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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding en doel 
Kwadrant Maarssen BV is voornemens om ter plaatse van Het Kwadrant te Maarssen 

twee woongebouwen op een volledig ondergrondse stallingsgarage te realiseren, 

gedeeltelijk op het bestaande parkeerterrein van het naastgelegen (te transformeren) 

kantoorgebouw.  

 

Voorgenomen ontwikkeling is op grond van het vigerende bestemmingsplan 

‘Maarssenbroek Werkgebied’ niet toegestaan. Het is noodzakelijk om een 

omgevingsvergunning aan te vragen waarmee van het bestemmingsplan kan worden 

afgeweken (artikel 2.12 lid 1, onder a onder sub 3 van de Wabo). De aanvraag van de 

omgevingsvergunning gaat daartoe vergezeld van voorliggende ruimtelijke 

onderbouwing.  

1.2 Ligging van het plangebied 
Het Kwadrant vormt de entree van Maarssenbroek. Het plangebied wordt omringd door 

de N230 Ring Utrecht, Ruimteweg, Maarssenbroekseslag en Amsterdamseslag. Het 

plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door woningbouw, aan westzijde door 

drie gebouwen welke reeds getransformeerd zijn van kantoren naar appartementen en 

de westzijde is beoogd voor woningbouw.  

 

 
Afbeelding 1.1: Ligging plangebied  

 



 

 

 

datum  16 maart 2022 Het Kwadrant Maarssen pagina  5 van 75 

         

1.3 Vigerende regeling 
Ter plaatse van het plangebied is het bestemmingsplan ‘Maarssenbroek Werkgebied’ 

(gewijzigd vastgesteld op 14 december 2009) vigerend. Navolgende afbeelding geeft een 

uitsnede van het vigerende bestemmingsplan weer.  

 

 
Afbeelding 1.2: Vigerend bestemmingsplan ‘Maarssenbroek Werkgebied’ 

 

Binnen dit bestemmingsplan heeft het plangebied de bestemming ‘kantoren’. 

 

1. Doeleindenomschrijving 

1.1  De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor kantoren, 

met de daarbij behorende gebouwen, andere bouwwerken, 

parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en erven;  

1.2  Binnen de bestemming dient te worden voorzien in de noodzakelijke 

parkeervoorzieningen, waarbij ten minste de norm als aangegeven in de bij deze 

voorschriften behorende bijlage "Parkeernormen",  op eigen terrein dient te 

worden gerealiseerd. 

 

Gelet op het beoogde gebruik van het plangebied voor woningbouw kan worden 

geconcludeerd dat het beoogde plan niet mogelijk is binnen de bestemming ‘kantoren’. 

Binnen deze bestemming is wonen niet toegestaan.  

 

Om het realiseren van twee woongebouwen binnen de bestemming ‘kantoren’ mogelijk 

te maken, moet van het bestemmingsplan afgeweken worden middels een 

omgevingsvergunning op basis van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 van de Wabo.  
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1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie en de beoogde situatie beschreven. In 

hoofdstuk 3 wordt het beleidskader uiteengezet, waarin wordt ingegaan op de rijks-, 

provinciale en gemeentelijke beleidsuitgangspunten ten aanzien van het plangebied. In 

hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de haalbaarheid van het onderhavige plan, door het 

verantwoorden van milieu- en omgevingsaspecten. In hoofdstuk 5 wordt tot slot 

ingegaan op de uitvoerbaarheid van het onderhavige plan.  
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2 BESCHRIJVING VAN HET PLAN 

2.1 Huidige situatie van het plangebied 
De locatie Het Kwadrant is een van oorsprong typische kantoorlocatie in 

Maarssenbroek. Sinds een aantal jaren is er in de omgeving van sprake van aanzienlijke 

leegstand en kent het een verouderde uitstraling. Het plangebied bestaat uit een 

leegstaand kantoorpand uit 1974 en een parkeerterrein voor dit kantoorpand en het 

direct naastgelegen kantoorpand welke deels in gebruik is door Fujitsu en deels 

leegstaat. In navolgende afbeelding is de begrenzing weergegeven van het leegstaande 

kantoorpand en het parkeerterrein.  

 

 
Afbeelding 2.1: Huidige situatie kantoorpand en parkeerterrein 

2.2 Beoogde situatie van het plangebied 
 

Stedenbouwkundig kader & randvoorwaarden document  

In maart 2019 is er in opdracht van de gemeente een stedenbouwkundig kader & 

randvoorwaarden document opgesteld voor de Planetenbaan en Het Kwadrant.  

 

In de afgelopen 10 jaar is de leegstand in de kantoorgebouwen aan de Planetenbaan en 

Het Kwadrant dramatisch toegenomen naar uiteindelijk 70% van de aanwezige 

kantoorcapaciteit. Om de verpaupering van het kantorengebied tegen te gaan en 

tegelijkertijd te voorzien in de toegenomen vraag naar woningen, heeft de gemeente in 

2016 een “kansenkaart” vastgesteld voor het gebied om hiermee de eigenaren te 

stimuleren om na te denken over een transitie van een monofunctionele 

kantorenlocatie naar een gemende woon-werklocatie.  
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Vanuit de regio is er een forse woningbouwopgave tot 2040. De woningmarkt in zowel 

de huur- als koopsector staat in Stichtse Vecht sterk onder druk. De druk op de sociale 

huur in de gemeente loopt al enkele jaren sterk op. Toevoeging in dit segment is 

noodzakelijk om druk te verlagen. De Planetenbaan en Het Kwadrant kunnen hier een 

aanzienlijke bijdrage aan leveren, vandaar dat er voor deze gebieden een kader & 

randvoorwaarden document is opgesteld.  

