid gemaakt in het plangebied en het 

onderzoeksgebied. Het plangebied is het gebied waarin de geplande bodemingrepen zullen 

plaatsvinden (figuur 1). Het onderzoeksgebied omvat het plangebied en een deel van het direct 

omringende gebied en wordt bij het onderzoek betrokken om tot een beter inzicht te komen in de 

archeologische en bodemkundige situatie in het plangebied. Het onderzoeksgebied beslaat het 

plangebied en het omringende gebied, binnen een straal van circa 500 meter. 

 

Het plangebied betreft het landgoed Vijverhof. In het midden van het terrein staat een laat-19
e
-eeuws 

landhuis. Rondom het huis ligt een tuin, die hoofdzakelijk met gras en bomen is begroeid. Ten zuiden 

van het landhuis ligt een voormalige orangerie met daarachter enkele kantoorgebouwen. Deze 

kantoorgebouwen zullen in het nieuwe plan verdwijnen en plaatsmaken voor woningen. Het 

plangebied heeft een oppervlakte van circa 1,45 ha. In het westen grenst het plangebied aan de 

Rijksstraatweg, in het oosten van het plangebied ligt het aan de Vecht. De overige begrenzingen 

worden gevormd door de aanliggende percelen. De exacte begrenzingen van het plangebied zijn terug 

te vinden in Bijlage 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Globale ligging van het plangebied, aangegeven met rode lijnen 
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4. Consequenties toekomstig gebruik 

Kader Omgevingsvergunning 

Planvorming Herontwikkeling van een landgoed 

Bodemverstorende werkzaamheden Sloop en graafwerkzaamheden ten behoeve van 
bouwputten, nutsvoorzieningen en een nieuwe 
waterpartij 

 

 

Het landgoed Vijverhof, dat momenteel in gebruik is als bedrijfsterrein, zal worden heringericht tot 

een woonlocatie. In het kader van het plan “Wonen aan de Vecht” zijn er diverse ontwikkelingen in het 

plangebied gepland, die wonen in het plangebied mogelijk moeten maken. De kantoorgebouwen, die 

zich in het zuidoostelijk deel van het plangebied bevinden, zullen worden gesloopt en plaatsmaken 

voor enkele woningen verspreid over het landgoed. De oudere bebouwing, de zogenaamde 

‘bouwwerken van kwaliteit’, zullen blijven staan maar worden verbouwd. Tenslotte zal in het oostelijk 

deel van het plangebied, grenzend aan de Vecht, een waterpartij worden gegraven. Een concept-visie 

van de voorgenomen inrichting van het plangebied is weergegeven in figuur 2. Hoe diep 

graafwerkzaamheden in het plangebied zullen reiken, is vooralsnog niet bekend. Het is echter wel de 

verwachting dat deze zodanig zullen zijn, dat eventueel aanwezige archeologische waarden kunnen 

worden aangetast. 

 

  

Figuur 2: Inrichtingsontwerp van het plangebied (getekend: Landscape Architects for SALE) 
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5. Beleidskader 

Onderzoekskader Omgevingsvergunning 

Beleidskader Erfgoedverordening 2011 Stichtse Vecht 

Onderzoeksgrens Onderzoeksplicht bij ingrepen > 50 m
2
; dieper dan 30 cm 

–Mv  

 

In 1992 heeft Nederland het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed 

ondertekend; ook wel het Verdrag van Malta of Valletta genoemd, naar het eiland en de plaats waar 

het is ondertekend. Het Verdrag is in 1998 geratificeerd en op 1 september 2007 via de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd. De Wamz is een wijzigingswet en omvat 

een wijziging van de Monumentenwet 1988, de Wet Milieubeheer en de Ontgrondingenwet. Vanuit de 

Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) bestaat sindsdien een verplichting om bij de voorbereiding van 

bestemmingsplannen alle ter zake doende belangen mee te wegen. Vanuit de Monumentenwet zijn 

gemeenten namelijk verplicht bij het opstellen of wijzigen van bestemmingsplannen rekening te 

houden met archeologie. 

 

Het archeologiebeleid van de gemeente Stichtse Vecht staat omschreven in de Erfgoedverordening 

2011 Stichtse Vecht en bestaat uit een beleid en een gemeentelijke verwachtingskaart. Op deze kaart 

is per zone vastgelegd welke archeologische verwachting een gebied heeft. Het plangebied is op de 

kaart aangeduid als een zone met een hoge archeologische verwachting.. Aan dit gebied zijn in de 

planregels van het bestemmingsplan vrijstellingcriteria gekoppeld. Initiatieven die kleiner zijn dan 50 

m
2
 en waarbij bodemingrepen niet dieper reiken dan 30 cm –Mv, zijn vrijgesteld van archeologisch 

onderzoek. Omdat de voorgenomen ingreep de vrijstellingscriteria voor dit gebied overschrijdt, geldt 

op basis van het bestemmingsplan de verplichting om de archeologische waarde van het plangebied in 

kaart te brengen.  
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6. Bodem en geomorfologie 

Archeoregio Midden-Nederlands rivierengebied 

Bodem Poldervaaggrond (Rn95A) 

Geomorfologie Stroomrug (kaartode 3K26) 

Maaiveld Circa 0,5 m NAP 

Grondwater IV 

 

Landschapsgenese 

Het plangebied ligt binnen het stroomgebied van de Vecht, dat zich tussen de stad Utrecht en het 

hedendaagse IJsselmeer bevindt. Het gebied valt binnen de invloedssfeer van een drietal rivieren, 

namelijk de Vecht, de Oud Aa en de Angstel, waarbij de afwatering van deze rivieren van zuid naar 

noord plaatsvindt. De oostgrens van het gebied wordt gevormd door de stuwwallen van het Gooi 

(Berendsen, 2005) die door het landijs in het Saalien (circa 200.000 tot 130.000 jaar geleden) zijn 

ontstaan. Afzettingen van deze stuwwal, bestaande uit gestuwde grofzandige rivierafzettingen 

bevinden zich relatief ondiep in de ondergrond. Deze afzettingen worden afgedekt door een 1-3 m dik 

pakket dekzand, dat geologisch gezien wordt gerekend tot de Formatie van Boxtel. Dit pakket dekzand 

heeft zich kunnen vormen gedurende het Weichselien, met name in de periode tussen 55.000 en 

15.000 jaar geleden toen sprake was van relatief sterke winden. De afzetting van het dekzand leidde 

tot de vorming van een relatief golvend landschap bestaande uit een topografie van ruggen, koppen 

en vlaktes. 

 

Aan het begin van het Holoceen werd het reliëf grotendeels vastgelegd als gevolg van een 

toegenomen vegetatiegroei, die intrad door verbeterende klimaatsomstandigheden. Ook begon de 

zeespiegel te stijgen als gevolg van het afsmelten van het landijs (en daarmee meer landinwaarts ook 

het grondwaterniveau). Door een voortdurende stijging en vernatting resulteerde dit in de vorming 

van een omvangrijk veengebied, hoofdzakelijk bestaande uit mesotroof zeggeveen (Carex), afgedekt 

door eutroof rietveen (Phragmites) en bosveen. Tussen 8700 en 5700 BP, toen de grondwaterstijging 

geleidelijk afnam, vormden zich voor de Nederlandse kust oostwaarts verplaatsende strandwallen, die 

onderbroken werden door een aantal getijdegaten. Via deze getijdegaten, kon het achter de 

strandwallen gelegen veengebied worden overstroomd, waardoor estuariene en lagunaire afzettingen 

tot ontwikkeling konden komen. Na verloop van tijd (tussen 5700 en 2600 BP) verzandden de meeste 

getijdegaten, waardoor de mariene invloed in het gebied afnam. Het sluiten van de kust leidde tot 

relatief rustige, maar vochtige omstandigheden, die veenvorming in het gebied sterk hebben 

bevorderd. Intussen ontstonden in het veen enkele grote zoetwatermeren. Uiteindelijk sloot als 

laatste het Oer-IJ langs de West-Nederlandse kust, waarna een mariene verbinding ontstond naar het 

noorden via de veenstroom de Vlie (van waaruit vanaf de Late Middeleeuwen respectievelijk het 

Almere en de Zuiderzee (IJsselmeer) ontstonden (Bos e.a., 2009; Berendsen, 2005). 

 

Vanaf circa 2700 BP is door een rivierverlegging vanuit de Kromme Rijn ter plaatse van Utrecht het 

Vecht en Angstel-systeem ontstaan en werd in noordwaartse richting afgevoerd. Beide rivieren 

hebben in het veengebied een stroomgordel gevormd, bestaande uit beddingafzettingen (zand), 

oeverafzettingen (zandige tot siltige klei) en komafzettingen (Bos e.a., 2009). De meren, die in het 

gebied voorkwamen, zijn opgevuld met organisch en klastisch sediment vanuit de rivieren (gyttja, klei 

en zand). Volgens Weerts e.a. (2002) hield de stroomopwaartse toevoer van water vanuit het 

Rijngebied (en daarmee sediment) op tussen 1690 en 1540 BP. Beide rivieren zijn echter nooit verland 

en tot de dag van vandaag watervoerend gebleven. Dit heeft vermoedelijk te maken met de grote 
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toevoer van zoet kwelwater naar het gebied, dat afkomstig is van de stuwwallen ten oosten van het 

Vechtgebied. 

 

Geomorfologie 

Volgens de geomorfologische kaart ligt het plangebied op een rivierinversierug (kaartcode: 3K26, 

Bijlage 3). Deze rug maakt deel uit van het Vecht-Angstel-systeem, dat vanaf circa 2857 BP actief 

geworden is (Cohen e.a., 2012; Bos e.a., 2009). Op grond van een meer gedetailleerde kartering van 

het stroomgebied van de Vecht ligt het plangebied eveneens op deze stroomrug (Feiken, 2005; Bos 

e.a., 2009, figuur 3). De Vecht, de stroomrug waarop het plangebied gelegen is, kende na de Romeinse 

periode een sterke toename in rivieractiviteit, terwijl die van de Angstel (ten westen van Nieuwersluis) 

sterk afnam (Cleveringa, 1985). Een toename in rivieractiviteit is eveneens stroomopwaarts 

waargenomen bij onderzoek aan de Oude Rijn ter hoogte van Utrecht en heeft vermoedelijk met een 

vergrote rivierafvoer in die tijd te maken (Nales en Vis, 2003; Berendsen, 1990).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In figuur 4 is de geschematiseerde opbouw van de stroomrug van een meanderende rivier 

weergegeven. Daarbij is binnen de stroomrug (channel belt) een onderscheid te maken tussen 

oeverafzettingen, beddingafzettingen en restgeulafzettingen. Aan weerszijden van de stroomrug ligt 

de kom, de overstromingsvlakte waarin komafzettingen aanwezig zijn. 

 

Oeverafzettingen ontstaan, wanneer de geul van een rivier tot de rand toe met water gevuld is en als 

gevolg van een lokale afname van de stroming fijn zand en zandige klei tot afzetting komt langs de 

geul. Als gevolg van kleine variaties in waterstanden in combinatie met het eerstgenoemde proces kan 

in de loop van de tijd een hoger gelegen oever of zelfs een oeverwal ontstaan. Deze oevers vormen als 

het ware natuurlijke dijken langs een rivier vanwege hun hogere ligging en voorkomen vaak het 

optreden van overstromingen. Oeverafzettingen liggen daarbij vaak op beddingafzettingen, die 

bestaan uit matig fijn tot matig grof zand. Het zand is afgezet als rivierzand dat door de rivier 

Figuur 3: Uitsnede van de kaart van het Vechtgebied van Bos e.a. (2003). De 
stroomruggen zijn in het geel en bruin weergegeven, de komgronden in het groen 
en het crevasse-/meercomplex in het lichtgroen. 
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stroomafwaarts is getransporteerd vanuit een brongebied. Het wordt zowel aan de basis als aan de 

binnenbocht van een geul afgezet, waardoor sprake is van lateral accretion deposits. De binnenbocht 

van een rivier wordt ook wel een kronkelwaard genoemd (Berendsen, 2005). Restgeulafzettingen zijn 

tenslotte afzettingen die als gevolg van een afgenomen activiteit of zelfs het inactief worden van een 

riviergeul worden gevormd. Door de afgenomen of gestopte stroming in de rivier kunnen fijnere 

deeltjes (zoals silt en klei) tot afzetting komen en verkleint de omvang van de geul. Wanneer 

rivierafvoer (en daarmee sedimentaanvoer) volledig gestopt is kan een geul zich zelfs met organisch 

(veen) en organoklastisch materiaal (gyttja) opvullen, waardoor sprake is van een restgeul. 

 

Vanuit archeologisch oogpunt vormen met name de hoger gelegen oevers (oeverwallen) 

aantrekkelijke gebieden voor (pre-)historische bewoning, zeker gezien de relatief lage en natte 

omstandigheden van het landschap aan weerszijden van de rivier. De hogere ligging van het 

plangebied en daarmee de archeologische potentie van het plangebied is af te leiden op grond van het 

Actueel Hoogtebestand Nederland, waarop te zien is dat het plangebied ten opzichte van de omgeving 

relatief hoog ligt (AHN, bijlage 4). Dit bevestigt het vermoeden op de aanwezigheid van een stroomrug 

met oevers. Er zijn op het AHN geen aanwijzingen te zien, dat nabij het plangebied een restgeul ligt 

(die veelal aan langwerpige depressies aan het maaiveld te herkennen zijn).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodem en grondwater 

Op de bodemkaart ligt het plangebied in een zone, waar kalkrijke poldervaaggronden worden 

verwacht (bodemkaartcode: Rn95A, Bijlage 5). Poldervaaggronden zijn kleigronden met een grijze, 

roestige gevlekte ondergrond, die over het algemeen niet slap is. Daarbij kenmerken ze zicht door een 

grijze humusarme bovengrond. Poldervaaggronden zijn wijd verbreid en komen over het algemeen 

veel in westelijk Nederland voor (de Bakker, 1966). In een poldervaaggrond kunnen begraven 

bodemniveaus aanwezig zijn, zogenaamde vegetatiehorizonten, die een indicatie vormen voor oudere 

bodemvorming. Een dergelijk niveau heeft zich kunnen vormen op het moment dat er sprake was van 

een verminderde afvoer en een afgenomen opslibbing van sediment. Hierdoor trad begroeiing op 

Figuur 4: Dwarsdoorsnede van een meanderende rivier. In de onderste figuur is de ligging van de 
verschillende afzettingen te zien ten opzichte van de rivier zelf (lateral accretion deposits zijn 
beddingafzettingen, natural levee deposits oeverafzettingen en floodbasin deposits zijn 
komafzettingen. Peat is veen. 
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waardoor zich een humeus niveau kon vormen. Op het moment dat er sprake was van een toename in 

rivierafvoer, raakte dit niveau begraven. Het kenmerkt  zich door een licht tot matig humeuze kleilaag 

in de bodem. 

 

Het plangebied kent daarbij een grondwatertrap IV. Dit duidt over het algemeen op vochtige gronden 

waarbij de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) op een diepte binnen 40 cm –Mv wordt 

aangetroffen en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) op een diepte binnen 120 cm -Mv. Met 

dergelijk grondwaterstanden en vochtige omstandigheden zullen in het plangebied zowel organische 

als anorganische archeologische resten te verwachten zijn. Door variatie in de grondwaterstanden 

kunnen organische resten enigszins gedegradeerd zijn, afhankelijk van de diepteligging van eventueel 

aanwezige resten. 
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7. Archeologische waarden 

Wettelijk beschermd monument Nee 

AMK-terrein Nee 

Verwachting gemeentelijke kaart Hoog 

Verwachting IKAW Hoog 

Archeologische waarnemingen / 
vondstmeldingen 

Ja 

 

Archeologische verwachting 

Het plangebied heeft volgens het centraal archeologisch informatiesysteem (ARCHIS-2) van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geen archeologisch wettelijk beschermde status en is niet 

op de Archeologische MonumentenKaart (AMK) opgenomen. Op de Indicatieve Kaart Archeologische 

Waarden (IKAW) is aan het plangebied een hoge archeologische verwachting toegekend. Binnen de 

gemeentelijk archeologische verwachtingskaart is deze verwachtingswaarde overgenomen (zie bijlage 

1). Dit heeft vermoedelijk te maken met het aanwezig zijn van oever- en beddingafzettingen, die tot de 

Vecht stroomrug behoren. Op de kaart staat tevens dat in het plangebied reeds waarnemingen zijn 

gedaan. Deze worden hieronder toegelicht. 

 

Archeologische complexen rondom de onderzoekslocatie 

Om de potentie van een gebied en het uiterlijk van een eventuele vindplaats in het plangebied te 

kunnen bepalen, is de aanwezigheid van vindplaatsen en reeds uitgevoerde onderzoeken in de directe 

omgeving van het plangebied van belang. Door deze te inventariseren en de aangetroffen 

vindplaatsen te karakteriseren, wordt inzicht verkregen in de aard en de uiterlijke kenmerken van een 

mogelijke site in het plangebied. Daar de typering van de vindplaats sterk afhankelijk is van de 

situering in het oude landschap, is op basis van de landschappelijke vormeenheden een onderscheid 

gemaakt. In Bijlage 2 zijn de archeologische gegevens in de directe omgeving van het plangebied 

ruimtelijk-geografisch weergegeven op de geomorfologische kaart van Bos e.a. (2009). 

 

In de wijde omgeving van het plangebied zijn reeds bewoningssporen uit de IJzertijd bekend (Feiken, 

2005; Kok, 2000). Grote nederzettingscomplexen zijn aangetroffen langs de oevers van de Vecht en de 

Angstel en op de opgevulde zoetwatermeren aan weerszijden van de rivier (bijvoorbeeld Aetsveldse 

Polder en ten westen van Breukelen). Dergelijke bewoningssporen kunnen ook op de verwachte 

oeverafzettingen in het plangebied. Het meest relevant voor de specifieke archeologische verwachting 

in het plangebied is echter een waarneming, die in het verleden in het plangebied gedaan is bij de 

aanleg van de kantoorgebouwen in zuiden van het plangebied. Deze wijst juist op activiteit in de 

Middeleeuwen. Bij de bouwwerkzaamheden zijn namelijk een muur(fundering) en twee rijen palen 

gezien, die in het verlengde ervan stonden (ARCHIS-waarneming 43.144). Ook zijn fragmenten 

baksteen waargenomen, welke op tekening zijn gezet. Het betreffen mogelijk resten van oude 

bebouwing die ooit in het plangebied heeft gestaan, de boerderij Hofbergen. Van deze boerderij is in 

ieder geval bekend dat deze reeds in 1670 in het plangebied aanwezig is geweest, toen het landgoed 

Vijverhof is aangekocht voor herontwikkeling. Een middeleeuwse oorsprong van deze plek is daarom 

niet uit te sluiten, zeker gezien de historische activiteit langs de rivier in die periode (Hoofdstuk 8). Het 

archeologisch onderzoek, dat direct ten zuiden van het plangebied heeft plaatsgevonden, heeft echter 

niet meer informatie opgeleverd over een mogelijke vindplaats in het plangebied. Op grond van het 

booronderzoek, dat hier heeft plaatsgevonden, is vastgesteld dat de bodem ernstig verstoord is 
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geraakt als gevolg van (sub-)recent industrieel gebruik (onderzoeksmelding 9.739; Van Klaveren, 

2005). 
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8. Huidig gebruik, historische situatie en bodemverstoringen 

Landschapstype Vechtstreek 

Historische bebouwing Ja 

Historisch gebruik Landgoed 

Huidig gebruik Bedrijfsterrein 

Bodemverstoringen Ja (bouwputten van moderne bouwwerken) 

 

Historische achtergronden 

Bewoning- en ontginningsgeschiedenis 

Het plangebied ligt langs de stroomrug van de rivier de Vecht. Deze rivier bezat slechts een beperkt 

brede stroomgordel en vormde in een relatief vochtig gebied een aantrekkelijke locatie voor 

bewoning. De oudst bekende bewoning in het gebied dateert uit de IJzertijd (Feiken, 2005). Deze en 

latere, inheemse nederzettingen uit de Romeinse tijd concentreerden zich met name op de hoger 

gelegen oeverwallen van de Vecht en de Angstel en de crevassecomplexen, die zijn ontstaan bij het 

opvullen van de zoetwatermeren in het gebied (Hoofdstuk 6). Ook fungeerde de rivier in de Romeinse 

tijd (12 voor Chr. – 450 na Chr.) als vaarroute. Vanaf de Vroege Middeleeuwen (450 – 1050 na Chr.) 

speelde de Vecht een belangrijke rol als handelsroute van en naar Dorestad (het vroegmiddeleeuwse 

Wijk bij Duurstede). Deze handsactiviteit leidde al snel tot de ontwikkeling van verscheidene 

nederzettingen langs de rivieren, waaronder Lona (Loenen) en Attingahem (Breukelen; Blijdenstijn, 

2005). 

 

Als gevolg van een schenking van koning Otto I, kwam het Angstel-Vechtgebied in de 10
e
 eeuw in de 

handen van de Bisschop van Utrecht, hetgeen vanuit strategisch en economisch oogpunt zeer 

belangrijk voor de stad was. Het geleidelijk verzanden van de Vecht en de toename van de invloed van 

de zee in het gebied in de loop van de 10
e
 en 11

e
 eeuw leidde tot ingrijpen in het landschap. Daarbij 

werden vaarroutes verkort en na stormvloeden in 1170 en 1173 werd op de oevers van de Vecht een 

dijk aangelegd. Tevens werd in 1122 na Chr. bij Wijk bij Duurstede de Kromme Rijn afgedamd, 

waardoor het waterpeil in het Vechtgebied daalde. Hierdoor kon de overstromingsvlakte aan 

weerszijden van de rivieren worden ontgonnen vanuit de bedijkte oevers, onder meer ter hoogte van 

het plangebied. De ontginning leidde echter tot een waterpeilverlaging, waardoor het veengebied 

begon in te klinken en steeds lager kwam te liggen. Dit probeerde men te ondervangen door het 

graven van meer greppels en waterwerken, maar dit versterkte daarmee het proces. Gevolg was dat er 

sprake was van een continue vernatting in het gebied, waaraan de bewoning in het gebied zich moest 

aanpassen. De dijken werden verhoogd, er werden molens aangelegd en de woonplaatsen werden 

opgehoogd. Deze opgehoogde woonplaatsen zijn in veel gevallen nog duidelijk te herkennen in het 

landschap, hetzij aan het reliëf, hetzij aan de aanwezigheid van historische bebouwing 

(dwarsboerderijen) op een dergelijke plek. Niet op elke plek kon de bewoning de vernatting bijhouden 

en werd de woonplaats opgegeven. 

 

Buitenplaatsen langs de Vecht 

In de loop van de 17
e
 en 18

e
 eeuw zijn op diverse plekken langs de Vecht buitenplaatsen aangelegd 

door rijke Amsterdamse kooplieden. Ze stichtten deze plekken als zomerverblijf buiten de stad. In de 

eerste instantie werd in 1626 het Jaagpad op de westelijke oever van de Vecht doorgetrokken tussen 

Utrecht en Breukelen en later langs de Angstel en de Amstel. Zo werd de hele Vechtloop met de 

trekschuit vanaf Amsterdam bereikbaar. De eerste buitenplaatsen werden zo ver mogelijk van 

Amsterdam, tegen Utrecht aan, gesticht. De eerste was Goudestein, door de befaamde Huydekopers-
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familie (Blijdenstijn, 2005). Rond 1660 waren reeds dertig landgoederen langs de Vecht aanwezig. De 

grote bloeiperiode kwam echter pas na het rampjaar 1672, toen de Fransen bij hun inval in Nederland 

flink huishielden in de Vechtstreek. Veel boerderijen en kastelen werden daarbij verwoest en konden 

zo goedkoop worden opgekocht door rijke Amsterdammers. Uiteindelijk ontstond van Utrecht tot 

Amsterdam een aaneengesloten lint van landgoederen, met zicht op de Vecht en op elkaar. 

 

Ook ter plaatse van het plangebied werd een landgoed gesticht, het landgoed Vijverhof. Dit goed werd 

in 1670 door Agneta Block op het grondgebied van de oude hoeve Hofbergen aangelegd (figuur 5). 

Agneta was de weduwe van koopman Hans de Wolff, die haar een vermogen naliet. Ze liet de 

boerderij afbreken en vervangen door een buitenplaats met een enorme lusthof. Een aangezicht van 

het huis, dat dateert uit 1719, is terug te vinden in figuur 6. Hierop is te zien hoe het landhuis op korte 

afstand van het water is gebouwd. Vrouwe Agneta kocht allerlei tropische gewassen en kweekte er 

zelfs ananassen. Ze was overigens een nicht van Joost van den Vondel, die haar kweeklust en kunstzin 

nog bezongen heeft in zijn gedichten. Na haar dood in 1704 komt het landgoed in het bezit van de 

Portugees-joodse koopman Samuel Texeira, een man van hoog aanzien. De buitenplaats is zelfs 

bezocht door tsaar Peter de Grote. Van Samuel gaat het goed over op zijn dochter, die het huis laat 

verbouwen en vergroten. Een afbeelding van dit huis en de omvang ervan, is weergegeven in figuur 7 

(getekend door J. Zeuner). Links en rechts van het voorplein zijn twee bouwhuizen aanwezig en langs 

de Vecht staat een vierkante hoge koepel met een puntdak en een balkon (linksachter het gebouw in 

de figuur). Ook was een botenhuis aanwezig. 

 

In 1813 werd de buitenplaats afgebroken en werd het grondgebied bij het landgoed Over Holland 

gevoegd, dat direct ten noorden van Vijverhof lag. In 1866 werd het echter weer gesplitst en werd een 

nieuw huis gebouwd in opdracht van Jonkheer Pieter Clifford. Een foto van het gebouw uit die tijd is 

terug te vinden in figuur 8. In het huis is een steen ingemetseld met daarop de namen van vier nichtjes 

van de jonkheer. Het overgebleven deel van het terrein, met een oppervlak van 1,45 ha heeft nog de 

kenmerken van een 19
e
-eeuwse landschapstuin (Terlouw, 1972). Daar zijn later nog enkele 

bijgebouwen, waaronder een bloemenkas (verdwenen in 1961) en een garage, bij gekomen. In de 

Tweede Wereldoorlog bood het gebouw onderdak aan de NSB, als hoofdkwartier voor de afdeling 

Gooi en Vechtstreek. Na de Tweede Wereldoorlog is in 1957 het Limnologisch Instituut er gevestigd en 

hebben diverse verbouwingen plaatsgevonden. Ook is er een laboratorium en een kantoorgebouw 

bijgebouwd. In 1982 is het pand grondig gerestaureerd en is in 1990 een nieuw laboratorium 

aangelegd bij het reeds bestaande laboratorium. Sinds het vertrek van het Limnologisch instituut in 

2011 naar een nieuw pand in Wageningen staat het gebouw en de bijbehorende kantoorgebouwen 

leeg. 
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Figuur 6: Afbeelding van de Vecht uit 1719, opgetekend in zuidelijke richting. Op de oevers van de Vecht staat 
het oude landhuis Vijverhof (getekend: D. Stoopendael). 

Figuur 5: Schilderij met daarop Agneta Block, stichter van de Vijverhof. Op de achtergrond is een deel van de 
inrichting van de Vijverhof te zien. 
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Historisch grondgebruik 

Het oudst geraadpleegde kaartmateriaal dateert uit 1570 en is van de hand van Joost Janszoon 

Beeldesnijder. Op de kaart is in detail de westoever van de Vecht tussen Breukelen en Loenen 

opgetekend. Hoewel er sprake is van een enigszins geïllustreerde opzet van de kaart, waarbij de loop 

van de Vecht niet nauwkeurig cartografisch is bepaald, valt af te leiden dat er ter hoogte van het 

plangebied tussen de Vecht en de doorgaande weg tot Nieuwersluis reeds sprake was van bebouwing. 

Figuur 5: Brandschildering van het landgoed Vijverhof uit 1775, vermoedelijk gezien vanaf de Rijksstraatweg 
(getekend J. Zeuner). Dit gebouw is in 1813 volledig gesloopt, waarna het land bij landgoed Over Holland is 
gevoegd. 

Figuur 6: Foto van het nieuwe Vijverhof, daterend uit 1905. Dit is het gebouw dat tegenwoordig nog steeds in 
het plangebied aanwezig is. 
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Mogelijk betreft de bebouwing de boerderij Hofbergen (of een voorganger ervan, figuur 9). Op een 

topografische kaart uit 1687, opgetekend door J. Dou, is ter plaatse van het plangebied eveneens 

bebouwing waar te nemen (figuur 10). Dit is vermoedelijk reeds het landhuis Vijverhof, aangezien de 

aankoop van het terrein door Agneta Block reeds in 1670 heeft plaatsgevonden. Daarbij was het 

Franse leger in de Vijverhof ingekwartierd, waardoor dit gebouw gedurende het rampjaar 1672 reeds 

bestond. Op een kaart uit 1702 is dezelfde situatie te zien. Hierop valt echter de grote omvang van de 

tuin van de Vijverhof op (figuur 11). Er is tevens kaartmateriaal voorhanden, dat dateert uit de late 18
e
 

eeuw, maar dit is van dermate weinig detail dat op grond hiervan weinig over het grondgebruik en de 

inrichting is af te leiden. De aangezichten vormen hiervoor een betere informatiebron, met name de 

schets van het bouwwerk in 1719 (figuur 6). Hieruit valt af te leiden dat het hoofdgebouw relatief dicht 

tegen de Vecht aanstond. Dat het ook een omvangrijk gebouw betrof met bijgebouwen en een grote 

tuin valt eveneens af te leiden aan de hand van figuur 7. In 1813 is het huis verdwenen en is de grond 

toegevoegd aan het ten noorden ervan gelegen landgoed Over-Holland. Op basis van de kadastrale 

Minuut, die dateert rond 1820 is namelijk niets te herkennen wat nog herinnert aan de aanwezigheid 

van de Vijverhof. Pas op kaartmateriaal vanaf het einde van de 19
e
 eeuw is weer bebouwing in het 

plangebied aanwezig. Deze bebouwing bevindt zich in het midden van het plangebied, terwijl het 

omliggende gebied ingericht lijkt te zijn als landschapstuin. Deze situatie is onder meer waar te nemen 

op een historische kaart uit 1926 (figuur 13). Deze situatie blijft onveranderd tot in de loop van de 

jaren 60 van de vorige eeuw, waarbij een herinrichting van de tuin plaatsvindt en nieuwe gebouwen 

verschijnen door de ingebruikname van de Vijverhof door de KNAW (figuur 14, 15). De nieuwe 

gebouwen (laboratoria) verschijnen daarbij aan de zuidkant van het plangebied en zijn nog steeds 

aanwezig, zoals dit ook op kaartmateriaal tot in de jaren ’90 is waar te nemen (figuur 16, 

www.watwaswaar.nl). 

 

 

 

 

Figuur 7: Uitsnede van een historische kaart uit 1570 (naar Joost Janzoon Beeldesnijder). 
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Figuur 8: Uitsnede van een historische kaart uit 1687, opgetekend door J. Dou. Het 
plangebied is met rode lijnen weergegeven. 

Figuur 9: Uitsnede van een historische kaart uit 1702. Het plangebied is met rode lijnen 
weergegeven. Met name op deze kaart valt op hoeveel landgoederen er langs de Vecht tussen 
Breukelen en Nieuwersluis verschenen zijn. 
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Figuur 10: Uitsnede van het kadastrale Minuutplan rond 1820. Er is geen bebouwing in het 
plangebied aanwezig en niets herinnert meer aan de aanwezigheid van het landgoed Vijverhof. 
Het plangebied is met rode lijnen weergegeven. 

Figuur 11: Uitsnede van een historische kaart uit 1926. het plangebied is met rode lijnen 
weergegeven. Het Vijverhof is wederom als apart landgoed op deze kaart herkenbaar. 
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Figuur 12: Uitsnede van een topografische kaart uit 1959. Het plangebied is met rode lijnen 
weergegeven. 

Figuur 13: Uitsnede van een topografische kaart uit 1969. Het plangebied is met rode lijnen 
weergegeven. Er is ten opzichte van het voorgaande kaartmateriaal wat betreft de inrichting van 
de tuin veel verandering plaatsgevonden. 
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Huidig gebruik en bodemverstoringen 

Het plangebied is niet meer in gebruik als onderzoeksinstituut, aangezien het bedrijfsterrein in 2011 is 

verlaten. Er staan twee verlaten kantoorgebouwen (laboratoria) in het plangebied die respectievelijk 

in de jaren ’60 en ’90 van de overige eeuw zijn aangelegd. Hiervoor hebben in het kader van de aanleg 

ervan graafwerkzaamheden plaatsgevonden, waarbij de oorspronkelijke bodem (en daarmee 

eventuele archeologische resten) is verstoord. Zoals in Hoofdstuk 7 is terug te vinden, zijn er bij de 

aanleg van het pand in de jaren ’90 reeds waarnemingen gedaan van archeologische resten die tijdens 

de aanleg zijn verstoord. Er zijn geen andere bodemverstoringen bekend in het plangebied.

Figuur 14: Uitsnede van een topografische kaart uit 1981. Het plangebied is met rode lijnen 
weergegeven. 
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9. Gespecificeerde archeologische verwachting 

Kans op archeologische waarden Hoog 

Periode IJzertijd tot en met Nieuwe tijd 

Complextypen IJzertijd-Late Middeleeuwen  Nederzettingen; sporen van 
landgebruik 

 Nieuwe tijd Landgoed met tuininrichting 

Stratigrafische positie Direct onder maaiveld en in de top van het oeverafzettingen 

 

 

Aanwezigheid en dichtheid 

Het plangebied bevindt zich op de oevers van de Vecht, een rivier die actief is geworden vanaf de 

IJzertijd. Als gevolg van de ouderdom en de aanwezigheid van archeologische vondsten uit die periode 

in de Vechtstreek, kunnen in het plangebied theoretisch gezien op zijn vroegst vindplaatsen uit die tijd 

te verwachten zijn. Ook vindplaatsen uit latere perioden kunnen aanwezig zijn (zoals (inheemse) 

Romeinse nederzettingen en nederzettingen uit de Vroege Middeleeuwen). Eveneens ligt het 

plangebied direct aan een dijk, die in oorsprong in de Late Middeleeuwen is aangelegd. Sporen van 

bewoning vanaf die periode zullen zich direct aan deze dijk bevinden, mogelijk op opgeworpen 

woonplaatsen op de oever. Dat die kans zeker aanwezig is, blijkt onder meer uit het aantreffen van 

een muur en houten palenrijen bij de aanleg van het laboratoriumgebouw in de jaren ’90 van de 

vorige eeuw, alsook het gegeven dat hier tot 1670 een boerderij heeft gestaan. Tenslotte bestaat een 

hoge verwachting voor resten uit de Nieuwe tijd, aangezien het plangebied sinds 1670 deel heeft 

uitgemaakt van het landgoed Vijverhof. Het oorspronkelijk landhuis, vermoedelijk gelegen langs de 

Vecht, is gesloopt in 1813 en herbouwd in 1866. Waar exact het oorspronkelijk gestaan heeft is op 

grond van het voorhanden historisch kaartmateriaal moeilijk te zeggen. 

 

Stratigrafische positie 

Het archeologisch relevante niveau ligt direct onder het maaiveld en wordt gevormd door de top van 

de oeverafzettingen. In de top van de oever kunnen vondst-, ophoog- en cultuurlagen aanwezig zijn, 

die indicatief zijn voor de aanwezigheid en diepteligging van archeologische resten en de mate van 

intactheid ervan. Er zijn daarbij tijdens het bureauonderzoek weinig aanwijzingen gevonden voor 

bodemverstoring, waardoor de verwachting is dat de oorspronkelijke bodem in het plangebied nog 

intact aanwezig is. 

 

Complextypen 

In het plangebied worden al dan niet verhoogde nederzettingsterreinen en sporen van landgebruik 

verwacht. Nederzettingscomplexen zouden zich kunnen kenmerken door een vondstlaag of dichte 

vondstenstrooiing, hetgeen met name afhankelijk is van de langdurigheid van eventuele bewoning op 

die plek. De verwachting is echter wel dat in het verleden ten behoeve van bewoning grond is 

opgeworpen. Sporen van landgebruik, die in het plangebied te verwachten zijn, betreffen met name 

de voet van de historische dijk (infrastructuur) en greppelpatronen, die in het kader van de 

ontginningen zijn gegraven. 

 

Complextypen 

Voor wat betreft de Late Middeleeuwen worden nederzettingsterreinen (huisplaatsen op een 

ontginningslint) en sporen van landgebruik (bedijking) verwacht. Nederzettingsterreinen uit die 

periode in het Vechtgebied kenmerken zich door de aanwezigheid van een ophooglaag of cultuurlaag. 

De ophooglaag kan een aanzienlijke dikte hebben, gezien het vochtige karakter van het Vechtgebied 
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als gevolg van een toenemende wateroverlast. In de ophooglaag kan archeologisch vondstmateriaal 

aangetroffen worden, dat een indicatie geeft van de ouderdom van de laag. Het al dan niet aanwezig 

zijn van vondstmateriaal is hier echter niet bepalend of er sprake is van de aan- of afwezigheid van 

archeologische waarden. De opbouw, aard en de mate van intactheid van de bodem (i.e. 

ophooglagen) zijn hiervoor meer van belang. 

 

Bebouwingssporen en landgebruik uit de Nieuwe tijd zullen zich juist kenmerken door de bakstenen 

funderingen, puinconcentraties en verstoringspakketten. Dit is direct het gevolg van de aanwezigheid 

van een landgoed vanaf het einde van de 17
e
 eeuw. De funderingen zijn daarbij te relateren aan 

voorgangers van gebouwen en bijgebouwen van de Vijverhof, de puinconcentraties en 

verstoringspakketten zijn mogelijk te relateren aan tuininrichtingen, zoals wandelpaden en vijvers. 

 

Nederzettingsresten uit de IJzertijd, Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen kenmerken zich tenslotte 

als vindplaatsen, die zich als een vondstlaag van aardewerk, natuursteen en verbrand botmateriaal 

kunnen manifesteren. De vondstlaag is ontstaan als gevolg van relatief intensieve activiteiten op een 

bepaalde plek. Dit is direct het gevolg van de beperkt bewoonbare ruimte in het Vechtgebied. Daarbij 

dient te worden opgemerkt dat er weinig Romeinse en vroegmiddeleeuwse vindplaatsen in het 

Vechtgebied bekend zijn. 

 

Zoekstrategie 

Op grond van het bureauonderzoek is vastgesteld dat de kans op resten uit de Late Middeleeuwen en 

Nieuwe tijd het grootst is. Om een goed beeld te krijgen van de ondergrond van het plangebied ten 

behoeve van de aanvulling van de archeologische verwachting en inzicht in de bodemopbouw van het 

plangebied is een verkennend booronderzoek uitgevoerd. De verkenning is daarbij met name gericht 

op het bepalen van de mate van intactheid van de bodem. Dit geeft namelijk inzicht in de verwachting 

op archeologische resten die dateren uit de periode IJzertijd – Late Middeleeuwen. Om in dit stadium 

reeds uitspraken te doen over de aanwezigheid van resten van het landgoed uit de Nieuwe Tijd is 

lastig, aangezien deze zich kenmerken als bodemverstoringen en puin. Wel kan inzicht verkregen 

worden in de mate van omvang van bodemingrepen in het plangebied, waarbij mogelijk onderscheid 

te maken is in moderne ingrepen, historische ingrepen en dusdanig hoge puinconcentraties die 

kunnen wijzen op bouwresten van het pand. 
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10.  Resultaten booronderzoek 

Onderzoeksmethodiek 

Het doel van het booronderzoek is het toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting in 

het plangebied, zoals deze is opgesteld in Hoofdstuk 9. Hiertoe is in het plangebied een verkennend 

booronderzoek uitgevoerd. De boringen zijn daarbij gebruikt om zowel de bodemopbouw vast te 

stellen als de mate van intactheid van de bodem te bepalen. In totaal zijn in het plangebied 10 

boringen gezet (boring 1 tot en met 10; zie bijlagen 6 tot en met 9). 

De boringen zijn handmatig gezet met behulp van een Edelmanboor met een diameter van 7 cm, tot 

een diepte van maximaal 270 cm –Mv. Beneden de grondwaterspiegel is gebruik gemaakt van een 

gutsboor met een diameter van 3 cm. De grondmonsters zijn door verbrokkeling en versnijding in het 

veld doorzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals bot, aardewerk, baksteen, 

bewerkt vuursteen en houtskool). De boringen zijn beschreven volgens de NEN5104 en de 

Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; SIKB 2008). Deze beschrijvingen zijn terug 

te vinden in Bijlage 7. 

De boringen zijn in een grid van 40 bij 50 m in het plangebied uitgezet. Daarbij bedraagt de afstand 

tussen de boringen 50 m en de afstand tussen de boorraaien 40 m. De ligging van de boringen is 

opgenomen in bijlage 6. De boorpunten zijn ingemeten met behulp van een meetlint, de hoogteligging 

ten opzichte van NAP van de boorpunten is afgeleid van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, 

www.ahn.nl). 

Bodemopbouw en lithologie 

Over het algemeen zijn in het plangebied oeverafzettingen van de Vecht aangetroffen, die 

beddingafzettingen afdekken. De oeverafzettingen zijn vanaf een diepte van 50-170 cm –mv aanwezig 

en bestaan hoofdzakelijk uit matig zandige klei. De klei is grijs en vertoond in de top van het sediment 

gley-verschijnselen (roestvlekken), die erop wijzen dat in de top van de oeverafzettingen rijping heeft 

plaatsgevonden. Op een diepte van circa 2,0 tot 2,3 m –Mv zijn zandlaagjes in de oeverafzettingen 

aanwezig, welke wijzen op een variabele rivierafvoer. Op een ontkalkte top van de oever in boring 6 

na, is het pakket oeverafzettingen over het algemeen kalkrijk. Op grond van de ontkalking en de 

aanwezigheid van gleyverschijnselen valt af te leiden dat deze afzettingen in het plangebied 

grotendeels intact zijn gebleven. Onder de oeverafzettingen, vanaf een diepte van 230-250 cm –Mv is 

zwak grindhoudend zand gevonden. Dit zijn de beddingafzettingen van de rivier de Vecht. De 

afzettingen zijn kalkrijk, matig tot slecht gesorteerd en kennen een mediane korrelgrootte van 210-300 

mm. De top van het bodemprofiel bestaat uit een donkerbruingrijs pakket zandige klei, dat zich 

kenmerkt door de aanwezigheid van grote hoeveelheden baksteenpuin. De dikte van dit pakket 

varieert over het plangebied, waarbij in het noordwestelijk deel van het plangebied de dikte circa 50 

cm bedraagt en in het zuidwesten circa 110 cm. Vermoedelijk is dit pakket ontstaan door een 

combinatie van ophoging (de top van de onderliggende oeverafzettingen is immers nog intact) en 

omwerking (getuige het voorkomen van humeuze vlekken en baksteenfragmenten) in het plangebied. 

Het is daarbij niet uit te sluiten dat dit dek ontstaan is als gevolg van de inrichting van het plangebied 

als landgoed. Er is namelijk geen duidelijk onderscheid te maken tussen moderne verstoringen en die 

te relateren zijn aan de inrichting van het historisch landgoed. 