 

Middels een afzonderlijke procedure wordt het direct naastgelegen kantoorpand, welke 

deels leegstaat en deels in gebruik is door Fujitsu, getransformeerd naar 

studentenwooneenheden. De buitenruimte (parkeergelegenheid, openbaar groen enz.) 

wordt integraal ingericht voor zowel de voorgenomen ontwikkeling als het te 

transformeren kantoorpand naar studentenwooneenheden.  

 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de te realiseren twee woongebouwen, de 

doelgroep, de buitenruimte en de bereikbaarheid. Het stedenbouwkundig kader & 

randvoorwaarden document heeft de basis gevormd voor het ontwerpen van de 

buitenruimte en de twee woongebouwen. Initiatieven worden namelijk op basis van dit 

document beoordeeld, zodat er een kwalitatieve, aantrekkelijke en op de toekomst 

gerichte woon-werkomgeving ontstaat.  

 

Programma twee woongebouwen 

Op de locatie van het bestaande kantoorpand en het bestaande parkeerterrein worden 

twee woongebouwen gerealiseerd om aan de sterk groeiende vraag naar sociale en 

middeldure huurwoningen te kunnen voldoen.  

 

Beide woongebouwen bestaan uit laagbouw van 5 verdiepingen op een onderliggende 

stallingsgarage. Beide gebouwen zijn voorzien van een binnentuin wat zorgt voor een 

geluidluwe binnenzijde voor de wooneenheden. Daarnaast bestaan beide gebouwen uit 

hoogbouw van twee toren van 11 verdiepingen op de laagbouw van 5 verdiepingen. De 

maximale bouwhoogte van deze toren bedraagt 49 meter. In navolgende afbeelding is 

de situering van de twee woongebouwen weergegeven. 
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Afbeelding 2.2: Situering twee woongebouwen 

 

De twee te realiseren woongebouwen bestaan uit 499 huurappartementen. Er is een 

keuze uit vele verschillende woningtypes. De huurappartementen variëren van 34,8 m2 

tot 112,7 m2. 

 

• 167 sociale huurappartementen (< 40 m2 GBO); 

• 119 huurappartementen (< 60 m2 GBO); 

• 132 huurappartementen (60 - 80 m GBO); 

• 81 huurappartementen (> 80 m2 GBO). 

 

De huurappartementen variëren van studio’s tot 3-kamer appartementen. 

 

Volgens het raadsbesluit van 3 juni 2020 moet bij gestapelde bouw (appartementen) 

minimaal 30% sociale huur, 30% middenhuur en 10% in het grotere segment 

gerealiseerd worden.  

 

In het plan zijn in totaal 499 appartementen opgenomen. Het aandeel sociale huur 

hierin is 167 appartementen (33%) en 158 appartementen middenhuur (32%). Het 

aandeel grotere segment is 81 appartementen (16%). 

 

De twee woongebouwen worden op een nog te realiseren ondergrondse stallingsgarage 

gesitueerd. In de stallingsgarage is er ruimte voor het parkeren van 220 auto’s en voor 

het stallen van 1.696 fietsen.  
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Op de begane grond is er ruimte beschikbaar voor algemene voorzieningen. De 

algemene voorzieningen zijn bedoeld voor de bewoners van de appartementen en 

direct omwonenden.  

 

In navolgende afbeeldingen zijn impressies weergegeven van de twee woongebouwen.  

 
Afbeelding 2.3: Impressie twee woongebouwen vanaf Ruimteweg 

 

 
Afbeelding 2.4: Impressie woongebouw vanaf binnengebied 

 

Doelgroep 

De locatie leent zich voor het aantrekken van starters die kunnen profiteren van een 

goede uitvallocatie. De doelgroep bij voorgenomen ontwikkeling zijn young 

professionals, startend, net samenwonen, net zelfstandig wonen of oriënterend naar 

volgende stap (koop of huur).  
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Flexibele plattegronden 

Circa 377 van de 499 appartementen heeft aan één zijde een bouwmuur uitgevoerd als 

een lichte scheidingsmuur. Deze is te verwijderen, waardoor er een groter appartement 

kan worden gemaakt. Dit is bij circa 75% van de appartementen.  

 

Buitenruimte  

De buitenruimte van Het Kwadrant bestaat uit drie deelgebieden met elk een eigen 

identiteit:  

1. Binnengebied: Aan het binnengebied zitten de entrees van de appartementen en de 

parkeergarage. De ‘ontmoeting’ staat hier centraal, alsmede de bewegingslijnen en 

het verblijf van bewoners en bezoekers. De inspiratie is gevonden in de ‘campus’: 

een klimaatadaptieve en biodiverse groene ruimte met formele en informele 

verblijfsplekken. In het binnengebied kan het doorgaande fietspad ingepast worden.    