 

Archeologische indicatoren 

Binnen het plangebied zijn duidelijke aanwijzingen aangetroffen, die wijzen op de aanwezigheid van 

vindplaatsen in het plangebied. Ten eerste is sprake van een cultuurlaag in de oeverafzettingen van de 

Vecht. Het vermoeden bestaat dat deze laag in ieder geval dateert in de Late Middeleeuwen. De laag 
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die herkend is in boring 1, 4 en 5 kent een dikte van 40-60 cm en karakteriseert zich door een zeer 

donkergrijze tint van de klei. Tevens is sprake van een grote hoeveelheid houtskool in deze laag 

evenals resten gebakken klei (mogelijk huttenleem, met name in boring 5). Tenslotte zijn in de laag 

fosfaatvlekken aanwezig. In boring 5 is uit deze laag een zeer klein fragment aardewerk tevoorschijn 

gekomen, dat op grond van de geringe omvang lastig te dateren is. Het lijkt zachtgebakken en 

kenmerkt zich door het voorkomen van schelpengruis (magering). Op grond van de lichtgrijze kleur 

dateert het vermoedelijk uit de Late Middeleeuwen (tabel 1, vondstnummer 5-225). Het is gezien het 

voorkomen van de cultuurlaag, het houtskool en het vondstmateriaal niet uit te sluiten dat de 

aangetroffen resten in het plangebied te relateren zijn aan de reeds gedane waarnemingen bij de 

aanleg van het laboratorium in de jaren ’90 van de vorige eeuw. Op deze plek werd namelijk de resten 

van funderingen en een houten palenrij gevonden, die mogelijk te relateren zijn aan middeleeuwse 

bebouwing. 

 

In het oostelijk deel van het plangebied, dicht tegen de Vecht, is boring 8 op een diepte van circa 0,8 

en 0,9 m –Mv gestaakt in rood baksteenpuin. De ligging langs de Vecht van dit puin, de informatie uit 

het bureauonderzoek omtrent de aanwezigheid van een landgoed en de afbeeldingen van het 

landgoed aan het begin van de 18
e
 eeuw (figuur 5) doen vermoeden dat het aangetroffen puin deel 

uitmaakt van het oorspronkelijke Vijverhof, mogelijk zelfs de locatie van het oorspronkelijke landhuis 

dat in 1813 is afgebroken. 
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Interpretatie 

Het veldonderzoek heeft de hoge archeologische verwachting van het plangebied bevestigd. Er zijn 

intacte oeverafzettingen aanwezig, waarvan de top (en daarmee nog eventuele aanwezige 

vindplaatsen) grotendeels intact is gebleven. Tevens is tijdens het veldonderzoek in het zuidwestelijk 

deel van het plangebied een cultuurlaag aangetroffen met hierin houtskool, huttenleem en zelfs 

vondstmateriaal. De cultuurlaag dateert uit de Late Middeleeuwen en lijkt te relateren aan de eerdere 

vondsten in het plangebied (de vondst van een palenrij en een bakstenen muur bij het graven van de 

bouwput van het laboratoriumgebouw). De resten betreffen mogelijk de plek waar de oorspronkelijke 

hoeve Hofbergen gestaan heeft, als voorganger van het landgoed Vijverhof. Tenslotte is langs de Vecht 

– de plek waar het oorspronkelijke landhuis Vijverhof verwacht wordt – ondoordringbaar puin 

aangetroffen. Dit puin vormt een mogelijke aanwijzing voor de aanwezigheid van funderingen hier. De 

kans dat dus nog archeologische resten in het plangebied aanwezig zijn, met name voor de periode 

Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd is dus hoog. De exacte aard, omvang en ligging van deze resten is 

echter nog niet exact bekend. Daarvoor is aanvullend onderzoek nodig, dat zich specifiek richt op het 

opsporen van deze resten. Dit geldt eveneens voor archeologische resten uit de voorgaande periode - 

IJzertijd tot en met Vroege Middeleeuwen – aangezien op grond van de aanwezigheid van grotendeels 

intacte oeverafzettingen deze resten ook nog in het plangebied aanwezig kunnen zijn. 

Tabel 1: Archeologische indicatoren in het plangebied. Het vondstnummer wordt gevormd door het nummer 
van de boring en de diepte in cm achter elkaar te zetten, gescheiden door een ‘-‘. 
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11.  Beantwoording onderzoeksvragen 

Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 

Het plangebied ligt van oorsprong op de westelijke oever van de Vecht. Oeverafzettingen van deze 

rivier zijn nog intact in de ondergrond van het plangebied aanwezig. Onder deze oeverafzettingen zijn 

vanaf een diepte van 230-250 cm –Mv beddingafzettingen aanwezig. De top van het bodemprofiel 

bestaat uit een antropogeen verstoringsdek, dat het dikst is in het zuidoostelijk deel van het 

plangebied. Deze variatie in dikte over het plangebied is vermoedelijk te relateren aan de inrichting 

van het plangebied als landgoed, dat reeds in 1670 is aangelegd. Het landhuis van dit goed, de 

Vijverhof, heeft meerdere bouwfasen gekend, waarbij de eerste fase is afgebroken in 1813. Aangezien 

dergelijke landhuizen vanwege hun status goed zichtbaar moesten zijn vanaf de Vecht lag ook deze 

vermoedelijk vlak aan het water. Op grond van een prent uit 1719, in combinatie met het aantreffen 

van puin op die plek, is dit zeer waarschijnlijk. 

Wat is de oorspronkelijke bodemopbouw en in hoeverre is deze nog intact gebleven? 

Tijdens het veldonderzoek is een antropogeen verstoringspakket op oeverafzettingen op 

beddingafzettingen aangetroffen. Archeologisch gezien is deze oorspronkelijke bodemopbouw intact. 

In de oeverafzettingen zijn rijpingsverschijnselen en ontkalking aanwezig, die erop wijzen dat de 

oevers beperkt zijn aangetast. Het verstoringsdek, dat in het plangebied is aangetroffen (met name in 

de zuidoostkant van het terrein), is vermoedelijk te relateren aan de diverse tuininrichtingen in het 

plangebied in de loop van de 18
e
 eeuw. De plekken waar reeds de laboratoria en nieuwe bebouwing in 

het gebied staan, zijn naar verwachting wel zodanig verstoord dat er geen resten meer te verwachten 

zijn. Tenslotte is in boringen 1, 4 en 5 op een diepte van 110-185 cm –Mv een donkergrijze cultuurlaag 

aangetroffen, die sterk doet denken aan een bewoningsniveau. Getuige het fragment aardewerk dat 

erin is aangetroffen dateert het mogelijk uit de Late Middeleeuwen. De cultuurlaag is wellicht te 

relateren de historische en van oorsprong middeleeuwse hoeve Hofbergen, die in of nabij het 

plangebied gestaan heeft. 

Zijn er aanwijzingen dat er ook daadwerkelijk archeologische waarden liggen (archeologische 

indicatoren) en uit welke periode(-n) dateren deze? 

Ondanks het onderzoek een verkennend karakter heeft zijn er tijdens het booronderzoek in de 

boringen diverse aanwijzingen aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een archeologische 

vindplaats in het plangebied. Ten eerste is aan de oevers van de Vecht een ondoordringbare laag puin 

aangetroffen, die vermoedelijk te relateren is aan de voormalige bebouwing op het landgoed de 

Vijverhof (daterende uit de laat-17
e
 eeuw). Ten tweede is in het zuidelijk deel van het plangebied een 

donkergekleurde cultuurlaag aangetroffen met houtskool, gebakken klei en aardewerk, die 

vermoedelijk dateert uit de Late Middeleeuwen. In combinatie met de reeds tijdens 

bouwwerkzaamheden aangetroffen zaken in het plangebied, is er vermoedelijk ook sprake van een 

laatmiddeleeuwse vindplaats in het plangebied. De verwachting is dat deze te relateren is aan de 

hoeve Hofbergen, die in het plangebied gestaan heeft voordat Agneta Block het landgoed Vijverhof 

aanlegde. 

Wat is de aard en diepteligging van de betreffende archeologische waarden? 

De resten, die te relateren zijn aan het landgoed bevinden zich binnen 1,0 m –Mv. het puin, dat direct 

langs de Vecht is aangetroffen ligt op een diepte van 0,8 m –Mv. De laatmiddeleeuwse 
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(nederzettings)resten bevinden zich onder een antropogeen verstoringsdek op een diepte van circa 

1,1 tot 1,85 m –Mv, in de top van de oorspronkelijke oeverafzettingen van de Vecht. 

Wat is de – verwachte – fysieke kwaliteit van archeologische waarden in het plangebied? 

Naar verwachting is de moderne verstoring in het plangebied beperkt gebleven, de bouwputten van 

de reeds aangelegde laboratoria uitgezonderd. Onder een modern verstoringsdek zijn intacte 

oeverafzettingen, een intacte cultuurlaag en is bouwpuin aangetroffen, dat vermoedelijk te relateren 

is aan de voormalige bebouwing op het landgoed. 

In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de voorgenomen 

graafwerkzaamheden? 

Op grond van de voorgenomen plannen op het terrein vinden op de plekken, waar zich vermoedelijk 

archeologische resten in de bodem bevinden, ontwikkelingen (en daarmee graafwerkzaamheden) 

plaats. Aan de achterzijde van het landhuis, langs de Vecht, worden vermeende bebouwingsresten van 

het oorspronkelijke Vijverhof bedreigd. Ook vooraan de weg, in het zuidwestelijk deel van het 

plangebied, is op enkele plekken nieuwbouw gepland. Afhankelijk van de geplande diepte van 

ontgraving kunnen ook daar archeologische resten worden bedreigd. Alleen ter plaatse van de 

laboratoriumgebouwen is de bodem naar verwachting verstoord. 
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12. Conclusie en Advies 

 

Conclusie 

Op basis van het vooronderzoek zijn de volgende conclusies te trekken: 

1) Het plangebied heeft op grond van het bureauonderzoek een hoge verwachting op de 

aanwezigheid van archeologische waarden uit de periode IJzertijd tot en met Late Middeleeuwen. 

Resten uit de periode IJzertijd tot en met Vroege Middeleeuwen bevinden zich in de top van de 

oeverafzettingen van de Vecht, die in de ondergrond van het plangebied te verwachten zijn. Wat 

betreft de Late Middeleeuwen kunnen in de ondergrond resten aanwezig zijn in de vorm van 

ophogingen, zowel ten behoeve van bewoning (terpen) en dijken. 

2) Het plangebied heeft eveneens een zeer hoge verwachting op de aanwezigheid van 

archeologische resten uit de Nieuwe tijd. Er is reeds sprake van bebouwing in of nabij het 

plangebied in 1570. Vanaf 1670 maakt het plangebied deel uit van een landgoed langs de Vecht 

(de Vijverhof). Het oorspronkelijke huis is in 1813 verdwenen, maar op grond van kaartmateriaal 

en archiefmateriaal ligt het waarschijnlijk dicht tegen de huidige Vecht. Naast bouwresten van het 

landhuis zijn in de ondergrond van het plangebied resten van de inrichting van het landgoed te 

verwachten, waaronder bijgebouwen, tuinpaden en vijverpartijen. 

3) Tijdens het veldonderzoek is de archeologische verwachting uit het bureauonderzoek bevestigd. 

In de ondergrond zijn grotendeels intacte oeverafzettingen van de Vecht aangetroffen, waarbij in 

de top in het zuidwestelijk deel van het plangebied een cultuurlaag aanwezig is. In de laag is 

houtskool, gebakken klei en een klein fragment handgevormd aardewerk aangetroffen, dat 

laatmiddeleeuws aandoet. Mogelijk behoort de cultuurlaag tot de hoeve Hofbergen of een 

voorganger daarvan, die in het plangebied heeft gestaan. Tevens is achter het huidige landhuis 

een laag ondoordringbaar puin aangetroffen. De kans is aanwezig dat dit tot de bebouwing 

behoort die tot 1813 in het plangebied heeft gestaan, als onderdeel van het oude landhuis 

Vijverhof. De kans is dus groot dat zich bebouwingsresten uit die tijd in de ondergrond van het 

plangebied bevinden. 

 

Concluderend heeft het plangebied een hoge verwachting voor het aantreffen van archeologische 

waarden uit de periode IJzertijd – Late Middeleeuwen en de (vroege) Nieuwe tijd. Met name voor de 

Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd zijn de verwachtingen hoog, aangezien tijdens het 

bureauonderzoek en het verkennend onderzoek hiervoor reeds concrete aanwijzingen zijn gevonden. 
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Advies 

Op grond van het onderzoek bestaat er een grote kans op de aanwezigheid van archeologische resten 

in het plangebied. Er zijn zelfs enkele verdachte locaties aan te wijzen. Op deze plekken zijn binnen het 

toekomstig ontwikkelingsplan ingrepen gepland, waardoor op grond van de huidige plannen 

aanvullende archeologische maatregelen nodig zullen zijn. Op basis van de resultaten van het huidige 

onderzoek is het niet bekend wat de exacte omvang is van de archeologische resten. Om dit te kunnen 

bepalen is een karterend onderzoek naar de exacte aard, ligging en omvang van deze resten aan te 

bevelen. Dit onderzoek kan zich specifiek richten op nieuw te ontwikkelen gebieden en de te 

verwachten archeologische resten in dat gebied. De resten, die dateren uit de IJzertijd – Late 

Middeleeuwen (waaronder de aanwezigheid van de cultuurlaag), zijn met behulp van het aanvullend 

plaatsen van boringen op te sporen (IVO, karterende fase).  

 

Wat betreft de resten van gebouwen en terreininrichting van het landgoed Vijverhof is de exacte 

ligging niet bekend. Wel zijn in boringen in de te ontwikkelen gebiedsdelen puinresten aanwezig. Om 

deze te duiden en in kaart te brengen is eveneens karterend onderzoek nodig. Daarvoor is het 

aanvullend plaatsen van boringen niet geschikt en is het uitvoeren van een geofysisch onderzoek of 

het graven van een proefsleuf meer aan te bevelen. De keuze voor welke methodiek geschikter is, 

hangt af in hoeverre de voorgenomen inrichting wordt doorgezet; een proefsleuvenonderzoek is 

namelijk ‘definitiever’ – in die zin dat het graven van een sleuf eigenlijk al een vervolgstap qua 

inrichting veronderstelt – en duurder dan een geofysisch onderzoek. Bij de laatste methodiek kan de 

kern van de bebouwing worden opgespoord zonder de grond te roeren, waarna de resten zo mogelijk 

ingepast kunnen worden in het definitieve ontwikkelingsplan. 
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Bijlage 1: Archeologische beleidskaart van de gemeente Stichtse Vecht 
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Bijlage 2: Archeologische waardenkaart (waarnemingen, archeologische monumenten) 
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Bijlage 3: Geomorfologische kaart van Nederland 
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Bijlage 4: Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
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Bijlage 5: Bodemkaart 
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Bijlage 6: Boorpuntenkaart 
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Bijlage 7: Boorstaten 

 

 



 

48 
 

 

Bijlage 8: Foto’s boringen 

 

 

Opname van boring 2 tot een diepte van 2,0 m -Mv. Oeverafzettingen, die geleidelijk gereduceerd raken. 

Opname van boring 1. Een oude woongrond in de top van de oeverafzettingen. Hieronder is een detail weergegeven. 
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Opname van boring 8. Gestaakt in puin op 80-90 cm –Mv 
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Bijlage 9: Afkortingen uit de boorstaten 

 

Textuurindeling (NEN 5104) 
Hoofdnaam Toevoeging [Org, Gr] Gradiënt toevoeging 
G = grind g = grindig 1 = zwak 
Z = zand z = zandig 2 = matig 
L = leem s = siltig 3 = sterk 
K = klei k = kleiig 4 = uiterst 
V = veen h = humeus  
 m = mineraalarm  

 
Karakteristieken en plantenresten 
VAM (amorfiteit) Plantenresten (plr) Consist(entie) M50 (mediaan) Alleen voor zand 
1 = Zwak amorf ri = riet ST = stevig 75-105 uiterst fijn 
2 = Matig amorf ho = hout MST = matig stevig 105-150 zeer fijn 
3 = Sterk amorf ze = zegge MSL = matig slap 150-210 matig fijn 
 wo – wortels SL = slap 210-300 matig grof 
 plr = ongedef. ZSL = zeer slap 300-420 grof 
   420-600 zeer grof 

 
Nieuwvormingen en grondwater 
Ca (kalkgehalte, CaCO3) Fe (roestvlekken) Oxidatie/reductie [o/r] GW (grondwater) 
1 = afwezig 1 = afwezig o = oxidatie GW = grondwater 
2 = matig kalkhoudend 2 = ijzerhoudend or = oxidatie/reductie GHG = gem. hoogste 

grondwaterstand 
3 = kalkhoudend 3 = sterk ijzerhoudend r = reductie GLG = gem. laagste 

grondwaterstand 
    

 
Classificatie en interpretatie 
Bodemhorizont (Hor.; volgens De 
Bakker & Schelling, 1989) 

Monstername (M) Lithogenese (lith.) 

BHA X (boring) – XXX {diepte in cm) KOM = komafzetting 
BHB  BED = beddingafzetting 
BHBC  OEV = oeverafzetting 
BHC  DEZ = dekzand 
…  CRE = crevasseafzetting 
  BEE = beekafzetting 

 
Bijzonderheden 
Archeologische indicatoren en afkortingen in de kolom ‘bijzonderheden’ 
Omg. = omgewerkt gr = grindje l = leem (verbrand) 
Opg. = opgebracht st = steentjes b = bot 
 fe-c = ijzerconcreties aw = aardewerk 
gg = goed gesorteerd mn-c = mangaanconcreties vs = vuursteen 
mg = matig gesorteerd mn = Mangaan bakst = baksteen/puin 
sg = slecht gesorteerd spi = spikkel (+ kleur) fos = fosfaat 
 vl = vlekken (+ kleur) hk = houtskool 
 sch = schelpen  
 bijm = bijmenging (+ text.)  
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Samenvatting 

 
In opdracht van ingenieursbureau Land Water Milieu (LWM) heeft Transect in juni 2013 een 

archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Rijksstraatweg 6 in Nieuwersluis 

(gemeente Stichtse Vecht). De aanleiding voor het onderzoek is de aanvraag van een 

omgevingsvergunning, ten behoeve van de herontwikkeling en -inrichting van het landgoed Vijverhof. 

Bij deze herinrichting is grondverzet gepland, waardoor de bodem en hiermee eventueel aanwezige 

archeologische waarden in het plangebied kunnen worden verstoord. Voorafgaand aan dit onderzoek 

is reeds een bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd. 

 

Op basis van het karterend onderzoek zijn de volgende conclusies te trekken: 

1) In het zuidwestelijk deel van het plangebied bevinden zich funderingsresten van een bouwwerk in 

de ondergrond, dat dateert in de Late Middeleeuwen en/of Nieuwe Tijd. Zowel in boringen als 

met behulp van geofysisch onderzoek is de aanwezigheid van steenresten in de bodem 

aangetoond. De datering is gebaseerd op het aantreffen van laatmiddeleeuws aardewerk en oud 

baksteen dat daar in de boringen is aangetroffen. Het betreft vermoedelijk resten van de 

oorspronkelijke Vijverhof en haar voorganger, Hoeve Hofbergen. 

2) Ook is in het zuidwestelijk deel van het plangebied een cultuurlaag aanwezig. Deze kenmerkt zich 

door een donkergrijze kleilaag met daarin veel baksteenpuin, houtskool en aardewerk. De omvang 

van deze cultuurlaag is weergegeven in Bijlage 1.  

3) In de ondergrond van het plangebied zijn diverse elementen aanwezig van voormalige 

tuininrichting. De belangrijkste ligt parallel aan de Vecht, dwars door het plangebied en betreft 

een structuur, die vermoedelijk bestaat uit steen en palen. Mogelijk is het onderdeel van de 

landschapstuin of is het een oude kade langs de Vecht. Tevens zijn rondom het bestaande 

landhuis enkele niet nader te definiëren funderingen in de bodem aanwezig. De overige gemeten 

zaken zijn vermoedelijk te relateren aan 20
e
-eeuwse tuininrichtingen en paden die voorheen 

rondom het gebouw hebben gelegen. Op het grasveld voor het landhuis is mogelijk een gedempte 

vijver aanwezig, maar hiervan is op basis van historisch kaartmateriaal weinig bekend. Wel viel 

aan de hand van een kaart af te leiden dat langs de Vecht reeds in de 18
e
 eeuw een theehuis 

aanwezig was. 

4) Het geofysisch onderzoek is in sterke mate beïnvloed door de grote hoeveelheid leidingen die zich 

in de bodem bevonden, evenals de sterke mate van begroeiing en de diversiteit aan landgebruik 

(verhardingen, grind, hoog gras). 

5) Tijdens het karterend booronderzoek zijn diverse archeologische indicatoren aangetroffen. Deze 

dateren alle uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Onder het vondstmateriaal is onder meer 

aardewerk, baksteen en een mogelijk fragment van een ploeg aanwezig. Er is geen 

vondstmateriaal van vòòr de Late Middeleeuwen gevonden. 

 

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek is een zonering verkregen met betrekking tot de 

archeologische verwachting in het plangebied. Daarbij heeft het zuidwestelijk deel van het plangebied 

een zeer hoge verwachting op de aanwezigheid van archeologische resten, met name op 

bebouwingresten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. In het oostelijk deel van het terrein geldt 

een lage archeologische verwachting, omdat hier naar verwachting de Vecht gelegen heeft (en 

daarmee is dit terreindeel water geweest). In de overige gebieden geldt een middelhoge tot hoge 

verwachting op resten van tuininrichtingen. Voor archeologische resten uit de periode IJzertijd tot en 

Australiëlaan 5-a 

3526 AB  Utrecht 
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met Vroege Middeleeuwen geldt een lage archeologische verwachting. Een gedetailleerd beeld van de 

verwachtingen in het plangebied is terug te vinden in figuur 17. 

 

Advies 

Het advies beperkt zich tot de plekken waar bodemingrepen in het plangebied gepland zijn. Een 

overzicht van de verschillende ingrepen is terug te vinden in figuur 18. Daarbij geldt voor de zones met 

een hoge tot zeer hoge archeologische verwachting dat aanvullende maatregelen gewenst zijn, ten 

behoeve van het behoud van eventueel aanwezige archeologische resten. 

 Voor locatie A  geldt een zeer hoge archeologische verwachting. Indien de resten, die zich 

beneden een diepte van 30 cm –Mv bevinden, niet in de bodem behouden kunnen blijven, 

verdient het de aanbeveling hier een vervolgonderzoek uit te voeren, bij voorkeur in de vorm 

van een proefsleuvenonderzoek met een doorstart naar een opgraving. Op basis van dit 

onderzoek zal eveneens inzicht verkregen worden in de ouderdom van de tijdens de 

onderhavig onderzoek aangetroffen resten in het plangebied. 

 Voor locatie B is het behouden van resten geen optie, aangezien hier grondverzet zal gaan 

plaatsvinden ten behoeve van de aanleg van een nieuwe watergang. Op de onverstoorde 

plekken wordt hier een archeologische begeleiding van het grondwerk aanbevolen. Er zijn 

hier namelijk naar verwachting geen bouwwerken aanwezig, maar wel zijn oude structuren, 

infrastructuren en historische tuininrichtingen te verwachten, die tot de oorspronkelijke 

Vijverhof behoren. Mede omdat onduidelijkheid bestaat over de exacte aard van enkele 

zaken die tijdens onderzoek zijn aangetroffen, verdient dit de aanbeveling. 

 Eenzelfde advies geldt voor locatie C, de plek waar een villa zal verrijzen en de plek waar een 

theekoepel zal worden aangelegd. Indien daar graafwerkzaamheden plaats zullen vinden, 

verdient een archeologische begeleiding van de werkzaamheden ook hier de voorkeur. Op 

deze locatie is in ieder geval muurwerk aangetoond, waardoor dit advies reeds vanaf 30 cm –

Mv van toepassing is. 

 Voor de overige gebieden – de lage verwachtingszones aan de Vecht en de reeds vergraven 

gebiedsdelen (locaties D en E) – zijn geen aanvullende werkzaamheden noodzakelijk. Dit laat 

echter onverlet dat mochten er bijzondere zaken of vondsten worden aangetroffen, deze 

conform de Monumentenwet 1988, artikel 53, bij de gemeente Stichtse Vecht dienen te 

worden gemeld. 

 Op locatie F worden geen bodemingrepen gepland, maar wordt de bestaande bebouwing 

hersteld. 
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1. Aanleiding 

In opdracht van ingenieursbureau Land Water Milieu (LWM) heeft Transect
1
 in juni 2013 een 

archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Rijksstraatweg 6 in Nieuwersluis 

(gemeente Stichtse Vecht). De aanleiding voor het onderzoek is de aanvraag van een 

omgevingsvergunning, ten behoeve van de herontwikkeling en -inrichting van het landgoed Vijverhof. 

Bij deze herinrichting is grondverzet gepland, waardoor de bodem en hiermee eventueel aanwezige 

archeologische waarden in het plangebied kunnen worden verstoord. 

 

In het plangebied heeft reeds een bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek 

plaatsgevonden (Nales, 2013). Op grond van dit onderzoek bestond vooralsnog een hoge 

archeologische verwachting op de aanwezigheid van archeologische resten in het plangebied. Daarom 

is een aanvullend onderzoek voorgesteld om meer inzicht te krijgen in de aanwezigheid van deze 

resten in het plangebied. Op basis hiervan is een inschatting te maken van de archeologische potentie 

van het gebied. Onderhavig rapport beschrijft de resultaten van dit onderzoek. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA), versie 3.2.

                                                           
1
 Transect Archeologie beschikt over een opgravingsvergunning voor booronderzoek ex artikel 45 van de Monumentenwet, 

verleend door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). 
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2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek 

Het doel van het Inventariserend Veldonderzoek (IVO), karterende fase, is het aanvullen en toetsen 

van de archeologische verwachting, die door Nales (2013) is opgesteld. Centraal staat daarbij het 

opsporen en in beeld brengen van eventueel aanwezige archeologische resten in het plangebied. 

 
Het resultaat van het Inventariserend Veldonderzoek is een rapport met een conclusie omtrent de 

mogelijke aan- of afwezigheid van archeologische waarden in het plangebied en het risico dat  deze 

worden verstoord als gevolg van de voorgenomen bodemingrepen. Op basis van het rapport kan de 

bevoegde overheid een beslissing nemen in het kader van de planprocedure. Het rapport bevat waar 

mogelijk gegevens over de aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en 

(relatieve) kwaliteit van archeologische waarden. 

 

Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd conform protocol 4003 van de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie versie 3.2 (KNA 3.2). 
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3. Afbakening van het plangebied 

Gemeente Stichtse Vecht 

Plaats Nieuwersluis 

Toponiem Rijksstraatweg 6 

Kaartblad 31E 

Centrumcoördinaat 128.960 / 466.655 

Oppervlakte bouwvlak 1,45 ha 

 

Binnen het archeologisch bureauonderzoek wordt onderscheid gemaakt in het plangebied en het 

onderzoeksgebied. Het plangebied is het gebied waarin de geplande bodemingrepen zullen 

plaatsvinden (figuur 1). Het onderzoeksgebied omvat het plangebied en een deel van het direct 

omringende gebied en wordt bij het onderzoek betrokken om tot een beter inzicht te komen in de 

archeologische en bodemkundige situatie in het plangebied. Het onderzoeksgebied beslaat het 

plangebied en het omringende gebied, binnen een straal van circa 500 meter. 

 

Het plangebied betreft het landgoed Vijverhof. In het midden van het terrein staat een laat-19
e
-eeuws 

landhuis. Rondom het huis ligt een tuin, die hoofdzakelijk met gras en bomen is begroeid. Ten zuiden 

van het landhuis ligt een voormalige orangerie met daarachter enkele kantoorgebouwen. Deze 

kantoorgebouwen zullen in het nieuwe plan verdwijnen en plaatsmaken voor woningen. Het 

plangebied heeft een oppervlakte van circa 1,45 ha. In het westen grenst het plangebied aan de 

Rijksstraatweg, in het oosten van het plangebied ligt het aan de Vecht. De overige begrenzingen 

worden gevormd door de aanliggende percelen. De exacte begrenzingen van het plangebied zijn terug 

te vinden in Bijlage 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Globale ligging van het plangebied, aangegeven met rode lijnen 
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4. Consequenties toekomstig gebruik 

Kader Omgevingsvergunning 

Planvorming Herontwikkeling van een landgoed 

Bodemverstorende werkzaamheden Sloop- en graafwerkzaamheden ten behoeve van 
bouwputten, nutsvoorzieningen en een nieuwe 
waterpartij 

 

 

Het landgoed Vijverhof, dat momenteel in gebruik is als bedrijfsterrein, zal worden heringericht tot 

een woonlocatie. In het kader van het plan “Wonen aan de Vecht” zijn er diverse ontwikkelingen in het 

plangebied gepland, die wonen in het plangebied mogelijk moeten maken. De kantoorgebouwen, die 

zich in het zuidoostelijk deel van het plangebied bevinden, zullen worden gesloopt en plaatsmaken 

voor enkele woningen verspreid over het landgoed. De oudere bebouwing, de zogenaamde 

‘bouwwerken van kwaliteit’, zullen blijven staan maar worden verbouwd. Tenslotte zal in het oostelijk 

deel van het plangebied, grenzend aan de Vecht, een waterpartij worden gegraven. Een concept-visie 

van de voorgenomen inrichting van het plangebied is weergegeven in figuur 2. Hoe diep 

graafwerkzaamheden in het plangebied zullen reiken, is vooralsnog niet bekend. Het is echter wel de 

verwachting dat deze zodanig zullen zijn, dat eventueel aanwezige archeologische waarden kunnen 

worden aangetast. 

 

 

Figuur 2: Inrichtingsontwerp van het plangebied (getekend: Landscape Architects for SALE) 
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5. Achtergrondinformatie 

In het plangebied heeft reeds een archeologisch vooronderzoek plaatsgevonden (Nales, 2013). Dit 

onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek. Op grond van dit 

onderzoek is vastgesteld dat in het plangebied sprake is van een hoge archeologische verwachting 

voor archeologische resten uit de periode Late IJzertijd – Nieuwe Tijd. 

 

Dit verwachtingspatroon is tweeledig. Tijdens het verkennend booronderzoek zijn met name in het 

westelijk deel van het plangebied gerijpte oeverafzettingen aangetroffen op geul- en 

beddingafzettingen. De top van de oeverafzettingen is vermoedelijk archeologisch gezien onverstoord. 

Vanwege de aanwezigheid van oeverafzettingen en de mate van rijping ervan is met name het 

westelijk deel van het plangebied relatief droog genoeg geweest voor bewoning, in het bijzonder in de 

periode Late IJzertijd – Late Middeleeuwen (Nales, 2013). De kans is dus aanwezig dat daarop 

archeologische resten aan te treffen zijn, zeker gezien er tijdens het verkennend onderzoek een 

fragment laatmiddeleeuws aardewerk is aangetroffen en in het zuidwestelijk deel van het plangebied 

sprake lijkt van de aanwezigheid van een donkergekleurde cultuurlaag. In het oostelijk deel van het 

plangebied zijn uitsluitend geulafzettingen op beddingafzettingen aangetroffen. De kans dat hier 

bewoningsresten aanwezig zullen zijn is klein, aangezien het hier landschappelijk gezien natter was. 

Wel kunnen hier sporen van landgebruik aanwezig zijn, zoals die van greppels, ophooglagen en resten 

van afval. 

 

Ten tweede maakt het plangebied deel uit van een (voormalig) landgoed, Vijverhof. Dit landgoed kent 

haar oorsprong reeds in 1670 en is gesticht door Agneta Block, een weduwe van een rijke koopman uit 

Amsterdam. Het terrein werd op het grondgebied van een oude verlaten boerderij aangelegd, de 

hoeve Hofbergen. De hoeve zelf, die mogelijk in de Middeleeuwen dateert, is voorafgaand aan de 

aanleg van het landgoed gesloopt. Daarna verscheen een landhuis met daaromheen een enorme 

ingerichte tuin. Na haar dood in 1704 komt het landgoed in het bezit van de Portugees-joodse 

koopman Benjamin Texeira, een man van hoog aanzien. Een impressie van het landgoed uit die tijd is 

in figuur 3 en 4 weergegeven.  

 

Van Benjamin gaat het goed over op zijn dochter, die het huis laat verbouwen en vergroten. Een 

afbeelding van dit huis en de omvang ervan, is weergegeven in figuur 6 (getekend door J. Zeuner). 

Links en rechts van het voorplein zijn twee bouwhuizen aanwezig en langs de Vecht staat een 

vierkante hoge koepel met een puntdak en een balkon (linksachter het gebouw in de figuur). Ook was 

een botenhuis aanwezig. Uit deze periode is een indruk verkregen van de inrichting van het terrein aan 

de hand van een kaart uit 1726, welke is weergegeven in figuur 5 (de Nieuwe Kaart van Loenen). In 

1813 werd de buitenplaats afgebroken en werd het grondgebied bij het landgoed Over Holland 

gevoegd, dat direct ten noorden van Vijverhof lag. In 1866 werd het echter weer gesplitst en werd een 

nieuw huis gebouwd in opdracht van Jonkheer Pieter Clifford. Het overgebleven deel van het terrein, 

met een oppervlak van 1,45 ha heeft nog de kenmerken van een 19
e
-eeuwse landschapstuin (Terlouw, 

1972), hoewel delen als gevolg van latere ontwikkelingen op het terrein (waaronder de aanleg van het 

Limnologisch instituut in het plangebied) sterk zijn veranderd. 
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Figuur 3: Detail van een aangezicht op de Vijverhof, de lustplaats van de heer Benjamin Teixera (getekend in 
1719 door Nicolaes Visscher). 

Figuur 4: Buitenplaats Vijverhof, afgebeeld op behang (Museum Maarssen). De Vijverhof ligt in 
een bocht op de oever van de Vecht. Langs de Vecht een kade met planken, een brug en een 
theekoepel. 
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Figuur 5: Kaartuitsnede van het plangebied op de Nieuwe Kaart van Loenen uit 1726. Er is 
in het plangebied een theekoepel aan de waterkant waar te nemen. In het zuidwestelijk 
deel lijkt het landhuis te staan en er zijn enkele rationele structuren binnen het plangebied 
aanwezig. 

Figuur 6: Brandschildering van het landgoed Vijverhof uit 1775, vermoedelijk gezien vanaf de Rijksstraatweg 
(getekend J. Zeuner). Dit gebouw is in 1813 volledig gesloopt, waarna het land bij landgoed Over Holland is 
gevoegd. 
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Samengevat zijn in het plangebied funderingsresten te verwachten van het oude landgoed Vijverhof, 

van eventuele bijgebouwen en resten van tuininrichting. Tevens kunnen muurresten aanwezig zijn die 

te relateren zijn aan de voormalige hoeve Hofbergen. Er zijn bij de aanleg van het laboratorium in de 

jaren ‘90 van de vorige eeuw reeds muurresten aangetroffen en tijdens het verkennend onderzoek is 

een boring in vast puin gestaakt (Nales, 2013). Waartoe de muurresten en het puin behoren is niet 

exact bekend. Tevens is in het zuidwestelijk deel van het plangebied een cultuurlaag aangetroffen, 

evenals een fragment laatmiddeleeuws aardewerk. De cultuurlaag en het vondstmateriaal kunnen 

daarbij indicatief zijn voor het voorkomen van eventuele archeologische (nederzettings)resten uit de 

periode vóór de Late Middeleeuwen. 
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6. Werkwijze 

Methode Karterend booronderzoek en geofysisch onderzoek 

Karterend booronderzoek  

Boorafstand 25 x 20 m 

Aantal boringen 15 

Techniek Edelmanboor 12 cm en gutsboor 3 cm 

Boordiepte 250 cm –Mv 

Dataverwerking Conform NEN5104 

Geofysisch onderzoek  

Techniek Grondradar en Magnetometer 

Loopafstanden Lijnen van respectievelijk 0,5-1,0 en 0,33 m 

 

Het onderhavig veldonderzoek bestond uit een karterend booronderzoek en een geofysisch 

onderzoek. Er is hier voor een combinatie van methoden gekozen. Enerzijds worden archeologische 

resten in het plangebied verwacht, die zich kenmerken hetzij door een cultuurlaag, hetzij door een 

dichte vondstspreiding (als gevolg van een vermeende intensieve bewoning). De aanwezigheid van 

cultuurlagen is zeer goed met behulp van booronderzoek op te sporen en te begrenzen. Anderzijds zijn 

in het plangebied muur- en funderingsresten te verwachten. Inzicht in de ligging van deze resten kan 

op een relatief eenvoudige wijze verkregen worden met behulp van weerstandsmetingen (geofysisch 

onderzoek). 

Karterend booronderzoek 

In totaal zijn in het plangebied 15 boringen gezet tot een diepte van maximaal 270 cm –Mv (boring 1 

tot en met 15; Bijlagen 1, 2 en 4). De boringen zijn verricht met behulp van een Edelmanboor met een 

diameter van 12 cm en een gutsboor met een diameter van 3 cm. Om toch nog enig zicht te krijgen op 

de mate van opbouw van de bodem in het plangebied zijn de boringen eerst met een 7 cm boor 

uitgevoerd. De boringen zijn daarbij echter uitsluitend gebruikt om de aanwezigheid van 

archeologische resten in beeld te krijgen. Alle monsters zijn door middel van verbrokkeling en 

versnijding doorzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals bot, aardewerk, 

baksteen en houtskool). 

De boringen zijn in een grid van 20 bij 25 m gezet (sensu de SIKB leidraad voor karterend 

booronderzoek, methode C2
2
). Op het moment dat een regelmatig grid niet meer mogelijk was als 

gevolg van de aanwezigheid van obstakels in het terrein, zijn de boringen zo optimaal mogelijk 

verplaatst. Het onderzoek concentreerde zich met name op de westelijke helft van het terrein, 

aangezien tijdens het eerdere onderzoek van Nales (2013) daar bewoonbare, gerijpte 

oeverafzettingen zijn aangetroffen. De ligging van de boringen is opgenomen in Bijlage 6. De locaties 

van de boringen zijn bepaald met behulp van een meetlint, de hoogteligging ten opzichte van NAP is 

afgeleid van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, www.ahn.nl). De boringen zijn beschreven 

volgens de NEN5104 en de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; SIKB 2008). 

Deze beschrijvingen zijn terug te vinden in Bijlage 2. 

                                                           
2 Methode C2: Door in dit grid te boren is het mogelijk zowel vindplaatsen op te sporen die bestaan uit een archeologische laag, 
alsook die bestaan uit een strooiing van indicatoren. Deze methode kan worden toegepast voor het opsporen van vindplaatsen 
uit de Bronstijd tot en met de Middeleeuwen. 
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Geofysisch onderzoek 

Tijdens het geofysisch onderzoek is gebruik gemaakt van een grondradarsysteem, te weten een 

gemodificeerd ZOND-systeem met een 300 mHz antenne. De grondradar zendt een geluidsgolf uit, die 

weerkaatst bij afwijkingen (zoals muurresten) die zich in de bodem bevinden. Dit signaal wordt 

vervolgens geregistreerd. De onbebouwde en onbegroeide delen van het terrein zijn zodoende 

onderzocht, in raaien met een tussenafstand van circa 0,5-1,0 m. Ook is gebruik gemaakt van een 

magnetometer, een Vallon 1302 uitgerust met vier sensoren. De magnetometer meet de afwijkingen 

in het aardmagnetisch veld en detecteert zo afwijkingen met name als gevolg van muren en ijzer. Met 

behulp van deze methode zijn de onbebouwde en onbegroeide gebieden onderzocht, om de 0,33 m. 

De locatiebepaling van zowel de grondradar als de magnetometer heeft plaatsgevonden met behulp 

van een GPS-signaal. De kans is aanwezig dat bij gebiedsdelen, waar sprake was van intensieve 

begroeiing (door de aanwezigheid van een dicht bladerdek van de bomen) het GPS signaal niet overal 

even nauwkeurig is. 

Voor de bewerking en uitwerking van de gegevens zijn de meetresultaten geconverteerd en bewerkt 

in het programma Voxler
TM

. Op deze manier zijn de locaties en de dieptes van afwijkingen of eventuele 

objecten in het plangebied op een kaart te projecteren. 
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7.  Resultaten veldonderzoek – karterend booronderzoek 

 

Bodemopbouw en lithologie 

De lithologische resultaten komen overeen met de resultaten van het eerder uitgevoerde 

verkennende onderzoek. In het westelijk deel van het plangebied zijn oeverafzettingen van de Vecht 

aanwezig, die geul- en beddingafzettingen afdekken. De oeverafzettingen zijn vanaf een diepte van 50 

tot 160 cm –Mv aangetroffen en bestaan hoofdzakelijk uit zandige klei. Er is sprake van een sterke 

aanrijking van ijzer in de top van het sediment (gley-verschijnselen). Dit is het gevolg van rijping. Vanaf 

een diepte van circa 150 cm – Mv wordt het sediment donkerder van kleur en is sprake van een 

zandige gelaagdheid in het sediment. Ook is het sediment slapper qua consistentie. Deze afzettingen 

zijn vermoedelijk onder relatief natte omstandigheden afgezet, dat wil zeggen onder invloed van de 

nabij liggende rivier. Mogelijk is daarom sprake van een relatief sterke gelaagdheid en een donkere 

verkleuring, omdat het gedeeltelijk onder subaquatische omstandigheden is afgezet (dus net onder 

water). Uiteindelijk eindigen alle boringen op een diepte van circa 230-250 cm –Mv in matig fijn zand. 

Dit zijn beddingafzettingen van de rivier de Vecht. De afzettingen zijn kalkrijk, matig tot slecht 

gesorteerd en kennen een mediane korrelgrootte van 150-210 mm. 

 

De top van het bodemprofiel bestaat uit een donkerbruingrijs pakket zandige klei, dat zich kenmerkt 

door de aanwezigheid van grote hoeveelheden baksteenpuin. De dikte van dit pakket varieert over het 

plangebied, waarbij in het noordwestelijk deel van het plangebied de dikte circa 50 cm bedraagt. 

Vermoedelijk is dit pakket ontstaan door een combinatie van ophoging (de top van de onderliggende 

oeverafzettingen is immers nog intact) en omwerking (getuige het voorkomen van humeuze vlekken 

en baksteenfragmenten) in het plangebied. Vermoedelijk is een groot deel van dit pakket te wijten aan 

de aanleg en inrichting als landgoed. Opvallend is echter dat de top van het bodemprofiel in het 

zuidwestelijk deel van het plangebied dikker (circa 100-150 cm dikte). Daarbij is het pakket donkergrijs 

van kleur in plaats van de donkerbruingrijze teint in de rest van het gebied. Ook is in het pakket geel 

baksteen, houtskool en zelfs een stuk metaal aangetroffen. Het gevonden materiaal zal nader worden 

besproken in onderstaande paragraaf. Getuige het uiterlijk van dit pakket lijkt sprake te zijn van een 

cultuurlaag, die is opgebracht als gevolg van de directe aanwezigheid van bewoning dan wel 

bebouwing. Het voorkomen van dit “dikkere en donkergrijze” cultuurdek is weergegeven in Bijlage 1.  

 

Archeologische indicatoren 

Tijdens het karterend booronderzoek zijn op diverse plekken archeologische indicatoren aangetroffen. 

Een overzicht van alle tijdens het onderzoek aangetroffen indicatoren is weergegeven in tabel 1. 