2. Daktuinen: De daktuinen vormen het woonmilieu voor de appartementen en geven 

entree tot de voordeuren. Het ‘thuiskomen’ en het directe woongenot is hier 

ontworpen op het dak van de parkeerkelder. De dakbelasting laat een groen dak toe 

met nabij de kolommen ruimte voor een dikkere substraatlaag en de aanplant van 

(kleinere) bomen.  

3. Groenblauwe casco: De groene rand van Het Kwadrant is ontworpen met aandacht 

voor de landschappelijke inpassing in het stedelijke weefsel. Veel van de bestaande 

bomen worden gehandhaafd. De inrichtingsmaatregelen zijn zo groen als mogelijk, 

bijvoorbeeld middels groene parkeerplaatsen, infiltratie en afkoppeling van 

regenwater en natuurvriendelijke oevers.  

 

In bijlage 1 is de hoofdopzet en inspiratie van de buitenruimte in de drie deelgebieden 

weergegeven.  

 

Parkeren 
Er zullen na de ontwikkeling van Het Kwadrant (de twee woongebouwen en het te 
transformeren kantoorpand naar studentenwoningen) in totaal 220 
autoparkeerplaatsen in de stallinggarage en 151 autoparkeerplaatsen op het maaiveld 
beschikbaar zijn. In paragraaf 4.13 wordt onderbouwd hoe voldaan wordt aan de 
parkeernorm.  

 

Bereikbaarheid 

Het plangebied wordt ontsloten middels twee reeds aanwezige ontsluitingen. Eén 

ontsluiting op de Maarssenbroekseslag en één ontsluiting op de Ruimteweg. De 

ondergrondse stallingsgarage is te bereiken via de Maarssenbroekseslag. In het  

stedenbouwkundig kader & randvoorwaarden document is een aantal van maximaal één 

ontsluiting genoemd. Voor het Kwadrant zijn er twee bestaande ontsluitingen. Er is 

gekozen om deze twee reeds aanwezige ontsluitingen te handhaven, omdat er zo één 

ontsluiting is voor de parkeerplaatsen op het maaiveld en één ontsluiting voor de 

ondergrondse stallingsgarage en parkeerplaatsen op het maaiveld. 

 

In hoofdstuk 4 wordt voorgenomen ontwikkeling getoetst aan diverse 

milieuplanologische aspecten waarbij ook rekening is gehouden met het 

stedenbouwkundig kader & randvoorwaarden document. 
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3 BELEIDSKADER 

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. 

Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. De SVIR schetst het nieuwe 

ruimtelijke en mobiliteitsbeleid van het rijk met ambities tot 2040 en doelen, belangen 

en opgaven tot 2028.  

3.1.1.1 Nationale belangen  

Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale 

belangen. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 

 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte richt zich op de volgende 13 nationale 

belangen behoren onder de voorname drie streefdoelen: 

 

Vergroten van de concurrentiekracht van Nederland 

1. Een excellente ruimtelijk-economische structuur van Nederland door een 

aantrekkelijk vestigingsklimaat in en goede internationale bereikbaarheid van de 

stedelijke regio’s met een concentratie van topsectoren (nationaal belang 1); 

2. Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en de 

energietransitie (nationaal belang 2); 

3. Ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via 

buisleidingen (nationaal belang 3); 

4. Efficiënt gebruik van de ondergrond (nationaal belang 4). 

 

Verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid 

5. Een robuust hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen rondom en tussen de 

belangrijkste stedelijke regio’s inclusief de achterlandverbindingen (nationaal 

belang 5); 

6. Betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem 

(nationaal belang 6); 

7. Het in stand houden van het hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen om 

het functioneren van het mobiliteitssysteem te waarborgen (nationaal belang 7). 

 

Waarborgen kwaliteit leefomgeving 

8. Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen 

geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s (nationaal belang 8); 

9. Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en kaders voor 

klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling (nationaal belang 9); 

10. Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische 

en natuurlijke kwaliteiten (nationaal belang 10); 

11. Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen 

van flora- en faunasoorten (nationaal belang 11); 

12. Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten (nationaal belang 12); 
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13. Zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en 

infrastructurele besluiten (nationaal belang 13). 

3.1.1.2 Toetsing aan SVIR 

Het SVIR laat zich niet specifiek uit over ontwikkelingen zoals onderhavige. Het initiatief 

raakt geen nationale belangen zoals opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en 

Ruimte. 

3.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking 

In de SVIR wordt de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is 

per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, 

lid 2) opgenomen. Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede 

ruimtelijke ordening door een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. 

Hierbij dient de behoefte aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling te worden 

aangetoond. 

 

De Ladder geldt alleen voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Beoordeeld moet worden 

of er sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Daarvan is in het beginsel sprake 

als het nieuwe ruimtelijke besluit meer bebouwing mogelijk maakt dan er op grond van 

het voorheen geldende planologische regime aanwezig was, of kon worden 

gerealiseerd. In het Bro is geen ondergrens voor de minimale omvang vastgelegd. 

Echter, uit vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State (zie met name de overzichtsuitspraak van 28 juni 2017 met nummer 

ECLI:NL:RVS:2017:1724) blijkt dat niet alle overige stedelijke functies gezien moeten 

worden als een stedelijke ontwikkeling in de zin van de Ladder. Zo stelt de Afdeling dat 

een bouwplan van niet meer dan 11 woningen, die gelet op hun onderlinge afstand als 

één woningbouwlocatie kunnen worden beschouwd, in beginsel niet beschouwd moet 

worden als een stedelijke ontwikkeling waarop de Ladder van toepassing is. 

3.1.2.1 Toetsing van onderhavig plan aan ladder voor duurzame verstedelijking 

Met voorgenomen ontwikkeling is er wel sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling 

binnen bestaand stedelijk gebied. Eén van de actiepunten uit de Actie Agenda 

Woningmarkt 2018- 2021 van de provincie Utrecht is het versterken van de 

huursegment (sociaal en middenhuur). Daarnaast wil de provincie de plancapaciteit 

versnellen. Uit de Actualisatie Woonvisie 2017-2022 van de gemeente Stichtse Vecht 

blijkt dat de nieuwbouwopgave ligt bij ‘voldoende betaalbare woningen, nu en straks’ en 

‘vergroten van het aanbod aan middenhuur’.  

 

De realisatie van de twee woongebouwen met 499 sociale en middensegment huur 

wooneenheden voorziet in de behoefte. Geconcludeerd kan worden dat voorgenomen 

ontwikkeling in overeenstemming is met de ladder voor duurzame verstedelijking. 
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3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1 Provinciale Omgevingsvisie (POVI) en Interim Omgevingsverordening (IOV) 

Op 10 maart 2021 hebben de Provinciale Staten van de provincie Utrecht de 

Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening vastgesteld. Deze zijn per 1 april 2021 

in werking getreden. De Omgevingsvisie komt juridisch tot uitdrukking in een 

Omgevingsverordening met regels voor de leefomgeving. Zo’n 20 verordeningen, 

regelingen en besluiten zijn samengevoegd in 1 provinciale Omgevingsverordening. De 

regels zijn herschreven, samengevoegd, vereenvoudigd en op elkaar afgestemd. 

 

3.2.1.1 Provinciale Omgevingsvisie (POVI) 

In de POVI beschrijft de provincie het ruimtelijk beleid voor de periode tot 2050. Daarbij 

wordt aangegeven welke doelstellingen de provincie heeft, welk beleid bij deze 

doelstellingen hoort en hoe de provincie dit beleid gaat uitvoeren. Met betrekking tot 

dit laatste speelt ook de Interim Omgevingsverordening (zie volgende paragraaf) een 

belangrijke rol.  

 

De POVI heeft als doelstelling om met het beleid bij te dragen aan een gezonde en 

veilige leefomgeving in de provincie Utrecht. De gezonde en veilige leefomgeving loopt 

als een rode draad door de Omgevingsvisie. Het beleid is op hoofdlijnen beschreven in 

zeven samenhangende beleidsthema’s: 

1. Stad en land gezond 

2. Klimaatbestendig en waterrobuust 

3. Duurzame energie 

4. Vitale steden en dorpen 

5. Duurzaam- gezond en veilig bereikbaar 

6. Levend landschap, erfgoed en cultuur 

7. Toekomstbestendige natuur en landbouw 

 

Beleidsthema’s  

Voor de voorgenomen ontwikkeling zijn de volgende thema’s van belang: 

• Stad en land gezond: de ambitie voor 2050 is een gezonde en veilige leefomgeving: 

de milieukwaliteit is goed, de veiligheid is gewaarborgd, bewegen wordt 

gestimuleerd, er zijn voldoende ontspannings- en ontmoetingsmogelijkheden en 

iedereen doet mee. Hier kan gedacht worden aan het bewegen stimuleren, 

beperken van externe veiligheidsrisico’s en het verbeteren van de lichtkwaliteit.  

• Klimaatbestendig en waterrobuust: het is belangrijk dat bij ontwikkeling rekening 

gehouden wordt met het robuust bodem- en watersysteem en een 

klimaatbestendige en waterveilige leefomgeving. De ambitie is dat in 2050 het 

bodem- en watersysteem (zowel grondwater als oppervlaktewater) blijvend robuust 

is en veerkrachtiger kan omgaan met grote hoeveelheden neerslag en droogte. 

Tevens is de ambitie in 2050 dat de provincie Utrecht klimaatbestendig en 

waterveilig is ingericht. In de woonwijk van de toekomst wordt rekening gehouden 

met voldoende groen en water. Dit gaat om groen en water op alle schaalniveaus: 

straat, buurt, wijk, stad of dorp en daar buiten. De kleine en grote plekken worden 

verbonden via groene fiets- en wandelroutes, deels langs water. 
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• Duurzame energie: de provincie Utrecht is zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2050 

CO2-neutraal. 

• Vitale steden en dorpen: Om volledig te voldoen aan de woningbehoefte in de 

provincie Utrecht, is het nodig om tot 2040 in totaal nog ongeveer 165.000 

woningen te bouwen. Gezien de grote ruimtevraag die op de provincie afkomt, is 

het zaak om zorgvuldig om te gaan met de ruimte. Binnen het stedelijk gebied van 

steden en dorpen is nog veel ruimte aanwezig die kan worden benut voor 

verdichting, herontwikkeling of intensivering. Door structurele economische 

veranderingen verliezen veel gebouwen en locaties hun oorspronkelijke functie en 

komen daarmee voor herontwikkeling in beeld. De provincie blijft primair inzetten 

op binnenstedelijke ontwikkeling. 