Tevens is met name in het zuidwestelijk deel van het plangebied opvallend veel baksteenpuin en 

mortel aangetroffen, hetgeen in het kader van het karterend onderzoek niet verzameld is. 

 

Verreweg de meeste indicatoren zijn afkomstig uit het zuidwestelijk deel van het plangebied, ter 

plaatse van de vermeende cultuurlaag. In boring K2 zijn op een diepte van 80 cm enkele fragmenten 

baksteen aangetroffen, waaronder een groot fragment dat afgewerkt is met glazuur (figuur 8). Het 

baksteen dateert daarmee vermoedelijk uit het begin van de Nieuwe Tijd of mogelijk zelfs uit de Late 

Middeleeuwen. Ook zijn enkele fragmenten IJsselsteen waargenomen, geel baksteen dat met name in 

de Late Middeleeuwen en vroege Nieuwe Tijd gebruikt werd. Tijdens het plaatsen van de boring leek 

alsof er sprake was van de aanwezigheid van vast baksteenpuin als onderdeel van een fundering. 

Dieper is echter een groot stuk metaal aangetroffen, dat sterk lijkt op een deel van een ploeg of een 

vergelijkbaar object (figuur 9). Mogelijk kent het eenzelfde datering als het baksteen. Het slappe 

karakter van een sediment doet overigens vermoeden dat hier sprake is van een gracht- of 

slootvulling, maar dat is allerminst zeker. 
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In boring K8 zijn op een diepte tussen 110 en 150 cm –Mv drie fragmenten aardewerk aangetroffen, 

die vermoedelijk dateren uit de Late Middeleeuwen (figuur 10). Het betreft in alle gevallen 

grijsbakkend aardewerk, dat naar verwachting dateert in de 15
e
 eeuw.  Dergelijk aardewerk is 

eveneens aangetroffen in boring K12, waarbij het aardewerk zich vlak onder de subrecente 

ophooglaag bevond, in een sterk kleiige veenlaag (op een diepte van 130 cm –Mv, mogelijk als 

onderdeel van een geulvulling). Tenslotte is in boring K9 een bijzonder grote hoeveelheid houtskool 

aangetroffen aan de basis van de cultuurlaag, in de top van de oeverafzettingen. Dit houtskool is niet 

opgenomen in tabel 1, maar gezien de hoeveelheid en de grootte van de brokken, is een antropogene 

oorsprong van dit materiaal niet uit te sluiten (figuur 11). 

 

 

Tabel 1. Overzicht van de archeologische indicatoren in het plangebied 

Projectnaam Nieuwersluis, Rijksstraatweg 6

Projectcode
Beschrijver: Drs. A.A. Kerkhoven

Boring Diepte N Soort Type Afmeting Magering Afwerking Datering Opmerkingen

2 80 4 Baksteen fragmenten divers - - LME-NT -

2 80 1 Baksteen fragment 5,0 x 8,0 - geglazuurd LME -

2 80 2 Baksteen fragmenten divers - - LME geel, IJsselsteen

2 130 1 Metaal fragment 10 x 4,0 - - LME-NT deel van ploeg?

2 130 1 Baksteen fragmenten divers - - LME-NT -

4 150 4 Houtskool fragmenten divers - - LME-NT -

8 110-150 4 Baksteen fragmenten divers - - LME-NT mortel

8 110-150 1 Pleister fragment 2,0 x 1,0 - - LME-NT een gladde zijde

8 110-150 3 Aardewerkfragmenten divers - - LME grijsbakkend, 15e eeuw

9 130 3 Baksteen fragmenten divers - - LME-NT -

10 60 1 Aardewerk fragment 2,0 x 0,5 - geglazuurd LME-NT roodbakkend

12 130 2 Aardewerkfragmenten divers - - LME grijsbakkend, 15e eeuw

13 100 1 Sintel fragment 1,0 x 0,5 - - LME-NT -

13060005

 
 

 

Opvallend is dat het meeste vondstmateriaal afkomstig is uit het zuidwestelijk deel van het 

plangebied, daar waar op basis van de lithologische opbouw een dikke cultuurlaag aanwezig is. Op 

grond van het vondstmateriaal is de cultuurlaag daarmee te dateren in de Late Middeleeuwen of de 

vroege Nieuwe Tijd. Door het voorkomen van hoofdzakelijk vergruisd bouwmateriaal (baksteen en 

mortel) lijkt in dat deel van het plangebied sprake te zijn geweest van steenbouw. Dit te meer gezien 

in boring 2 een groot fragment baksteen is aangetroffen, evenals er een vaste baksteenlaag lijkt te zijn 

geraakt (geschampt). 
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Figuur 8: Baksteenfragmenten uit boring K2, aangetroffen op een diepte van 80 cm –Mv. 

Figuur 9: Metaal uit boring K2, mogelijk een fragment van een ploeg. 



 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10: Laatmiddeleeuws, grijsbakkend aardewerk uit boring K8 
(110-150 cm -Mv). 

Figuur 11: Brokken houtskool in de top van de oeverafzettingen in boring K9. 
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8. Resultaten veldonderzoek – geofysisch onderzoek 

 

Omdat op basis van het vooronderzoek funderingsresten in het plangebied te verwachten zijn, vormt 

booronderzoek alleen geen bijzonder geschikte methode om hier de aanwezigheid van archeologische 

waarden in beeld te brengen. Met behulp van een grondradar en een magnetometer, in combinatie met 

bestaande (opgravings)gegevens en historisch beeldmateriaal, is het mogelijk inzicht te krijgen in 

afwijkingen in de bodem, die mogelijk een aanwijzing vormen voor funderingsresten of restanten van 

een voormalige inrichting van de tuin. 

 

Meetresultaten grondradar 

Een impressie van het veldonderzoek is weergegeven in figuur 12. Na afloop van het veldonderzoek is 

gebleken dat de metingen met behulp van de dGPS op de enigszins begroeide plekken een 

onnauwkeurigheid bevatten. Door de aanwezigheid van een dicht bladerdek van de bomen in het 

plangebied was een exacte plaatsbepaling namelijk niet altijd mogelijk, omdat hierdoor de ontvangst 

verslechterde. Deze onnauwkeurigheid bevindt zich in de orde van grootte van circa 5 m en is af te 

leiden aan de hand van de grilligheid van sommige looplijnen, zoals deze terug te zien zijn in figuur 7. 

Ook moest het radaronderzoek gefaseerd worden uitgevoerd. Dit had met name te maken met de 

diversiteit van de terreinsgesteldheid van het plangebied. Er is daarbij onderscheid gemaakt in de 

metingen op het grasland, het met bomen afgedekte gras, de met grind verharde wandel en 

parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen zijn apart gemeten, aangezien grindverharding aan het maaiveld 

ook voor de nodige storing in de meting zorgt. Ook wordt deze meetgegevens apart hiervoor bewerkt. 

 

Op basis van de beelden die met behulp van Voxler
TM

 zijn verkregen, zijn op verschillende plekken 

anomalieën in de bodem waargenomen. Prominent aanwezig in het radarbeeld zijn de diverse kabels en 

leidingen in het gebied. Deze zijn op diverse plekken in het plangebied aanwezig. Om de potentieel 

archeologische anomalieën van deze leidingen te kunnen onderscheiden, is de Kabel en 

Leidinginformatie (KLIC) meegenomen in het kaartbeeld. De anomalieën (op een diepte van 120-150 cm 

–Mv) en de ligging van de kabels en leidingen in het plangebied is weergegeven in Bijlage 5. De 

potentieel archeologische anomalieën zijn daarbij alfabetisch genummerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 12: Een grondradarmeting in het plangebied. De radar is daarbij achter een quad 
gemonteerd. 
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Meetresultaten magnetometer 

Het onderzoek met de magnetometer is tegelijkertijd met het grondradaronderzoek uitgevoerd. Een 

impressie van dit veldonderzoek is weergegeven in figuur 13. Met betrekking tot de terreingesteldheid 

en de dGPS gelden voor de magnetometer dezelfde beperkingen. Ook hier verhinderde de aanwezigheid 

van een dik bladerdek een goed signaal en was het door begroeiing en bomen niet mogelijk het gehele 

terrein in te meten. Tenslotte zijn ook hier de verschillende terreindelen separaat ingemeten om 

eventuele effecten als gevolg van verharding of dichte begroeiing te kunnen herkennen of 

compenseren.  

 

Meten met een magnetometer wordt sterk beïnvloed door ijzerhoudende elementen in de bodem. 

Gebakken klei (en daarmee baksteen) is daarom waar te nemen, maar ook ijzeren objecten. Wanneer 

moderne metalen objecten aan het maaiveld of direct onder het maaiveld aanwezig zijn, wordt het 

meetresultaat ernstig beïnvloed c.q. verstoord. Hiervan is op enkele plekke sprake, onder meer bij het 

grasveld waar het metalen naambord staat. Ook de metalen kabels en leidingen in de bodem zorgen 

voor een sterke afwijking. De storing in de resultaten was met name ter plaatse van de parkeerplaatsen 

en verharding zodanig, dat  de resultaten van de magnetometer op die plekken niet bruikbaar waren. 

Daarom zijn deze niet binnen dit onderzoek opgenomen. De overige resultaten met daarop de relevante 

archeologische anomalieën zijn weergegeven in Bijlage 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 13: Metingen met een magnetometer, handmatig voortgetrokken. 
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Interpretatie van de meetgegevens 

Op basis van beide onderzoeken zijn globaal genomen twee zones aan te wijzen binnen het plangebied, 

waar sprake is van een concentratie van anomalieën, namelijk in het zuidwestelijk deel van het 

plangebied en rondom het huidige landhuis. Tevens zijn twee opvallende geïsoleerde fenomenen 

herkend, één in het uiterste westen van het plangebied (in de tuin aan de Rijksstraatweg) en één ten 

zuiden van het leegstaande laboratorium, langs de zuidgrens van het plangebied. De ligging van deze 

zones is te zien in figuur 14. Deze anomalieën zijn aangewezen als archeologisch fenomeen, omdat deze 

niet het gevolg waren van de huidige terreingesteldheid of het voorkomen van kabels en leidingen in de 

bodem. 

 

Voor wat betreft zones 1 en 2 en locatie II is het op grond van de sterkte van het signaal zeer 

waarschijnlijk dat het hier om puinconcentraties gaat. Met name ter plaatse van de grotere vlekken is 

sprake van geconsolideerd puin. Ook zijn lijnvormige elementen in de data te herkennen, die zeer 

waarschijnlijk het gevolg waren van de aanwezigheid van “vaste” muren. Deze lijnelementen 

kenmerkten zich namelijk door een sterk signaal en lagen niet in de looprichting van de lijnen (waardoor 

de aanwezigheid van de anomalie niet te wijten is aan een meetfout). De metingen die verricht zijn op 

locatie I betreffen vermoedelijk geen puin of baksteen. Daar lijkt op basis van de radarmetingen sprake 

van een lokale afwijking in lithologie en watergehalte. Het signaal is namelijk minder sterk en reikt niet 

zo diep als de andere anomalieën (Van den Oever, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 14: Overzicht van de verschillende archeologische anomalieën in het plangebied, 
gesorteerd in zones en locaties. De groengekleurde anomalieën zijn afkomstig van de 
grondradar, de rode van de magnetometer. 
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9. Interpretatie en synthese van de resultaten 

Het onderzoek heeft in combinatie met de reeds verkregen resultaten uit het verkennend onderzoek 

nieuwe inzichten opgeleverd ten aanzien van de aanwezigheid van archeologische resten. Om tot een 

synthese van de resultaten te komen, zijn alle resultaten ruimtelijk in beeld gebracht. Daar zijn de 

resultaten van het bureauonderzoek, inclusief eventuele specifieke zaken (zoals de reeds aangetroffen 

muur in het plangebied; Nales, 2013) aan toegevoegd. Een overzicht hiervan is weergegeven in figuur 

14. 

Vanuit de samenvoeging van de resultaten van alle onderzoeken zijn de volgende constateringen 

gedaan: 

1. Het oostelijk deel van het plangebied is vermoedelijk in de 17
e
 eeuw water geweest. Deze 

constatering is gedaan op basis van historisch kaartmateriaal in combinatie met het aantreffen van 

geulvullingen in de boringen. Op de geulafzettingen is een ophoogdek aanwezig, dat mogelijk bij de 

inrichting van het terrein als landgoed is aangebracht. 

2. Tijdens de bouw van het laboratorium is in de bouwput een muur waargenomen, evenals een 

palenrij, die dwars door de hele put lag. Op basis van het radaronderzoek is vastgesteld dat de 

muur ook ten zuiden van het gebouw aanwezig is (locatie II, figuur 13). De boringen, die ten 

noorden van het laboratorium zijn gezet, liggen toevallig in een lijn met deze muur. Opvallend is 

daarbij dat zowel boring 8 uit het verkennende onderzoek en boring 14 uit dit onderzoek beiden op 

ondoordringbaar puin zijn gestuit. In boring 15 is dwars door een houten paal geboord, die zich op 

een diepte van circa 1,0 m –Mv. bevond. Het vermoeden bestaat dat, wanneer alle gegevens met 

elkaar worden verbonden, hier sprake is van een doorlopende structuur, parallel aan de Vecht. 

Mogelijk betreft het een oude kade of een structuur in de tuin van het landgoed. Dit laatste 

behoort tot zeker tot de opties, aangezien de herkende structuur ook op de kaart van 1726 is te 

herkennen. Er zijn in delen van deze zone vermoedelijk waterpartijen aanwezig, op grond van 

informatie van de Kadastrale Minuut uit 1832. Dit ligt in de lijn met de beschrijvingen van een 

palenrij door de hele bouwput, in combinatie met de weergave van de kade op historisch 

beeldmateriaal (onder meer figuur 3 en 4). Een theekoepel, zoals die in figuur 3, 4 en 5 te zien is, is 

niet direct uit de beelden herkend, omdat op de vermeende locatie niet gemeten kon worden. Wel 

is een indicatie van de ligging verkregen op grond van historisch kaartmateriaal. 

3. In het zuidwestelijk deel van het plangebied is zeer duidelijk sprake van een archeologische 

vindplaats. Uit zowel het eerder uitgevoerde onderzoek als uit onderhavig onderzoek blijkt dat in 

deze hoek van het plangebied een donkere cultuurlaag aanwezig is, die het gevolg is van 

historische bewoning. Daarbij zijn in die hoek en in de directe omgeving ervan diverse 

archeologische indicatoren aangetroffen, die in ieder geval op bewoning duiden uit de 15
e
 eeuw.  

Naast vondstmateriaal en de aanwezigheid van een cultuurlaag is uit het geofysisch onderzoek 

gebleken dat in de ondergrond zich daar zeer waarschijnlijk ook muurresten bevinden. Deze zijn 

naar verwachting van het oude landhuis, aangezien op een kaart uit 1726 hier bebouwing 

geprojecteerd staat. Omdat echter ook ouder vondstmateriaal is aangetroffen, is het niet uit te 

sluiten dat ook oude funderingen aanwezig zijn van de boerderij Hofbergen. Reden dit te 

vermoeden is de ouderdom van het aangetroffen laatmiddeleeuws scherfmateriaal in boring 5 en 

8. Ook kunnen hier mogelijk bijgebouwen van de laat 18
e
-eeuwse Vijverhof hebben gestaan, die op 

oude prenten te herkennen zijn (figuur 6). 

4. Rondom het bestaande landhuis zijn eveneens diverse anomalieën waargenomen. Door de grote 

hoeveelheid verhardingen, leidingen en andere storingen in de ondergrond is het moeilijk 

daadwerkelijk archeologische fenomenen te onderscheiden en te duiden. Enkele zaken kunnen in 
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ieder geval met zekerheid worden gesteld, wanneer naar de inrichting van het plangebied rondom 

het gebouw op een luchtfoto uit 1944 wordt gekeken (figuur 15). Hieruit valt af te leiden dat 

enkele anomalieën te relateren zijn aan tuininrichtingen uit die tijd, waaronder een pad ten 

noordoosten van het gebouw en een bordes ten westen van het pand. Enkele muur-achtige 

structuren blijven echter onbenoemd. 

5. Tenslotte valt de anomalie in het grasland vóór het landhuis, ter plaatse van locatie 1, te verklaren 

als de ligging van een vijver. De gemeten waarden zijn namelijk uitsluitend het gevolg van een 

verschil in lithologie en niet als gevolg van de aanwezigheid van puin. In de context van de 

landschapstuin rondom het landhuis moet daarom met name gedacht worden aan een gedempte 

vijver of een ander aard- of grondwerk. Er is echter op historische kaartmateriaal geen verklaring of 

aanwijzing voor een vijver of grondwerk daar geworden. 
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Figuur 14: Overzicht met daarin de resultaten van onderhavig onderzoek en het eerder uitgevoerde onderzoek van Nales (2013). 
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Figuur 15: de resultaten van het geofysisch onderzoek, geprojecteerd op een luchtfoto uit 1944. 
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Figuur 16: Een interpretatie van de resultaten van de verkregen informatie op het terrein. 
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10. De archeologische verwachting in het projectplan 

 

Op basis van de resultaten van het onderzoek is verder inzicht verkregen in de gespecificeerde 

archeologische verwachting in het plangebied. Deze is voor delen van het plangebied verschillend. In 

het zuidwestelijk deel van het plangebied de kans op de aanwezigheid van een historisch bouwwerk 

erg groot, terwijl in het oosten de verwachting bestaat dat daar lange tijd water heeft gestaan. 

In figuur 17 is het archeologisch risico weergegeven ten aanzien van de geplande toekomstige 

ontwikkelingen in het plangebied. Daarop is te zien dat het grootste risico bestaat bij de aanleg van 

een gebouw in het zuidwestelijk deel van het plangebied (locatie A). Daar zijn bij het vooronderzoek 

zodanig sterke archeologische aanwijzingen aangetroffen, dat de realisatie ervan een bedreiging voor 

deze resten vormt. Het grootste risico zit daarbij in de verwachting dat hier bebouwingsresten 

aanwezig zijn van een bouwwerk uit de Late Middeleeuwen of Nieuwe Tijd, hetgeen archeologisch 

gezien overwegend vondstrijke en onderzoeksintensieve complexen zijn. Daarom is daar sprake van 

een zeer hoge archeologische verwachting voor bebouwingsresten uit de Late Middeleeuwen en 

Nieuwe Tijd (resten van Hofbergen en Vijverhof). Rondom de zone met een zeer hoge verwachting is 

een bufferzone met een hoge verwachting opgenomen. 

Voor de aan te leggen waterverbinding met de Vecht (deels in de bestaande vijver) en de nieuw te 

bouwen villa is het risico minder groot maar nog steeds aanwezig. Tijdens het vooronderzoek is ter 

hoogte van deze ontwikkelingen laatmiddeleeuws aardewerk waargenomen, zijn bewoonbare 

oeverafzettingen aanwezig en is een belangrijke tuinstructuur of kademuur aanwezig. Tenslotte zijn 

ter hoogte van het huidige landhuis enkele muurvormige elementen in de bodem aanwezig die op 

basis van de bestaande resultaten niet zijn te duiden. Dat er zaken in de bodem aanwezig zijn, is zeker 

maar wat exacte de aard hiervan is, is niet bekend. Deze dateren naar verwachting uit de Late 

Middeleeuwen of Nieuwe Tijd (locaties B en C). Hierom is een middelhoge en hoge verwachting 

toegekend, met name op de aanwezigheid van tuininrichtingen aan weerszijden van het landhuis. Een 

hoge verwachting is ook toegekend aan de plek waar op basis van historisch kaartmateriaal een 

theehuis wordt verwacht. 

Aan de waterkant bestaat ten aanzien van de aanwezigheid van archeologische resten een lage 

archeologische verwachting. Op basis van de boringen en historisch kaartmateriaal is het de 

verwachting dat hier in het verleden water gelegen heeft en dat dit ten behoeve van de aanleg van de 

Vijverhof in het verleden is gedempt. De verwachting dat hier nederzettingsresten aanwezig zullen zijn 

is klein, maar het is niet uit te sluiten dat er bijvoorbeeld paalfundamenten van een steiger of 

bijgebouw op het water of bijvoorbeeld resten van een afgezonken trekschuit aangetroffen kunnen 

worden. Dergelijke resten zijn echter binnen dit kader moeilijk op te sporen (locatie D). 

Voor de periode IJzertijd tot en met Vroege Middeleeuwen zijn op basis van het onderzoek geen 

aanwijzingen gevonden die op de aanwezigheid van een vindplaats uit die periode wijzen. Daarom 

wordt de archeologische verwachting hierop naar laag bijgesteld. 

Tenslotte zijn reeds plekken vergraven waar toekomstige ontwikkelingen gepland zijn. Het betreft 

onder meer de plek van het huidige laboratorium en de bestaande vijver in het noordoosten van het 

plangebied. Op deze plekken is de bodem naar verwachting reeds zodanig verstoord dat er geen 

archeologische resten meer aanwezig zijn. Bij de aanleg van het laboratorium zijn overigens reeds 

resten geregistreerd (Nales, 2013). Voor die plekken geldt een zeer lage archeologische verwachting 

op archeologische resten (locatie E).



 

29 
 

 

Figuur 17: Archeologische verwachtingen in het plangebied. 
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11. Conclusie en Advies 

 

Conclusie 

Op basis van het karterend onderzoek zijn de volgende conclusies te trekken: 

1) In het zuidwestelijk deel van het plangebied bevinden zich funderingsresten van een bouwwerk in 

de ondergrond, dat dateert in de Late Middeleeuwen en/of Nieuwe Tijd. Zowel in boringen als 

met behulp van geofysisch onderzoek is de aanwezigheid van steenresten in de bodem 

aangetoond. De datering is gebaseerd op het aantreffen van laatmiddeleeuws aardewerk en oud 

baksteen dat daar in de boringen is aangetroffen. Het betreft vermoedelijk resten van de 

oorspronkelijke Vijverhof en haar voorganger, Hoeve Hofbergen. 