 

De bovengenoemde beleidsthema’s werken door in de Interim Omgevingsverordening.  

 

3.2.1.2 Interim Omgevingsverordening (IOV) 

De IOV bevat instructieregels over taken en bevoegdheden van gemeenten en 

waterschappen. Daarnaast bevat de interim omgevingsverordening direct werkende 

regels. Dit zijn regels die rechtstreeks gelden voor bedrijven, burgers en andere 

initiatiefnemers bij het uitvoeren van een activiteit. Andere voorbeelden van direct 

werkende regels zijn de meld- en informatieplichten en de specifieke zorgplichten. 

Regels over bijvoorbeeld een vergunningplicht gelden ook voor bedrijven, burgers en 

andere initiatiefnemers. 

 

Voor de voorgenomen ontwikkeling zijn de volgende thema’s uit het IOV van belang: 

 

Stedelijke functies in stedelijk gebied 

Het plangebied is aangewezen als stedelijk gebied. Woningbouw wat mogelijk wordt 

gemaakt binnen stedelijk gebied moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

1. de woningbouw past in het door gedeputeerde staten vastgestelde 

programma Wonen en werken; 

2. de woningbouw leidt niet tot extra bodemdaling. 
 

Het provinciaal programma Wonen en werken bevat de hoofdlijnen van de gezamenlijke 

regionale programmeringsafspraken van gemeenten en provincie. In deze regionale 

programmering: 

• worden de basisprincipes voor verstedelijking gevolgd, te weten: 

o zo veel mogelijk binnenstedelijk/binnendorps (binnen het stedelijk gebied) 

nabij knooppunten; 

o daarnaast in overig stedelijk gebied; 

o eventuele nieuwe (grootschalige) uitleg koppelen aan hoogwaardig 

openbaar vervoer en aan (bestaande of nieuwe) knooppunten van de 

belangrijkste infrastructurele corridors); 

• worden afspraken vastgelegd om te borgen dat binnen het programma tenminste 

50% van de te bouwen woningen in het sociale en middensegment plaatsvindt; en 

• worden afspraken gemaakt over energieneutrale, circulaire, klimaatadaptieve 

woningbouw, evenredige groenontwikkeling en efficiënt ruimtegebruik. 
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Reductielocaties Thematische Structuurvisie Kantoren 

Het plangebied is in de IOV aangemerkt als ‘Reductielocaties Thematische Structuurvisie 

Kantoren’. Op de reductielocaties zal planologische overcapaciteit voor zelfstandige 

kantoren worden verwijderd.  

 

Mobiliteitstoets 

De toelichting op een ruimtelijk besluit waarin ruimtelijke ontwikkelingen zijn voorzien, 

bevat een beschrijving van het aantal verplaatsingen die deze ruimtelijke ontwikkelingen 

tot gevolg hebben, een beschrijving van de wijze waarop het plangebied wordt 

ontsloten voor de verschillende vervoerwijzen en een analyse of er door het aantal 

verplaatsingen knelpunten op het omliggende verkeers- en vervoersnetwerk voor de 

diverse vervoerwijzen kunnen ontstaan.  

 

3.2.1.3 Toetsing van onderhavig plan aan het POVI en IVO 

Voorgenomen ontwikkeling zorgt voor een reductie van kantoren door de 

kantoorlocatie te transformeren naar sociale en middeldure huurwoningen, waar 

behoefte aan is. Het streven vanuit de provincie is om zo veel mogelijk woningbouw 

binnenstedelijk/binnendorps (binnen het stedelijk gebied) nabij knooppunten te 

ontwikkelen. Het plangebied is gelegen binnen bestaand stedelijk gebied en nabij een 

knooppunt. Daarnaast worden er binnen de voorgenomen ontwikkeling in totaal 65% 

appartementen gerealiseerd in de sociale huur en middenhuur. In paragraaf 4.15 wordt 

nader ingegaan op de toepassing van een duurzame energiebron bij voorgenomen 

ontwikkeling en wordt in paragraaf 4.14 ingegaan op de klimaatbestendigheid en een 

gezonde leefomgeving. De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot extra bodemdaling. 

In paragraaf 4.13 wordt een beschrijving gegeven over de wijze waarop het plangebied 

wordt ontsloten en een analyse of er door het aantal verplaatsingen knelpunten op het 

omliggende  verkeers- en vervoersnetwerk kunnen ontstaan. 

3.2.2 Actie Agenda Woningmarkt 2018-2021 

De Actie Agenda is in co-design met betrokkenheid van veel partijen uit overheden, 

corporaties en markt in de tweede helft van 2017 samengesteld. De druk op de 

woningmarkt in Utrecht is hoog. Alle betrokken partijen voelen de urgentie om daar wat 

aan te doen. In de Actie Agenda zijn concrete maatregelen opgenomen om de 

woningbouwproductie te vergoten, te verstellen, te bouwen in de juiste segmenten en 

doorstroming te bevorderen. De verstoring van de provinciale woningmarkt is in beeld 

gebracht in de woningmarktanalyse 2017. Hieruit komt naar voren dat er meer 

plancapaciteit nodig is met concreet zicht op de uitvoering; dat de lage en 

middeninkomens in de knel zitten en moeilijk toegang hebben tot de woningmarkt; dat 

de doorstroming stagneert en dat de kansen om bestaande gebouwen te transformeren 

naar woningen en in te breiden onvoldoende worden benut. 