2) Ook is in het zuidwestelijk deel van het plangebied een cultuurlaag aanwezig. Deze kenmerkt zich 

door een donkergrijze kleilaag met daarin veel baksteenpuin, houtskool en aardewerk. De omvang 

van deze cultuurlaag is weergegeven in Bijlage 1.  

3) In de ondergrond van het plangebied zijn diverse elementen aanwezig van voormalige 

tuininrichting. De belangrijkste ligt parallel aan de Vecht, dwars door het plangebied en betreft 

een structuur, die vermoedelijk bestaat uit steen en palen. Mogelijk is het onderdeel van de 

landschapstuin of is het een oude kade langs de Vecht. Tevens zijn rondom het bestaande 

landhuis enkele niet nader te definiëren funderingen in de bodem aanwezig. De overige gemeten 

zaken zijn vermoedelijk te relateren aan 20
e
-eeuwse tuininrichtingen en paden die voorheen 

rondom het gebouw hebben gelegen. Op het grasveld voor het landhuis is mogelijk een gedempte 

vijver aanwezig, maar hiervan is op basis van historisch kaartmateriaal weinig bekend. Wel viel 

aan de hand van een kaart af te leiden dat langs de Vecht reeds in de 18
e
 eeuw een theehuis 

aanwezig was. 

4) Het geofysisch onderzoek is in sterke mate beïnvloed door de grote hoeveelheid leidingen die zich 

in de bodem bevonden, evenals de sterke mate van begroeiing en de diversiteit aan landgebruik 

(verhardingen, grind, hoog gras). 

5) Tijdens het karterend booronderzoek zijn diverse archeologische indicatoren aangetroffen. Deze 

dateren alle uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Onder het vondstmateriaal is onder meer 

aardewerk, baksteen en een mogelijk fragment van een ploeg aanwezig. Er is geen 

vondstmateriaal van vòòr de Late Middeleeuwen gevonden. 

 

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek is een zonering verkregen met betrekking tot de 

archeologische verwachting in het plangebied. Daarbij heeft het zuidwestelijk deel van het plangebied 

een zeer hoge verwachting op de aanwezigheid van archeologische resten, met name op 

bebouwingresten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. In het oostelijk deel van het terrein geldt 

een lage archeologische verwachting, omdat hier naar verwachting de Vecht gelegen heeft (en 

daarmee is dit terreindeel water geweest). In de overige gebieden geldt een middelhoge tot hoge 

verwachting op resten van tuininrichtingen. Voor archeologische resten uit de periode IJzertijd tot en 

met Vroege Middeleeuwen geldt een lage archeologische verwachting. Een gedetailleerd beeld van de 

verwachtingen in het plangebied is terug te vinden in figuur 17. 

 

Advies 

Het advies beperkt zich tot de plekken waar bodemingrepen in het plangebied gepland zijn. Een 

overzicht van de verschillende ingrepen is terug te vinden in figuur 18. Daarbij geldt voor de zones met 

een hoge tot zeer hoge archeologische verwachting dat aanvullende maatregelen gewenst zijn, ten 

behoeve van het behoud van eventueel aanwezige archeologische resten. 

 Voor locatie A  geldt een zeer hoge archeologische verwachting. Indien de resten, die zich 

beneden een diepte van 30 cm –Mv bevinden, niet in de bodem behouden kunnen blijven, 

verdient het de aanbeveling hier een vervolgonderzoek uit te voeren, bij voorkeur in de vorm 
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van een proefsleuvenonderzoek met een doorstart naar een opgraving. Op basis van dit 

onderzoek zal eveneens inzicht verkregen worden in de ouderdom van de tijdens de 

onderhavig onderzoek aangetroffen resten in het plangebied. 

 Voor locatie B is het behouden van resten geen optie, aangezien hier grondverzet zal gaan 

plaatsvinden ten behoeve van de aanleg van een nieuwe watergang. Op de onverstoorde 

plekken wordt hier een archeologische begeleiding van het grondwerk aanbevolen. Er zijn 

hier namelijk naar verwachting geen bouwwerken aanwezig, maar wel zijn oude structuren, 

infrastructuren en historische tuininrichtingen te verwachten, die tot de oorspronkelijke 

Vijverhof behoren. Mede omdat onduidelijkheid bestaat over de exacte aard van enkele 

zaken die tijdens onderzoek zijn aangetroffen, verdient dit de aanbeveling. 

 Eenzelfde advies geldt voor locatie C, de plek waar een villa zal verrijzen en de plek waar een 

theekoepel zal worden aangelegd. Indien daar graafwerkzaamheden plaats zullen vinden, 

verdient een archeologische begeleiding van de werkzaamheden ook hier de voorkeur. Op 

deze locatie is in ieder geval muurwerk aangetoond, waardoor dit advies reeds vanaf 30 cm –

Mv van toepassing is. 

 Voor de overige gebieden – de lage verwachtingszones aan de Vecht en de reeds vergraven 

gebiedsdelen (locaties D en E) – zijn geen aanvullende werkzaamheden noodzakelijk. Dit laat 

echter onverlet dat mochten er bijzondere zaken of vondsten worden aangetroffen, deze 

conform de Monumentenwet 1988, artikel 53, bij de gemeente Stichtse Vecht dienen te 

worden gemeld. 

 Op locatie F worden geen bodemingrepen gepland, maar wordt de bestaande bebouwing 

hersteld. 

 



 

32 
 

 

 

Figuur 18: Advieskaart van het plangebied met daarop de verschillende geplande ingrepen 
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Bijlage 1: Boorpuntenkaart 
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Bijlage 2: Boorstaten 

 

                  Projectnaam Nieuwersluis, Rijksstraatweg 6             Boorpuntnr. K1 

Projectcode 13060005                         

Beschrijver: drs. T. Nales                           

Boormethode: Edelmanboor 
             Boordiameter: 12|7 cm en 3 cm 

            

                  X-coordinaat 128.926 
  

GWS 
 

1,6 
   

Landgebruik park 

Y-coordinaat 466.592 
  

Gt 
 

IV 
   

Bodemkaart 
 

Rn95A 

Z-coordinaat 
 

0,7 m NAP 
 

GWS na boring 1,6 
   

Geom. kaart 
 

3K26 

                  Opmerking:   

                                                      

[-
Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden 

80 Kz1 h3 - - wo drbrgr scherp ST - o 3 1 - X - X bakst, hk, omg 

90 Kz1 h2 - - - brgr geleidelijk MST - o 3 2 GW - - X grindje, bakst, hk 

150 Ks4 - - - - librgr scherp MSL - o 3 1 - BHC - OEV - 

240 Kz2 - - - - blgr scherp MSL - o 3 1 - - - GEU - 

280 Kz3 - - - - drgr EB MSL - o 3 1 - - - BED - 

 

 

                  Projectnaam Nieuwersluis, Rijksstraatweg 6             Boorpuntnr. K2 

Projectcode 13060005                         

Beschrijver: drs. T. Nales                           

Boormethode: Edelmanboor 
             Boordiameter: 12|7 cm en 3 cm 

            

                  X-coordinaat 128.921 
  

GWS 
 

1,6 
   

Landgebruik park 

Y-coordinaat 466.618 
  

Gt 
 

IV 
   

Bodemkaart 
 

Rn95A 

Z-coordinaat 
 

0,7 m NAP 
 

GWS na boring 1,6 
   

Geom. kaart 
 

3K26 

                  Opmerking:   

                                                      

[-
Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden 

70 Kz1 h3 - - wo drbrgr scherp ST - o 3 1 - X - X omg, bakst 

90 Kz1 h2 - - - drgr geleidelijk ST - o 3 2 - - - OPG 
bakst, ijsselsteen, 

mort 

180 Ks4 h2 - - - drgr scherp MST/SL - o 3 1 - - - OPG sch, bakst, metaal 

200 Kz2 - - - - blgr scherp SL - o 3 1 - BHC - GEU - 

280 Zs2 - - - - drgr EB SL 
150-
210 o 3 1 - - - BED - 
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Projectnaam Nieuwersluis, Rijksstraatweg 6             Boorpuntnr. K3 

Projectcode 13060005                         

Beschrijver: drs. T. Nales                           

Boormethode: Edelmanboor 
             Boordiameter: 12|7 cm en 3 cm 

            

                  X-coordinaat 128.917 
  

GWS 
 

1,6 
   

Landgebruik park 
Y-coordinaat 466.641 

  
Gt 

 
IV 

   
Bodemkaart 

 
Rn95A 

Z-coordinaat 
 

0,7 m NAP 
 

GWS na boring 1,6 
   

Geom. kaart 
 

3K26 

                  Opmerking:   

                                                      

[-
Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden 
30 Kz3 h3 - - wo drbrgr scherp MST - - 3 1 - X - X bakst, omg 

60 Kz1 h1 - - - brgr scherp MST - - 3 1 - ? - X 
bakst spi, ST, sch, 

omg? 

110 Ks3 - - - - brgr scherp MST - or 3 2 - BHC - OEV - 

180 Kz2 - - - - drgr scherp SL - r 3 1 GW - - GEU - 

200 Kz3 - - - - drgr scherp SL - r 3 1 - - - BED - 

270 Zs2 - - - - drgr EB SL 
150-
210 r 3 1 - - - BED - 

 

                  Projectnaam Nieuwersluis, Rijksstraatweg 6             Boorpuntnr. K4 

Projectcode 13060005                         

Beschrijver: drs. T. Nales                           

Boormethode: Edelmanboor 
             Boordiameter: 12|7 cm en 3 cm 

            

                  X-coordinaat 128.913 
  

GWS 
 

1,6 
   

Landgebruik park 

Y-coordinaat 466.665 
  

Gt 
 

IV 
   

Bodemkaart 
 

Rn95A 

Z-coordinaat 
 

0,7 m NAP 
 

GWS na boring 1,6 
   

Geom. kaart 
 

3K26 

                  Opmerking:   

                                                      

[-
Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden 

10 Kz3 h3 - - wo drbrgr scherp MST - - 3 1 - X - X bakst, omg 

50 Kz1 h1 - - wo brgr scherp MST - - 3 1 - X - X modern glas, omg? 

130 Kz2 - - - - librgr scherp MST - or 3 2 - BHC - OEV - 

170 Kz2 - - - - gr scherp SL - r 3 1 GW - - GEU 
ho (els) op 150 en 

170 

190 Zs3 - - - - gr scherp SL 
150-
210 r 3 1 - - - BED - 

270 Zs2 - - - - gr EB SL 
150-
210 r 3 1 - - - BED - 
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Projectnaam Nieuwersluis, Rijksstraatweg 6             Boorpuntnr. K5 

Projectcode 13060005                         

Beschrijver: drs. T. Nales                           

Boormethode: Edelmanboor 
             Boordiameter: 12|7 cm en 3 cm 

            

                  X-coordinaat 128.908 
  

GWS 
 

1,6 
   

Landgebruik park 

Y-coordinaat 466.691 
  

Gt 
 

IV 
   

Bodemkaart 
 

Rn95A 

Z-coordinaat 
 

0,7 m NAP 
 

GWS na boring 1,6 
   

Geom. kaart 
 

3K26 

                  Opmerking:   

                                                      

[-
Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden 

30 Kz3 h3 - - wo drbrgr scherp MST - - 3 1 - X - X veel bakst 

50 Kz1 h1 - - wo brgr scherp MST - - 3 1 - X - X bakst, grind 

100 Kz2 - - - - librgr scherp MST - or 3 2 - X - X veel grind op 100 cm 

140 Kz2 - - - - gr scherp MSL - r 3 1 GW - - OEV - 

170 Kz2 - - - - gr scherp MSL - r 3 1 - - - GEU - 

270 Zs2 - - - - gr EB SL 
150-
210 r 3 1 - - - BED - 

 

 

Projectnaam Nieuwersluis, Rijksstraatweg 6             Boorpuntnr. K6 

Projectcode 13060005                         

Beschrijver: drs. T. Nales                           

Boormethode: Edelmanboor 
             Boordiameter: 12|7 cm en 3 cm 

            

                  X-coordinaat 128.933 
  

GWS 
 

1,6 
   

Landgebruik park 

Y-coordinaat 466.655 
  

Gt 
 

IV 
   

Bodemkaart 
 

Rn95A 

Z-coordinaat 
 

0,7 m NAP 
 

GWS na boring 1,6 
   

Geom. kaart 
 

3K26 

                  Opmerking:   

                                                      

[-
Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden 

30 Kz3 h3 - g3 wo drbrgr scherp MST - - 1 1 - X - X veel bakst 

50 Ks3 h1 - g1 wo drgr scherp MST - - 1 1 - X - X bakst, grind 

100 Ks3 - - - - librgr scherp MST - or 3 2 - - - OEV bakst, bot, opg? 

130 Ks4 - - - - gr scherp MST - or 3 2 GW - - OEV - 

150 Kz1 - - - - drgr geleidelijk MSL - or 3 2 - - - GEU veel fe 

270 Kz3 - - - - drgr EB SL - r 3 1 - - - BED - 
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Projectnaam Nieuwersluis, Rijksstraatweg 6             Boorpuntnr. K7 

Projectcode 13060005                         

Beschrijver: drs. T. Nales                           

Boormethode: Edelmanboor 
             Boordiameter: 12|7 cm en 3 cm 

            

                  X-coordinaat 128.937 
  

GWS 
 

1,6 
   

Landgebruik park 

Y-coordinaat 466.631 
  

Gt 
 

IV 
   

Bodemkaart 
 

Rn95A 

Z-coordinaat 
 

0,7 m NAP 
 

GWS na boring 1,6 
   

Geom. kaart 
 

3K26 

                  Opmerking:   

                                                      

[-
Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden 

50 Kz3 h3 - - wo drbrgr scherp MST - - 1 1 - X - X veel bakst 

100 Ks3 h1 - - wo brgr scherp MST - - 1 1 - X - X opg, bakst 

190 Ks3 - - - - librgr scherp MSL - or 3 2 - - - OEV fe vl 

270 Zs3 - - - - gr EB SL 
150-
210 r 3 1 - - - BED - 

 

Projectnaam Nieuwersluis, Rijksstraatweg 6             Boorpuntnr. K8 

Projectcode 13060005                         

Beschrijver: drs. T. Nales                           

Boormethode: Edelmanboor 
             Boordiameter: 12|7 cm en 3 cm 

            

                  X-coordinaat 128.942 
  

GWS 
 

1,6 
   

Landgebruik park 

Y-coordinaat 466.608 
  

Gt 
 

IV 
   

Bodemkaart 
 

Rn95A 

Z-coordinaat 
 

0,7 m NAP 
 

GWS na boring 1,6 
   

Geom. kaart 
 

3K26 

                  Opmerking:   

                                                      

[-
Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden 

80 Zs2 h3 - - wo drbrgr scherp MST - - 3 1 - X - X omg, sch 

130 Kz3 h3 - - wo drbrgr scherp MST - - 3 1 - - - OPG mortel, bakst, opg 

160 Kz3 - - - - gr geleidelijk MSL - or 3 2 - - - OPG veel sch (marien) 

200 Kz2 - - - - gr scherp SL - r 3 2 - - - OEV - 

230 Kz3/Z - - - - gr EB SL 
150-
210 r 3 1 - - - BED geband (geul) 
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                  Projectnaam Nieuwersluis, Rijksstraatweg 6             Boorpuntnr. K9 

Projectcode 13060005                         

Beschrijver: drs. T. Nales                           

Boormethode: Edelmanboor 
             Boordiameter: 12|7 cm en 3 cm 

            

                  X-coordinaat 128.958 
  

GWS 
 

1,6 
   

Landgebruik park 

Y-coordinaat 466.626 
  

Gt 
 

IV 
   

Bodemkaart 
 

Rn95A 

Z-coordinaat 
 

0,7 m NAP 
 

GWS na boring 1,6 
   

Geom. kaart 
 

3K26 

                  Opmerking:   

                                                      

[-
Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden 

50 Kz3 h3 - - wo zw scherp MST - - 3 1 - X - X omg, sch 

80 Kz3 h3 - - - zwgr scherp MST - - 3 1 - - - OPG mortel, bakst, opg 

130 Kz2 h2 - - - drgr geleidelijk MSL - or 3 2 - - - OPG veel hk, bakst, sch 

150 Kz2 - - - - gr scherp SL - or 3 2 - - - OEV hk brokken 

230 Kz3 - - - - gr EB SL - r 3 1 - - - BED - 

 

Projectnaam Nieuwersluis, Rijksstraatweg 6             Boorpuntnr. K10 

Projectcode 13060005                         

Beschrijver: drs. T. Nales                           

Boormethode: Edelmanboor 
             Boordiameter: 12|7 cm en 3 cm 

            

                  X-coordinaat 128.952 
  

GWS 
 

1,6 
   

Landgebruik park 

Y-coordinaat 466.651 
  

Gt 
 

IV 
   

Bodemkaart 
 

Rn95A 

Z-coordinaat 
 

0,7 m NAP 
 

GWS na boring 1,6 
   

Geom. kaart 
 

3K26 

                  Opmerking:   

                                                      

[-
Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden 

40 Kz3 h3 - - wo zwgr scherp MST - - 3 1 - X - X omg, bakst 

60 Kz2 h2 - - - drbrgr scherp MST - - 3 1 - X - X aw, mod glas, omg 

120 Kz2 - - - - brgr scherp MSL - or 3 2 - - - OEV - 

170 Kz1 - - - - librgr geleidelijk SL - or 3 2 - - - OEV - 

230 Zs2 - - - - gr EB SL 
150-
210 r 3 1 - - - BED - 
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Projectnaam Nieuwersluis, Rijksstraatweg 6             Boorpuntnr. K11 

Projectcode 13060005                         

Beschrijver: drs. T. Nales                           

Boormethode: Edelmanboor 
             Boordiameter: 12|7 cm en 3 cm 

            

                  X-coordinaat 128.947 
  

GWS 
 

1,6 
   

Landgebruik parkeerplaats 

Y-coordinaat 466.676 
  

Gt 
 

IV 
   

Bodemkaart 
 

Rn95A 

Z-coordinaat 
 

0,7 m NAP 
 

GWS na boring 1,6 
   

Geom. kaart 
 

3K26 

                  Opmerking:   

                                                      

[-
Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden 

30 Kz3 h3 - g3 wo zw scherp MST - - 3 1 - X - X gestaakt 

 

Projectnaam Nieuwersluis, Rijksstraatweg 6             Boorpuntnr. K12 

Projectcode 13060005                         

Beschrijver: drs. T. Nales                           

Boormethode: Edelmanboor 
             Boordiameter: 12|7 cm en 3 cm 

            

                  X-coordinaat 128.971 
  

GWS 
 

1,6 
   

Landgebruik park 

Y-coordinaat 466.667 
  

Gt 
 

IV 
   

Bodemkaart 
 

Rn95A 

Z-coordinaat 
 

0,7 m NAP 
 

GWS na boring 1,6 
   

Geom. kaart 
 

3K26 

                  Opmerking:   

                                                      

[-
Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden 

45 Kz2 h3 - - wo drbrgr scherp MST - - 3 1 - X - X omg, bakst 

95 Kz1 h1 - - - librgr scherp MST - or 3 2 - X - X z vl, op, bakst 

120 Vk3 - - - - br scherp MSL - or 3 1 GW - - GEU scherf 

220 Kz2 - - - ho drgr geleidelijk MSL - or 3 1 - - - GEU veenbrokken, ho 

270 Zs2 - - - - gr EB SL 
150-
210 r 3 1 - - - BED - 
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Projectnaam Nieuwersluis, Rijksstraatweg 6             Boorpuntnr. K13 

Projectcode 13060005                         

Beschrijver: drs. T. Nales                           

Boormethode: Edelmanboor 
             Boordiameter: 12|7 cm en 3 cm 

            

                  X-coordinaat 128.974 
  

GWS 
 

1,6 
   

Landgebruik bos 

Y-coordinaat 466.643 
  

Gt 
 

IV 
   

Bodemkaart 
 

Rn95A 

Z-coordinaat 
 

0,7 m NAP 
 

GWS na boring 1,6 
   

Geom. kaart 
 

3K26 

                  Opmerking: beddingafzettingen niet bereikt, te dicht begroeid 

                                                      

[-
Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden 

45 Kz2 h3 - - wo drbrgr scherp MST - - 3 1 - X - X omg, bakst 

100 Kz1 h1 - - - librgr scherp MST - or 3 2 - X - X z vl, omg, sintel 

120 Kz2 - - - - gr scherp MSL - or 3 1 GW - - GEU - 

220 Kz2 - - - - gr EB MSL - or 3 1 - - - GEU - 

 

                  Projectnaam Nieuwersluis, Rijksstraatweg 6             Boorpuntnr. K14 

Projectcode 13060005                         

Beschrijver: drs. T. Nales                           

Boormethode: Edelmanboor 
             Boordiameter: 12|7 cm en 3 cm 

            

                  X-coordinaat 128.993 
  

GWS 
 

1,6 
   

Landgebruik park 

Y-coordinaat 466.640 
  

Gt 
 

IV 
   

Bodemkaart 
 

Rn95A 

Z-coordinaat 
 

0,7 m NAP 
 

GWS na boring 1,6 
   

Geom. kaart 
 

3K26 

                  Opmerking:   

                                                      

[-
Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden 

50 Kz2 h3 - - wo drbrgr scherp MST - - 3 1 - X - X vast in puin 
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Projectnaam Nieuwersluis, Rijksstraatweg 6             Boorpuntnr. K15 

Projectcode 13060005                         

Beschrijver: drs. T. Nales                           

Boormethode: Edelmanboor 
             Boordiameter: 12|7 cm en 3 cm 

            

                  X-coordinaat 128.989 
  

GWS 
 

1,6 
   

Landgebruik grasland 

Y-coordinaat 466.661 
  

Gt 
 

IV 
   

Bodemkaart 
 

Rn95A 

Z-coordinaat 
 

0,7 m NAP 
 

GWS na boring 1,6 
   

Geom. kaart 
 

3K26 

                  Opmerking:   

                                                      

[-
Mv] Textuur Org VAM Gr plr Kleur Laaggrens Consist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden 

70 Kz2 h3 - - wo drbrgr scherp MST - - 3 1 - X - X omg, bakst 

150 Kz3 h3 - - ho zw scherp MST - or 3 2 - X - X puin, houten plank? 

250 Kz2 - - - ho drgr scherp SL - or 3 1 GW - - GEU - 

270 Kz2 - - - - gr EB MSL - or 3 1 - - - BED - 
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Bijlage 3: Foto’s boringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opname van boring 2 met daarin een cultuurlaag (donkergrijs) 

Dichte begroeiing in het plangebied 
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Detailopname van de overgang van het ophoogpakket in boring 15 

Een magnetometer 
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Bijlage 4: Afkortingen uit de boorstaten 

 

Textuurindeling (NEN 5104) 
Hoofdnaam Toevoeging [Org, Gr] Gradiënt toevoeging 
G = grind g = grindig 1 = zwak 
Z = zand z = zandig 2 = matig 
L = leem s = siltig 3 = sterk 
K = klei k = kleiig 4 = uiterst 
V = veen h = humeus  
 m = mineraalarm  

 
Karakteristieken en plantenresten 
VAM (amorfiteit) Plantenresten (plr) Consist(entie) M50 (mediaan) Alleen voor zand 
1 = Zwak amorf ri = riet ST = stevig 75-105 uiterst fijn 
2 = Matig amorf ho = hout MST = matig stevig 105-150 zeer fijn 
3 = Sterk amorf ze = zegge MSL = matig slap 150-210 matig fijn 
 wo – wortels SL = slap 210-300 matig grof 
 plr = ongedef. ZSL = zeer slap 300-420 grof 
   420-600 zeer grof 

 
Nieuwvormingen en grondwater 
Ca (kalkgehalte, CaCO3) Fe (roestvlekken) Oxidatie/reductie [o/r] GW (grondwater) 
1 = afwezig 1 = afwezig o = oxidatie GW = grondwater 
2 = matig kalkhoudend 2 = ijzerhoudend or = oxidatie/reductie GHG = gem. hoogste 

grondwaterstand 
3 = kalkhoudend 3 = sterk ijzerhoudend r = reductie GLG = gem. laagste 

grondwaterstand 
    

 
Classificatie en interpretatie 
Bodemhorizont (Hor.; volgens De 
Bakker & Schelling, 1989) 

Monstername (M) Lithogenese (lith.) 

BHA X (boring) – XXX {diepte in cm) KOM = komafzetting 
BHB  BED = beddingafzetting 
BHBC  OEV = oeverafzetting 
BHC  DEZ = dekzand 
…  CRE = crevasseafzetting 
  BEE = beekafzetting 

 
Bijzonderheden 
Archeologische indicatoren en afkortingen in de kolom ‘bijzonderheden’ 
Omg. = omgewerkt gr = grindje l = leem (verbrand) 
Opg. = opgebracht st = steentjes b = bot 
 fe-c = ijzerconcreties aw = aardewerk 
gg = goed gesorteerd mn-c = mangaanconcreties vs = vuursteen 
mg = matig gesorteerd mn = Mangaan bakst = baksteen/puin 
sg = slecht gesorteerd spi = spikkel (+ kleur) fos = fosfaat 
 vl = vlekken (+ kleur) hk = houtskool 
 sch = schelpen  
 bijm = bijmenging (+ text.)  
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Bijlage 5: Grondradarmetingen 
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Bijlage 6: Magnetometingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onderzoeksmelding: 56070

Datum: 21-03-2013

Projectnaam Nieuwersluis, Rijksstraatweg 6 Boorpuntnr. 1

Projectcode

Beschrijver: I. Beckers MA

Boormethode: Edelmanboor

Boordiameter: 7 cm en 3 cm

X-coordinaat GWS 1,6 Landgebruik park

Y-coordinaat Gt IV Bodemkaart Rn95A

Z-coordinaat 0,6 m NAP GWS na boring 1,6 Geom. kaart 3K26

Opmerking:

[-Mv] TextuurOrg VAM Gr plr Kleur LaaggrensConsist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

20 Kz2 h2 - - wo drgr scherp MST - o 3 1 - X - X bouwvoor

30 Zs1 - - g1 - gr scherp MSL 210-300 o 3 1 - X - X opg

80 Kz1 h2 - - - drbrgr scherp MST - o 3 1 - BHA - OPG omg, bakst, sintels

110 Kz2 - - - ho librgr scherp MST - o 3 2 - - - OPG bakst, omg, sch

170 Kz1 h2 - - - drgr scherp MST - o 3 1 GW BHA - OPG veel hk, bakst, fosfaat

190 Kz1 - - - - ligr geleidelijk MST - o 3 2 - BHC - OEV -

200 Zs2 - - - - ligr EB MSL 150-210 o 3 2 - - - BED -

Projectnaam Nieuwersluis, Rijksstraatweg 6 Boorpuntnr. 2

Projectcode

Beschrijver: I. Beckers MA

Boormethode: Edelmanboor

Boordiameter: 7 cm en 3 cm

X-coordinaat GWS 1,6 Landgebruik park

Y-coordinaat Gt IV Bodemkaart Rn95A

Z-coordinaat 0,5 m NAP GWS na boring 1,6 Geom. kaart 3K26

Opmerking:

[-Mv] TextuurOrg VAM Gr plr Kleur LaaggrensConsist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

20 Kz2 h2 - - wo drgr scherp MST - o 1 1 - X - X bakst

50 Kz1 h2 - - - librgr scherp MST - o 2 1 - X - X omg, bakst

100 Ks4 - - z1 - librgr geleidelijk MST - or 3 2 - BHC - OEV -

150 Kz2 - - - - librgr geleidelijk MST - or 3 2 - - - OEV -

240 Zs2 - - k1 - gr geleidelijk MSL 210-300 r 3 1 - - - BED -

245 Zs1 - - - - gr EB MSL 210-300 r 3 1 - - - BED -

128.914

466.640

13020024

128.929

466.590

13020024



Onderzoeksmelding: 56070

Datum: 21-03-2013

Projectnaam Nieuwersluis, Rijksstraatweg 6 Boorpuntnr. 3

Projectcode

Beschrijver: I. Beckers MA

Boormethode: Edelmanboor

Boordiameter: 7 cm en 3 cm

X-coordinaat GWS 1,6 Landgebruik park

Y-coordinaat Gt IV Bodemkaart Rn95A

Z-coordinaat 0,7 m NAP GWS na boring 1,6 Geom. kaart 3K26

Opmerking:

[-Mv] TextuurOrg VAM Gr plr Kleur LaaggrensConsist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

20 Kz2 h2 - - wo drgr scherp MST - o 1 1 - X - X omg, bakst

100 Ks4 - - - - librgr geleidelijk MST - or 3 2 - BHC - OEV -

150 Kz2 - - - - librgr geleidelijk MST - or 3 2 - - - OEV -

190 Zs2 - - - - librgr geleidelijk MSL 210-300 or 3 2 - - - BED kleilagen

200 Zs1 - - - - gr EB MSL 210-300 r 3 1 - - - BED -

Projectnaam Nieuwersluis, Rijksstraatweg 6 Boorpuntnr. 4

Projectcode

Beschrijver: I. Beckers MA

Boormethode: Edelmanboor

Boordiameter: 7 cm en 3 cm

X-coordinaat GWS 1,6 Landgebruik park

Y-coordinaat Gt IV Bodemkaart Rn95A

Z-coordinaat 0,7 m NAP GWS na boring 1,6 Geom. kaart 3K26

Opmerking:

[-Mv] TextuurOrg VAM Gr plr Kleur LaaggrensConsist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

10 Zs1 h2 - - wo drgr scherp MSL 210-300 o 3 1 - X - X bakst, opg

50 Zs1 - - g1 - gegr scherp MSL 210-300 o 3 1 - X - X opg

120 Kz2 h2 - - - drbrgr scherp MST - o 3 1 - BHA - OPG omg, bakst

160 Kz3 - - g1 - librgr scherp MST - or 3 2 - BHC - OEV omg, humeuze vl

185 Kz2 - - - - librgr scherp MST - or 3 2 - - - OEV -

220 Ks4 h2 - z1 - drgr scherp MST - or 3 1 - - - OEV cultuurlaag, hk, fosfaat

230 Zs1 - - g1 - gr EB MSL 210-300 or 3 2 - - - BED -

466.590

13020024

128.979

13020024

128.916

466.680



Onderzoeksmelding: 56070

Datum: 21-03-2013

Projectnaam Nieuwersluis, Rijksstraatweg 6 Boorpuntnr. 5

Projectcode

Beschrijver: I. Beckers MA

Boormethode: Edelmanboor

Boordiameter: 7 cm en 3 cm

X-coordinaat GWS 1,6 Landgebruik park

Y-coordinaat Gt IV Bodemkaart Rn95A

Z-coordinaat 0,7 m NAP GWS na boring 1,6 Geom. kaart 3K26

Opmerking:

[-Mv] TextuurOrg VAM Gr plr Kleur LaaggrensConsist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

60 Kz2 h2 - - - drbrgr scherp MST - o 3 1 - X - X omg, steenkool, bakst

130 Kz1 h2 - - - drbrgr scherp MST - o 3 1 - X - X omg, bakst, hk

190 Ks2 - - - - librgr scherp MST - o 3 2 - BHC - OEV -

225 Ks3 h2 - - - gr scherp MST - or 3 1 - - - OEV cultuurlaag, hk

230 Kz2 h2 - - - drgr scherp MST - or 3 1 - - - OEV schelpen, hk

235 - - - - - - EB MST - - - - - - - - gestuit?

Projectnaam Nieuwersluis, Rijksstraatweg 6 Boorpuntnr. 6

Projectcode

Beschrijver: I. Beckers MA

Boormethode: Edelmanboor

Boordiameter: 7 cm en 3 cm

X-coordinaat GWS 1,6 Landgebruik park

Y-coordinaat Gt IV Bodemkaart Rn95A

Z-coordinaat 0,7 m NAP GWS na boring 1,6 Geom. kaart 3K26

Opmerking:

[-Mv] TextuurOrg VAM Gr plr Kleur LaaggrensConsist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

50 Kz2 h2 - g1 - drbrgr scherp MST - o 1 1 - X - X omg, bakst, hk, sch

70 Ks4 h2 - - - brgr scherp MST - o 1 1 - X - X omg, bakst

110 Kz2 - - - - librgr geleidelijk MST - or 3 2 - BHC - OEV -

190 Ks4 - - - - gr geleidelijk MST - or 1 2 - - - OEV -

230 Ks4 - - z1 - gr geleidelijk MST - or 3 1 - - - OEV -

240 Kz2 - - - - gr geleidelijk MST - or 3 1 - - - OEV -

250 Kz2 - - - - br geleidelijk MST - or 3 2 - - - OEV -

270 Zs1 - - - - gr EB MSL 210-300 or 3 1 - - - BED -

13020024

466.677

466.649

128.968

13020024

128.966



Onderzoeksmelding: 56070

Datum: 21-03-2013

Projectnaam Nieuwersluis, Rijksstraatweg 6 Boorpuntnr. 7

Projectcode

Beschrijver: I. Beckers MA

Boormethode: Edelmanboor

Boordiameter: 7 cm en 3 cm

X-coordinaat GWS 1,6 Landgebruik park

Y-coordinaat Gt IV Bodemkaart Rn95A

Z-coordinaat 0,7 m NAP GWS na boring 1,6 Geom. kaart 3K26

Opmerking:

[-Mv] TextuurOrg VAM Gr plr Kleur LaaggrensConsist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

50 Kz2 h2 - g2 - drgr scherp MST - o 2 1 - X - X bakst, puin, opg

110 Kz2 h2 - - - drgr scherp MST - o 3 1 - X - X bakst, schelpen, sch

130 Ks4 - - g1 - gr geleidelijk MST - or 3 1 - BHC - OEV -

155 Ks2 - - - - gr geleidelijk MST - or 3 1 - - - GEU -

255 Kz1 h2 - g1 - gr geleidelijk MST - or 3 1 - - - GEU zandlaagjes

270 Zs1 - - g1 - gr EB MST 150-210 r 3 1 - - - BED -

Projectnaam Nieuwersluis, Rijksstraatweg 6 Boorpuntnr. 8

Projectcode

Beschrijver: I. Beckers MA

Boormethode: Edelmanboor

Boordiameter: 7 cm en 3 cm

X-coordinaat GWS 1,6 Landgebruik park

Y-coordinaat Gt IV Bodemkaart Rn95A

Z-coordinaat 0,7 m NAP GWS na boring 1,6 Geom. kaart 3K26

Opmerking:

[-Mv] TextuurOrg VAM Gr plr Kleur LaaggrensConsist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

80 Kz2 h2 - g1 - drbrgr scherp MST - o 3 1 - X - X opg, kool, hk, beton

85 Kz1 - - g1 - drbrgr scherp MST - o 3 1 - X - X opg, bakst

90 - - - - - - EB - - - 3 1 - - - - gestaakt baksteenpuin

445.590

128.929

466.619

13020024

129.018

13020024



Onderzoeksmelding: 56070

Datum: 21-03-2013

Projectnaam Nieuwersluis, Rijksstraatweg 6 Boorpuntnr. 9

Projectcode

Beschrijver: I. Beckers MA

Boormethode: Edelmanboor

Boordiameter: 7 cm en 3 cm

X-coordinaat GWS 1,6 Landgebruik park

Y-coordinaat Gt IV Bodemkaart Rn95A

Z-coordinaat 0,7 m NAP GWS na boring 1,6 Geom. kaart 3K26

Opmerking:

[-Mv] TextuurOrg VAM Gr plr Kleur LaaggrensConsist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

15 Kz2 h2 - - ho drgr scherp MST - o 2 1 - X - X bouwvoor

120 Kz1 h2 - - ho drbrgr scherp MST - o 2 1 - X - X omg

200 Ks3 - - z1 - gr scherp MST - or 3 2 - BHC - OEV bakst

255 Kz2 - - - - gr scherp MST - or 3 2 - - - OEV zandlaagjes

260 Zs1 - - - - gr EB MSL 210-300 or 3 2 - - - BED -

Projectnaam Nieuwersluis, Rijksstraatweg 6 Boorpuntnr. 10

Projectcode

Beschrijver: I. Beckers MA

Boormethode: Edelmanboor

Boordiameter: 7 cm en 3 cm

X-coordinaat GWS 1,6 Landgebruik park

Y-coordinaat Gt IV Bodemkaart Rn95A

Z-coordinaat 0,7 m NAP GWS na boring 1,6 Geom. kaart 3K26

Opmerking:

[-Mv] TextuurOrg VAM Gr plr Kleur LaaggrensConsist. M50 o/r Ca Fe GW Hor M Lith. Bijzonderheden

25 Kz2 h3 - - ho drbrgr scherp MST - o 1 1 - X - X omg

70 Kz2 h2 - - ho brgr scherp MST - o 2 1 - X - X omg

210 Kz1 - - - - librgr geleidelijk MST - or 3 2 - BHC - OEV zandlaagjes met grof z

220 Kz2 - - - - gr geleidelijk MST - or 3 1 - - - OEV zandlaagjes met grof z

270 Zs1 - - g1 - gr EB MSL 210-300 or 3 1 - - - BED -

13020024

13020024

129.004

466.700

129.009

466.675



Bijlage 17:  
 

Berekeningen methoden Harders en Slop



 

Methode Harders 

 

 

 



 

Harders 

Door de Duitse verkeerskundige J. Harders is een berekeningsmethode ontwikkeld 
waarmee een indruk kan worden verkregen van de verliestijden bij een gegeven ver-
keersbelasting op een kruispunt zonder verkeerslichten. De berekende verliestijden 
kunnen als criterium worden gebruikt voor het aanbrengen of verwijderen van ver-
keerslichten (of een andere maatregel). Bij een wachttijd van meer dan 20 seconden 
tijdens de spits is een maatregel (bijvoorbeeld een rotonde of VRI) gewenst. De bere-
kening wordt uitgevoerd voor het spitsuur.  
  
De verkeersdeelnemers die voorrang moeten verlenen zullen gebruik maken van hia-
ten in de deelstromen die voorrang hebben. De te hanteren waarde voor de kritieke 
hiaten hangt onder andere af van de uit te voeren verkeersbeweging en van de rijsnel-
heden. De berekening wordt uitgevoerd in pae (Personen Auto Equivalent) zodat de 
samenstelling van het verkeer in rekening kan worden gebracht. Pae´s is een maat 
waarbij alle (motor)voertuigen worden (om)gerekend naar (de ruimte die) een perso-
nenauto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Methode Slop 

 



 

Intensiteitscriterium Slop 

Het intensiteitscriterium is in grote lijnen ontwikkeld in de Verenigde Staten en een na-
dere uitwerking en toetsing van de bruikbaarheid in Nederland zijn verricht door ir. M. 
Slop. De drukste weg wordt aangemerkt als de hoofdweg en wordt verondersteld voor-
rangsweg te zijn. Dit intensiteitscriterium gaat uit van het achtste drukste uur van een 
gemiddelde dag. Het uitgangspunt dat het oversteekprobleem afhangt van de intensi-
teiten, is in de methode gebracht door de intensiteit op de hoofdweg in beide richtingen 
samen in te voeren en de intensiteit op de zijweg alleen in de drukste naderingsrich-
ting. Op basis van de etmaalintensiteiten, de snelheid en de vormgeving van het kruis-
punt wordt met een formule een waarde voor de variabele a berekend. Met behulp van 
de waarde voor a wordt bepaald of de afwikkeling van het kruispunt toereikend is.  

 

 

 

 

 

 



Bijlage 18: 
 

Nota inspraak- en overlegreacties Vijverhof 
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1 Inleiding  
 
1.1 Doel van deze nota 

Deze Nota inspraak- en overlegreacties heeft tot doel insprekers en belangstellenden in de gelegen-
heid te stellen om kennis te nemen van alle inspraak- en overlegreacties op het voorontwerpbestem-
mingsplan Vijverhof Nieuwersluis, de antwoorden van de gemeente Stichtse Vecht hierop en de mo-
gelijke wijzigingen in het voorontwerpbestemmingsplan. In deze nota wordt elke inspraak- en overleg-
reactie afzonderlijk samengevat, beantwoord en wordt per reactie aangegeven of en in welke mate de 
reactie aanleiding geeft tot aanpassing van het voorontwerpbestemmingsplan. 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft niet ter inzage gelegen voor inspraak.  
 
Het voorontwerpbestemmingsplan is op 15 februari 2017  in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) toegezonden aan 10 instanties en organisaties die betrokken zijn bij 
de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in 
het geding zijn. Er zijn 4 overlegreacties ontvangen. 
 
Behalve inspraak- en overlegreacties kunnen wijzigingen van het voorontwerp hun oorzaak vinden in  
hun nieuwe of gewijzigde inzichten en het herstel van onjuistheden: de wijzigingen ambtshalve. 
 
 
1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden onderwerpen behandeld die in meerdere inspraak-  en overlegreacties aan de 
orde worden gesteld. Waar mogelijk wordt bij het de beantwoording van individuele inspraak- en over-
legreacties verwezen naar het antwoord van de gemeente Stichtse Vecht zoals verwoord in dit hoofd-
stuk. 
 
In hoofdstuk 3 komen de overlegreacties ex artikel 3.1.1 Bro aan bod. Elke overlegreactie wordt kort 
samengevat en beantwoord. Na elke beantwoording wordt aangegeven of de reactie leidt tot aanpas-
singen van het voorontwerpbestemmingsplan.  
 
Hoofdstuk 4 is gewijd aan de ambtshalve aanpassingen. Op grond van nieuwe gegevens en inzichten 
die losstaan van inspraak- en overlegreacties kan het wenselijk zijn om het bestemmingsplan op on-
derdelen te wijzigingen. 
 
In hoofdstuk 5 worden alle aanpassingen die zullen worden aangebracht in de verbeelding, regels of 
toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan samengevat weergegeven in een Staat van wijzigin-
gen. 

Nota  Inspraak  en Overleg voorontwerpbestemmingsplan Vijverhof Nieuwersluis, april 2017  2 
 



1.3 Overzicht van inspraak- en overlegreacties  
 
 
3.1 Provincie Utrecht ruimtelijkeplannen@provincie-utrecht.nl 
3.2 Waternet ruimtelijkeplannen@waternet.nl 
3.3 Veiligheidsregio Utrecht preventie.rv@vru.nl 
3.4 Mooisticht info@mooisticht.nl 
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2 Algemene onderwerpen 
 
In de inspraak- en overlegreacties worden door insprekers en overlegpartners onderwerpen aan de 
orde gesteld die in meerdere reacties terugkeren en het individuele belang te boven gaan. Gegeven 
het belang van deze onderwerpen en het streven naar een doelmatige beantwoording van de ontvan-
gen reacties, worden voorafgaand aan de beantwoording van elke afzonderlijke inspraak- en overleg-
reactie eerst deze onderwerpen met een algemene strekking besproken.  
 
Er zijn geen onderwerpen van algemeen belang die aan de orde komen. 
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3 Overlegreacties 
  
Het voorontwerpbestemmingsplan Vijverhof Nieuwersluis is aan de volgende instanties en organisa-
ties toegezonden: 
 

1. Provincie Utrecht 
2. Waternet 
3. Veiligheidsregio Utrecht 
4. Vechtplassencommissie 
5. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
6. Mooisticht (welstandscommissie) 
7. Steunpunt Archeologie en Monumenten 
8. Omgevingsdienst Regio Utrecht 
9. Wijkcommissie Breukelen Noord 
10. Vereniging Nieuwersluis Bestaat 

 
Van 4 instanties, de Provincie Utrecht, Waternet, de Veiligheidsregio Utrecht en Mooisticht, is een 
reactie ontvangen op het concept ontwerpbestemmingsplan. Van de overige partijen hebben wij geen 
reactie ontvangen. De ontvangen reacties worden hier samengevat en beantwoord.  
 