 

De Acties 

• Versnellen plancapaciteit: de centrale ambitie is om de woningbouwproductie fors 

te verhogen tot 7.000 woningen per jaar voor de komende jaren. Hiervoor zal een 
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aantal acties worden ingezet die zijn gericht op het versnellen van de 

woningbouwproductie.  

o Alle woningbouwlocaties in beeld. 

o Knelpunten in beeld brengen en wegnemen en versnellingsteam inzetten. 

• Inbreiding en Transformatie: aanpak 

o De afgelopen jaren is bij de transformatie van kantoren in een aantal 

gemeenten succesvol gewerkt met kantorenloodsen (zgn. loketfunctie). In 

overleg met  gemeenten, marktpartijen en provincie wordt deze werkwijze 

versterkt en waar mogelijk uitgebreid: bijvoorbeeld inzet van een 

interdisciplinair team op lokaal niveau voor transformatietrajecten van diverse 

vormen van vastgoed.  

o In verschillende gemeenten wordt bekeken hoe de bestaande woningvoorraad 

kwalitatief kan worden verbeterd en beter aan kan sluiten bij de vraag naar 

andere woningtypen. Te denken valt daarbij aan het splitsen van grote 

woningen om tegemoet te komen aan de huishoudensverdunning. 

• Versterken huursegment (sociaal en middenhuur)  

o Versterking huursegment in gemeentelijk beleid, het gaat hier zowel voor het 

sociale segment als voor het middenhuursegment.  

o Versterking middenhuur. 

o Level playing field corporaties en markt: Marktpartijen kunnen meehelpen 

sociale woningbouw te realiseren, maar dan wel op basis van een level playing 

field in het sociale segment (o.a. woonruimteverdeelsysteem, afspraken over 

uitponden). Hierover worden afspraken ontwikkeld met marktpartijen, 

corporaties en gemeenten. 

• Doorstroming bevorderen: de provincie gaat doorstroming aanjagen met (financiële) 

prikkels en werken een instrumentarium uit om doorstroming te bevorderen: 

bijvoorbeeld het toepassen van een voorrangsregeling, ingroeiprijs, 

inkomensafhankelijk huur.  

3.2.2.1 Toetsing van onderhavig plan aan Actie Agenda Woningmarkt 2018-2021 

Met onderhavig plan wordt een grote bijdrage geleverd aan het versnellen van de 

plancapaciteit in de provincie Utrecht. Door het realiseren van twee woongebouwen 

met  499 sociale en middensegment huurwoningen wordt gevolg gegeven aan de 

actiepunten vanuit de Actie Agenda Woningmarkt 2018- 2021.  

3.2.3 Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid 

Geconcludeerd wordt dat voorgenomen ontwikkeling in overeenstemming is met het 

provinciaal beleid en uitvoering geeft aan het provinciaal beleid.  

3.3 Gemeentelijk beleid 
Het gemeentelijk beleid is verwoord in tal van plannen. Met betrekking tot 

voorgenomen ontwikkeling zijn de ‘Omgevingsvisie Stichtse Vecht, ’t Beste van twee 

werelden’ en het ‘Actualisatie Woonvisie 2017-2022’ van belang. 
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3.3.1 Omgevingsvisie Stichtse Vecht, ’t Beste van twee werelden 

In januari 2022 is de omgevingsvisie Stichtse Vecht vastgesteld. In de langetermijnvisie 

staan de belangrijkste ambities en keuzes voor de fysieke leefomgeving. Wat moet de 

gemeente doen om in 2030-2040 een steeds betere leefomgeving te krijgen voor de 

inwoners en ondernemers? 

• Aantrekkelijke, bereikbare en gezonde leefomgeving voor wonen, werken en 

recreëren.  

• Versterken kwaliteit van cultuurhistorie, landschap en natuur.  

• Inspelen op klimaatverandering en ruimte maken voor de energietransitie 

 

Stichtse Vecht anno 2021 

De kracht van de gemeente Stichtse Vecht: verleden, heden en toekomst zijn verweven 

met elkaar. Juist de verschillende tijdslagen die over en naast elkaar bestaan maken dit 

gebied zo boeiend:  

• Langzame Vecht: het visitekaartje van de Gouden Eeuw dat bestaat uit de rijke 

historie rondom de rivier de Vecht met een lint van onder meer dorpen en 

buitenplaatsen.  

• Snelle Vecht: de moderne tijd vanaf de industrialisatie, bestaande uit een bundel 

van infrastructuur. Hier is een hoge dynamiek.  

• Veenweide west & Veenweide oost / plassengebied: toont hoe wij Nederlanders het 

land naar onze hand gezet hebben. Verschillende stadia van veenontginning en 

turfwinning liggen in dit landschap naast elkaar. Kenmerkend is de combinatie van 

landbouw en natuur op een natte en dalende grond. 

• De kernen: de gemeente bestaat uit twaalf kernen met elk een eigen identiteit en 

karakter. 