3.1 Provincie Utrecht 
 
Samenvatting  

a. De provincie Utrecht geeft aan dat het plan vanuit landschap passend is. Wel wordt aan-
gegeven dat in het bestemmingsplan wordt verwezen naar de oude landschapsverorde-
ning. Inmiddels is er een nieuwe verordening die meer richtlijnen geeft dan alleen onthef-
fing als het past in de regelingen van derden. In het bestemmingsplan wordt daarnaast 
niets gezegd over de maatvoering van de aan te leggen boten.  

b. De cultuurhistorische analyse geeft een goede onderbouwing van het plan. Gezien de ve-
le aanpassingen in het verleden is (vanuit historisch oogpunt) geen aanleiding om de vij-
ver in de huidige vorm te handhaven. Vanuit cultuurhistorie zijn er geen bezwaren tegen 
de voorgenomen plannen. 

c. De Vecht is gelegen binnen het NNN. De aanleg van een steiger voor boten is niet goed 
getoetst op de gevolgen voor het functioneren van de Vecht als ecologisch gebied. Het 
bestemmingsplan gaat hier onvoldoende op in. Bekeken dient te worden hoe hier signifi-
cante aantasting wordt voorkomen.  
Omdat bomen en struikgewas worden verwijderd om doorzichten te herstellen, dient er 
aandacht te zijn voor de Wet Natuurbescherming, onderdeel houtopstanden. Op grond 
van de VNL 2016 is herplant ter plaatse dan wel compensatie elders verplicht omdat dit 
terrein buiten de bebouwde Kom Boswet ligt. Bij compensatie komt er een toeslag bij op 
grond van de leeftijd van het verwijderde bos plus het voorkomen van beschermde soor-
ten. Ook bij het slopen van oude gebouwen en verwijderen van oude bomen is de kans op 
beschermde soorten zeker aanwezig. Gezien de wijzigingen van de Wet Natuurbescher-
ming dient de Verordening Natuur en Landschap opnieuw te worden bekeken. 

 
Beantwoording 

a. De plannen zijn inmiddels gewijzigd voor wat betreft de inrichting van de oeverzone en het 
gebruik van de Vecht. Het aangepaste inrichtingsplan is getoetst aan de nieuwe Land-
schapsverordening. In paragraaf 5.2.4. wordt hier nader op ingegaan. 

b. De opmerking wordt ter kennisgeving aangenomen. 
c. De plannen zijn inmiddels gewijzigd voor wat betreft de inrichting van de oeverzone en de 

landschappelijke inrichting van het terrein. Het functioneren van de Vecht als ecologisch 
gebied wordt verbeterd door een groot gedeelte van de oever groen en natuurlijk te hou-
den. In het uitgevoerde natuuronderzoek en paragraaf 6.13 Ecologie wordt hier nader op 
ingegaan. Daarnaast wordt in het bovengenoemde onderzoek en paragraaf 6.13 ingegaan 
op de te verwijderen houtopstanden en de compensatieplicht.  
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3.2 Waternet 
 
Samenvatting 

a. Verwezen wordt naar het op 12 april 2016 uitgebrachte advies op het conceptplan. Hierin 
wordt aangegeven dat er nautisch gezien geen bezwaar is tegen de aanvraag als de vaar-
tuigen afmeren binnen de bestaande oeverlijn. Wel wordt afgevraagd of de 8 boxen vol-
doende zullen zijn gelet op het feit dat het plan uitgaat van het realiseren van woningen en 
een hotel. Vermoed wordt dat elders aan de oever zal worden afgemeerd.  
Omdat in het bestemmingsplan wordt uitgegaan van een plan waarbij buiten de oeverlijn 
wordt afgemeerd is contact gezocht met Waternet. In een aanvullend advies wordt aange-
geven dat door buiten de oeverlijn af te meren een schip kan komen te liggen binnen de 
minimaal vrij te houden vaarstrook van 17 meter. Daarnaast wordt aangegeven dat het 
ontwerp mogelijk niet past binnen de regels van de Landschapsverordening van de pro-
vincie Utrecht. Afstemming met waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en de provincie 
Utrecht is hierdoor nodig.  

b. De Landschapsverordening van de provincie zal in het buitengebied naar verwachting lei-
dend worden voor het steigerbeleid van AGV. Ook onder het nieuwe beleid zal voor een 
steiger die niet valt onder de vrijstelling een vergunning op grond van de Keur van AGV 
nodig zijn. De voorwaarden voor de vrijstelling zullen naar verwachting worden verruimd.   

c. Vermeld wordt dat het Verkeersbesluit AGV-1 gewijzigd is. De rode oeverzones waar niet 
mag worden afgemeerd zijn gewijzigd ten opzichte van figuur 5.2 op blz. 41 in de toelich-
ting. De conclusie dat de ligging buiten de rode oeverzone valt en het Verkeersbesluit 
AGV-1 geen belemmering vormt voor de voorgenomen ontwikkeling, blijft gelijk. 
 

Beantwoording 
a. De plannen zijn inmiddels gewijzigd. De oeverzone blijft grotendeels groen en natuurlijk en 

twee extra steigers voor het afmeren van bootjes worden gerealiseerd in de Vecht. Voor gro-
tere vaartuigen is een steiger voorzien in de Vecht, grenzend aan het noordelijke deel van de 
oeverzone. In het zuiden wordt een aanlegplaats ten behoeve van de nieuwe woning gereali-
seerd. Naar aanleiding van de aanpassing van de plannen zal er nog overleg plaatsvinden 
met Waternet, de provincie en waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV).   

b. In paragraaf 5.2.4 wordt nader ingegaan op de nieuwe Landschapsverordening. De steigers 
haaks op de Vecht voldoen aan maatvoeringseisen uit de landschapsverordening (en Keur); 
hiervoor is geen vergunning nodig. Voor de langssteiger is wel een vergunning nodig op grond 
van de Keur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht.     

c. De afbeelding 5.2 in paragraaf 5.2.5 van de toelichting is vervangen. 
 
3.3 Veiligheidregio Utrecht 
 
Samenvatting 

a. Aangegeven wordt dat het plangebied niet binnen het invloedsgebied ligt van een transport 
van gevaarlijke stoffen per spoor, water of buisleiding dan wel van objecten die vallen onder 
het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Het plangebied valt wel binnen het invloeds-
gebied van een routering van gevaarlijke stoffen over de weg, namelijk de Rijksstraatweg. De 
vervoersintensiteit over deze weg met gevaarlijke stoffen is echter laag. Vanuit het oogpunt 
van externe veiligheid zijn er dan ook geen belemmeringen ten aanzien van de ontwikkelingen 
van het plangebied. 

b. De maximale afstand van een primaire bluswatervoorziening (brandkraan) tot aan de opstel-
plaats van een brandweervoertuig dient 100 meter te bedragen. De dichtstbijzijnde brand-
kraan bevindt zich op circa 175 meter. Er wordt dus niet voldaan aan de handreiking ‘Bluswa-
tervoorziening en bereikbaarheid’ van de Brandweer Nederland. Geadviseerd wordt om, in 
overleg met de afdeling Preventie uit werkgebied 1 van de Veiligheidsregio Utrecht, te voor-
zien in een extra bluswatervoorziening voor dit plangebied. 

c. Het plangebied is goed te bereiken via de Rijksstraatweg (N402). Voor de bereikbaarheid 
wordt hiermee voldaan aan de richtlijnen uit de handreiking ‘Bluswatervoorziening en bereik-
baarheid’. Tot slot dient een brandweervoertuig de voordeur van een eengezinswoning tot op 
40 meter te kunnen bereiken. Bij gestapelde bouw is deze afstand maximaal 20 meter. Hier-
mee dient rekening te worden gehouden bij het ontwerp. 

 
Beantwoording 
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a. De opmerking wordt ter kennisgeving aangenomen. 
b. Bij de verdere uitwerking van de plannen zal dit aspect worden meegenomen. 
c. De opmerking wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 
 
3.4  Mooisticht 
 
Samenvatting 
Mooisticht geeft aan dat zij op basis van de planstukken geen bepalingen zijn aangetroffen die het 
realiseren van een passend plan en het goed omgaan met cultuurhistorische waarden in de weg 
staan. Wel geven zijn aan dat er nog een aantal aandachtspunten is voor de verdere uitwerking van 
de plannen, waarbij verwezen wordt naar een gecombineerd welstand- en monumentenadvies van 14 
december 2016. Aangegeven wordt dat een goede positionering en inpassing van de plannen kan 
leiden tot het schuiven van de voor parkeren benodigde oppervlakken. Op de verbeelding zijn deze 
parkeerplaatsen vrij nauwkeurig vastgelegd. Geadviseerd wordt om hier tot de definitieve uitwerking 
van het landschaps- en inrichtingsplan nog enige flexibiliteit in te bouwen.  
In het genoemde welstandsadvies wordt aangegeven dat voor de beleving van de buitenplaats ‘niet 
alleen het totaal aantal parkeerplaatsen, maar vooral de ‘scenografie’/ inpassing ervan en het gebruik 
van belang is. Bekeken dient te worden hoe door slimme positionering van de bomen, bossages en 
struiken het parkeren zo kan worden ingepast dat deze geen hoofdrol gaat spelen in de beleving van 
de landschapstuin. 
 
Beantwoording 
Het is juist dat de parkeerplaatsen op de verbeelding nauwkeurig zijn vastgelegd. Voor een dergelijke 
opzet van de verbeelding en planregels is gekozen om zoveel mogelijk zekerheid te bieden voor de 
directe omgeving ten aanzien van de inrichting van het terrein en het gebruik van de reguliere en over-
loopparkeerplaatsen. Ook vanwege het beheersen van de geluidseffecten is ervoor gekozen om be-
paalde functies specifiek en gedetailleerd vast te leggen. 
In het aangepaste landschaps- en inrichtingsplan is uitgegaan van een gewijzigde opzet ten aanzien 
van het parkeren. De oprijlaan heeft een informeler slingerend verloop gekregen. Hierdoor is er ruimte 
om het merendeel van de parkeerplaatsen een meer centrale ligging te geven op het perceel, waarbij 
deze met behulp van groene walletjes worden ingepast. Het open zicht op het monumentale pand blijft 
behouden en wordt niet verstoord door parkeerplaatsen. Nabij het monumentale pand is uitgegaan 
van het behoud van de bestaande parkeerplaatsen aan de noordzijde. De wijzigingen zijn verwerkt in 
het ontwerpbestemmingsplan.   
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4 Ambtshalve wijzigingen 
    
 
4.1 Regels 

1. Als gevolg van enkele spelfouten en opmaakfouten worden de regels op onderdelen aan-
gepast. 

2. Naar aanleiding van het gewijzigde inrichtingsplan zijn de regels op onderdelen aangepast. 
3. In artikel 3 Buitenplaats is de regel opgenomen dat de deuren van het restaurant om 21.00 

uur gesloten dienen te zijn i.p.v. 22.00 uur. 
4. De periode voor avondopening van het terras en theehuis is gewijzigd naar 1 april tot 30 

september. 
5. In de Algemene aanduidingsregels zijn voorwaardelijke verplichtingen opgenomen ten aan-

zien van het aspect ecologie ten behoeve van het handhaven van bestaande ecologische 
waarden.  

 
4.2 Verbeelding 

1. De verbeelding is aangepast op basis van het gewijzigde inrichtingsplan. 
2. Ten behoeve van het  handhaven van bestaande ecologische waarden zijn gebiedsaandui-

dingen opgenomen op de verbeelding. Hieraan zijn voorwaardelijke verplichtingen gekop-
peld. 

 
4.3 Toelichting 

1. De toelichting is aangepast naar aanleiding van het gewijzigde inrichtingsplan. E.e.a. is be-
schreven in paragraaf 4.4.2, 4.4.4 en 4.4.5 en 4.6.2. Het inrichtingsplan is opgenomen als 
bijlage 8 bij de toelichting.  

2. In paragraaf 6.2 Bodem is aangegeven dat een asbestinventarisatie is uitgevoerd en dat de 
resultaten van het onderzoek zullen worden betrokken bij de uitvoering van de feitelijke 
werkzaamheden. Het asbestonderzoek is opgenomen als bijlage bij de toelichting. 

3. In paragraaf 6.2 Bodem is aangegeven dat een nader bodemonderzoek zal worden uitge-
voerd als gevolg van de verhoogde gehalten aan lood ter plaatse van boring 14A en 18 
(Verkennend bodemonderzoek, Aeres Milieu, d.d. 19 juli 2016). 

4. In paragraaf 6.3 Archeologie is een verwijzing opgenomen naar de Erfgoedwet. 
5. In paragraaf 6.3 Archeologie is verduidelijkt in hoeverre de bodemverstorende activiteiten 

zullen plaatsvinden en hoe deze zich verhouden tot het archeologisch beschermingsregime. 
Tevens is aangegeven dat gedurende de verdere planvorming bekeken wordt hoe met ar-
cheologie wordt omgegaan in relatie tot de feitelijk uit te voeren werkzaamheden. 

6. Paragraaf 6.4 Cultuurhistorie is aangevuld met een tekst over de ontwikkelingsgeschiede-
nis, (rijks)monumentale waarden en waardevolle karakteristieken van de buitenplaats. 

7. Paragraaf 6.5.2 Parkeerbalans is aangepast op basis van het gewijzigde inrichtingsplan. 
8. Het uitgevoerde geluidsonderzoek is aangepast op basis van het gewijzigde inrichtingsplan. 

De bevindingen zijn verwerkt in paragraaf 6.7 Geluid. 
9. In paragraaf 6.7 is opgenomen dat de deuren aan de zuidzijde van het restaurant na 21.00 

uur gesloten dienen te blijven i.p.v. 22.00 uur. 
10. In paragraaf 6.8 Bedrijven en milieuzonering is aangegeven dat bij de ontwikkeling van Vij-

verhof voldaan wordt aan de richtafstanden voor wat betreft geur, stof en gevaar. Daarnaast 
is beschreven dat zich geen bedrijven in de nabijheid van het plangebied bevinden waarvan 
de richtafstand op basis van de VNG-lijst ‘Bedrijven en milieuzonering’ reikt tot aan de ge-
voelige bestemmingen in het plangebied. 

11. Er is een geuronderzoek uitgevoerd dat als bijlage bij de toelichting is opgenomen. De be-
langrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn opgenomen in paragraaf 6.9 Geur. 

12. Er is een waterparagraaf opgesteld die is opgenomen als bijlage 12 bij de toelichting. De 
bevindingen zijn verwerkt in paragraaf 6.12 Water. 
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13. Het flora en faunaonderzoek is aangepast. De bevindingen uit het onderzoek zijn verwerkt 
in paragraaf 6.13 Ecologie. 

14. In de toelichting is een paragraaf over duurzaamheid opgenomen (paragraaf 6.14). 
15. De vormvrije m.e.r.-beoordeling is als bijlage 13 toegevoegd aan de toelichting. 
16. Hoofdstuk 7 Juridische planopzet is geactualiseerd. 
17. In paragraaf 8.1 is aangegeven dat een anterieure overeenkomst is gesloten met de ont-

wikkelaar. 
18. In paragraaf 9.2 wordt ingegaan op de wijze waarop met de omgeving en stakeholders is 

gecommuniceerd en tot welke wijzigingen in de plannen dit heeft geleid. 
19. Een bomeninventarisatie is als bijlage 15 toegevoegd aan de toelichting. 
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5 Staat van wijzigingen 
 
 

In de verbeelding, de regels en/of in de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan Vijverhof 

Nieuwersluis zijn de hieronder genoemde wijzigingen aangebracht. Bij elke wijziging is aangegeven of 

de wijziging een gevolg is van een overlegreactie of het gevolg van een overweging ambtshalve. 
 

 
5.1 Verbeelding 

 
No. Omschrijving Aanleiding 

1 De verbeelding is aangepast op basis van het gewijzigde inrichtingsplan Ambtshalve 

2 Ten behoeve van het handhaven van bestaande ecologische waarden 

zijn gebiedsaanduidingen opgenomen op de verbeelding. 

Ambtshalve 

 

5.2 Regels 

 
No. Omschrijving Aanleiding 

1 Als gevolg van enkele spelfouten en opmaakfouten worden de regels op 

onderdelen aangepast. 

Ambtshalve 

2 Op basis van het gewijzigde inrichtingsplan zijn de regels op onderdelen 

aangepast. 

Ambtshalve 

3 In artikel 3 Buitenplaats is de regel opgenomen dat de deuren van het 

restaurant om 21.00 uur gesloten dienen te zijn i.p.v. 22.00 uur. 

Ambtshalve 

4 De periode voor avondopening van het terras en theehuis is gewijzigd 

naar 1 april tot 30 september. 

Ambtshalve 

5 In de Algemene aanduidingsregels zijn voorwaardelijke verplichtingen 

opgenomen ten aanzien van het aspect ecologie ten behoeve van het 

handhaven van bestaande ecologische waarden. 

Ambtshalve 

 
5.3 Toelichting 

 
No. Omschrijving Aanleiding 

1 De toelichting is aangepast naar aanleiding van het gewijzigde inrich- 

tingsplan. Het inrichtingsplan is opgenomen als bijlage 8 bij de toelich- 

ting. 

Ambtshalve 

2 Het aangepaste inrichtingsplan is getoetst aan de nieuwe Landschaps- 

verordening. In paragraaf 5.2.4. wordt hier nader op ingegaan. 

Overlegreactie 

3 De afbeelding 5.2 in paragraaf 5.2.5 van de toelichting is vervangen. Overlegreactie 

4 In het uitgevoerde natuuronderzoek en paragraaf 6.13 Ecologie wordt 

nader ingegaan op het functioneren van de Vecht als ecologisch gebied, 

de te verwijderen houtopstanden en de compensatieplicht. 

Overlegreactie 

5 In paragraaf 6.2 Bodem is aangegeven dat een asbestinventarisatie is 

uitgevoerd en dat de resultaten van het onderzoek zullen worden betrok- 

ken bij de uitvoering van de feitelijke werkzaamheden. Het asbestonder- 

zoek is opgenomen als bijlage bij de toelichting 

Ambtshalve 

6 In paragraaf 6.2 Bodem is aangegeven dat een nader bodemonderzoek 

zal worden uitgevoerd. 

Ambtshalve 

7 In paragraaf 6.3 Archeologie is een verwijzing opgenomen naar de Erf- 
goedwet. 

Ambtshalve 

8 In paragraaf 6.3 Archeologie is verduidelijkt in hoeverre de bodemversto- 
rende activiteiten zullen plaatsvinden en hoe deze zich verhouden tot het 
archeologisch beschermingsregime. Tevens is aangegeven dat gedu- 

Ambtshalve 
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 rende de verdere planvorming bekeken wordt hoe met archeologie wordt 
omgegaan in relatie tot de feitelijk uit te voeren werkzaamheden. 

 

9 Paragraaf 6.4 Cultuurhistorie is aangevuld met een tekst over de ontwik- 

kelingsgeschiedenis, (rijks)monumentale waarden en waardevolle karak- 

teristieken van de buitenplaats. 

Ambtshalve 

10 Paragraaf 6.5.2 Parkeerbalans is aangepast op basis van het gewijzigde 
inrichtingsplan. 

Ambtshalve 

11 Het uitgevoerde geluidsonderzoek is aangepast op basis van het gewij- 
zigde inrichtingsplan. De bevindingen zijn verwerkt in paragraaf 6.7 Ge- 
luid. 

Ambtshalve 

12 In paragraaf 6.7 is opgenomen dat de deuren aan de zuidzijde van het 
restaurant na 21.00 uur gesloten dienen te blijven i.p.v. 22.00 uur. 

Ambtshalve 

13 In paragraaf 6.8 Bedrijven en milieuzonering is aangegeven dat bij de 
ontwikkeling van Vijverhof voldaan wordt aan de richtafstanden voor wat 
betreft geur, stof en gevaar. Daarnaast is beschreven dat zich geen be- 
drijven in de nabijheid van het plangebied bevinden waarvan de richtaf- 
stand op basis van de VNG-lijst ‘Bedrijven en milieuzonering’ reikt tot 
aan de gevoelige bestemmingen in het plangebied. 

Ambtshalve 

14 Er is een geuronderzoek uitgevoerd dat als bijlage bij de toelichting is 
opgenomen. De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn opge- 
nomen in paragraaf 6.9 Geur. 

Ambtshalve 

15 Er is een waterparagraaf opgesteld die is opgenomen als bijlage 12 bij 

de toelichting. De bevindingen zijn verwerkt in paragraaf 6.12 Water. 

Ambtshalve 

16 Het flora en faunaonderzoek is aangepast. De bevindingen uit het on- 
derzoek zijn verwerkt in paragraaf 6.13 Ecologie. 

Ambtshalve en 

overlegreactie 

17 In de toelichting is een paragraaf over duurzaamheid opgenomen (para- 
graaf 6.14). 

Ambtshalve 

18 De vormvrije m.e.r.-beoordeling is als bijlage 13 toegevoegd aan de toe- 
lichting. 

Ambtshalve 

19 Hoofdstuk 7 Juridische planopzet is geactualiseerd. Ambtshalve 

20 In paragraaf 8.1 is aangegeven dat een anterieure overeenkomst is ge- 
sloten met de ontwikkelaar. 

Ambtshalve 

21 In paragraaf 9.2 wordt ingegaan op de wijze waarop met de omgeving en 

stakeholders is gecommuniceerd en tot welke wijzigingen in de plannen 

dit heeft geleid. 

Ambtshalve 

22 Een bomeninventarisatie is als bijlage 15 toegevoegd aan de toelichting. Ambtshalve 
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