 

Thema’s  

Er zijn zeven thema’s in de Omgevingsvisie welke de rode draad vormen van actuele 

onderwerpen.  

1. Gezond voor iedereen 

2. Ruimte voor verstedelijkingsopgaven 

3. Goede bereikbaarheid in een steeds vollere regio 

4. Prettig leven in de kernen 

5. Ruimte voor recreatie 

6. Toekomstbestendig vitaal platteland 

7. Werken aan klimaatverandering 

 

Gebieden 

Naast de visie op thema’s, staat in de Omgevingsvisie ook de visie op de verschillende 

deelgebieden. Het plangebied is gelegen in het deelgebied ‘de kernen’. De drie grote 

kernen Breukelen, Maarssenbroek en Maarssen-Dorp veranderen van ‘place to buy’ 

naar ‘place to be’. Binnen de deelgebieden hebben zijn subgebieden bepaald, waarvoor 

verschillende doelen worden nagestreefd. Dit heeft geleid tot een puzzel waarvan de 

verschillende stukken gezamenlijk de integrale toekomstvisie Stichtse Vecht vormen. 
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Stichtse Vecht heeft drie grote kernen met een volledig en uitgebreid aanbod 

voorzieningen. Er dreigt (nog) meer leegstand in de centra als gevolg van online 

bestellen en corona. Op de culturele hotspots is de afgelopen jaren bezuinigd. Er is 

behoefte aan ruimte om creatief te zijn, om muziek te maken en waar mensen bij elkaar 

kunnen komen. Om al deze voorzieningen voor de hele gemeente intact te houden is 

revitalisering van de drie grote centra nodig. 

 

Het centrum van Maarssenbroek (Bisonspoor) wordt momenteel gerevitaliseerd. 

Hiervoor is een stedenbouwkundig kader vastgesteld. Deze wordt de komende jaren 

verder uitgevoerd waarbij ook de leefomgeving wordt versterkt. 

 

Opgaven en kansen 

Ruimte voor verstedelijkingopgaven  

Stichtse Vecht is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor veel mensen. Er is een enorme 

behoefte aan woningen vanuit de regio en vanuit Stichtse Vecht zelf. 76,1% van de 

inwoners gaf dan ook aan behoefte te hebben aan meer woningen in de eigen kern 

(enquête zomer 2020). Een betaalbare woning vinden die past bij je levensfase is erg 

lastig voor de inwoners van Stichtse Vecht. Er is zowel een kwantitatieve als een 

kwalitatieve woningbouwopgave. 

 

Gemiddeld is de groei van de woningbouw in Nederland 1%. Een groei van 1% voor de 

komende 20 jaar zou circa 5.600 nieuwe woningen betekenen voor Stichtse Vecht (in 

2020 telde Stichtse Vecht 28.206 woningen). Stichtse Vecht ligt echter in de snelst 

groeiende regio van Europa. De ligging van Stichtse Vecht in deze hoog dynamische 

regio, tussen Utrecht en Amsterdam, vraagt om en rechtvaardigt een versnelde groei 

van woningen. 

 

Conform het provinciale beleid (POVI) kunnen grote aantallen woningen het beste bij 

binnenstedelijke, bestaande OV-knooppunten worden ontwikkeld. Daarom worden er al 

zo’n 3000 woningen in Maarssenbroek (Planetenbaan, Haagstede en Bisonspoor) 

gebouwd. Voor de langere termijn is OV-knooppunt Breukelen in beeld. 

 

De gemeente wil een flinke inhaalslag (circa 1,5% per jaar) maken en grote aantallen 

nieuwe woningen realiseren in de periode tot 2030 en ook daarna. Er zijn al plannen 

voor 4.400 woningen: 3.000 woningen bij Planetenbaan en Bisonspoor in 

Maarssenbroek en 1.400 woningen bij de kernen in de periode tot 2030. 

 

Werken aan klimaatverandering 

De gemeente werkt aan klimaatverandering via twee sporen:  

1. Klimaatadaptatie: het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering op de 

thema’s wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen. Werken aan een groener 

en klimaatbestendiger Stichtse Vecht.  



 

 

 

datum  16 maart 2022 Het Kwadrant Maarssen pagina  20 van 75 

         

2. Klimaatmitigatie: het beperken van klimaatverandering door de uitstoot van 

broeikasgassen te verminderen. 

 

De gemeente stimuleert inwoners en bedrijven ook om hun eigen terrein groener te 

maken en regenwater af te koppelen van de riolering. Meer ruimte voor water, bomen 

en groen gaat ook hittestress tegen. Hittestress speelt in het stedelijk gebied van 

Maarssenbroek. 

  

Uitgangspunten bij de energietransitie: 

• Richten op vermindering van de energievraag, ofwel energiebesparing. Hoe meer 

we besparen hoe minder we (grootschalig) hoeven op te wekken èn op het zoveel 

mogelijk duurzaam opwekken van de energie die we gebruiken. 

• De duurzame energie die we opwekken met grootschalige (zonne)energie is onder 

voorbehoud van een goede landschappelijke inpassing, bijdrage aan lokaal 

eigendom, wederkerigheid en realisatiemogelijkheden 

• De energietransitie is een gezamenlijke opgave. De gemeente is één van de partijen. 

Voor grootschalige opwekking en de warmtetransitie heeft de gemeente een 

regierol. Veel initiatieven voor besparing en opwekking komen van de doelgroepen 

zelf. Waar mogelijk en waar nodig zal de gemeente faciliterend optreden. 

3.3.1.1 Toetsing van onderhavig plan aan Omgevingsvisie Stichtse Vecht, ’t Beste van 

twee werelden’  

Er is in de gemeente een behoefte aan betaalbare woningen. De voorgenomen 

ontwikkeling behoort tot het gebied Maarssenbroek waar zo’n 3.000 woning worden 

gebouwd in de buurt van een bestaand OV-knooppunt. Door het toevoegen van 499 

appartementen in de sociale huursector en middenhuur wordt er ingespeeld op de 

behoefte. Bij de voorgenomen ontwikkeling wordt rekening gehouden met de 

klimaatverandering en met name ook de hittestress welke speelt in het stedelijk gebied 

van Maarssenbroek, in paragraaf 4.14 wordt hier verder op ingegaan.  

3.3.2 Actualisatie Woonvisie 2017-2022 

Op 2 juli 2019 is de Actualisatie Woonvisie 2017-2022 vastgesteld. Deze actualisatie is 

gestoeld op de meest actuele cijfers uit het regionale woningbehoefteonderzoek van 

eind 2018. Belangrijke uitgangspunten voor het collega zijn hierbij: duurzaamheid 

(aardgasvrij en energieneutraal wonen), experimentele en alternatieve woonvormen, 

aanbod van starterswoningen en levensloopbestendige woningen en bevordering van 

doorstroming. Hierbij hecht het college aan een goede mix van sociale huur en 

betaalbare koop met een diversiteit aan doelgroepen om de leefbaarheid in de wijken te 

bevorderen. Met name bij grootschalige ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de 

Planetenbaan is dit van belang. 

 

Van woningmarktanalyse naar woningbouwopgaven Stichtse Vecht 

Wanneer de uitkomsten van de woningmarktanalyse doorvertaald worden naar de 

opgaven voor de gemeente Stichtse Vecht dan ligt er vanuit de te verwachten 

huishoudensgroei een nieuwbouwopgave van ca. 1600 woningen tot 2023 en nog eens 

900 woningen in de periode 2023-2028. Dit is de lokale woningbehoefte. Daarnaast is er 

vanuit de regio U10 ook nog een opgave van ca. 800 woningen tot 2023. De druk op de 
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sociale huur is de afgelopen jaren verder toegenomen. Daarom zet de gemeente zich 

voor de komende 4 jaar in op een minimale toevoeging van 30% sociale huurwoningen 

(ca. 750 woningen) om de beschikbaarheid te vergroten en de huidige tekorten te 

verkleinen. Daarnaast willen ze de doorstroming bevorderen door realisatie van ca. 1250 

woningen in het middensegment. Hierbij gaat het om 20% betaalbare tot middeldure 

koop (ca. 500 woningen) en 30% middenhuur (ca. 750 woningen). Naast het sociale en 

het middensegment, is er overigens ook nog steeds behoefte (20%) aan duurdere koop- 

en huurwoningen. 

3.3.2.1 Toetsing van onderhavig plan aan Actualisatie Woonvisie 2017-2022 

De nieuwbouwopgave voor de gemeente Stichtse Vecht zijn ‘Voldoende betaalbare 

woningen, nu en straks’ en ‘Vergroten van het aanbod aan middenhuur’. Met 

voorgenomen ontwikkeling wordt een grote bijdrage geleverd door het toevoegen van 

499 sociale en middensegment huurwoningen.  

3.3.3 Stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden document Planetenbaan en Het 

Kwadrant 

Het stedenbouwkundig kader & randvoorwaarden document heeft de basis gevormd 

voor het ontwerpen van de buitenruimte en de twee woongebouwen. De 

randvoorwaarden zijn de leidraad om te komen tot een aantrekkelijk gemengd en 

groenstedelijk woon-werkgebied. De randvoorwaarden zijn als volgt georganiseerd: 

programma; verkeer en parkeren; stedenbouwfysica, milieu en duurzaamheid en 

stedenbouw en ruimtelijke principes. 

 

Programma 

Er dient sprake te zijn van functiemenging. Bij onderhavig plan is sprake van 

functiemening, zo is er de plint ruimte voor commerciële functies welke zijn bedoeld 

voor de bewoners van de appartementen en direct omwonenden. De voorzieningen 

zullen aansluiten op de beoogde doelgroep. Elke ontwikkeling heeft daarnaast minimaal 

30% sociale huurwoningen en minimaal 30% middenhuurwoningen. Daarnaast dient bij 

elke ontwikkeling minimaal 10% van de woningen een GBO groter dan 75 m2 te hebben. 

In paragraaf 2.2 is te lezen dat er meer dan voldoende sociale huurwoningen, 

middenhuurwoningen en appartemeten groter dan 75 m2 worden gerealiseerd.  

 

Verkeer en parkeren 

Voor de goede bereikbaarheid van de bestaande bushaltes heeft elk deelgebied een 

directe en overzichtelijke langzaam verkeersverbinding naar de nabijgelegen bushalte. In 

paragraaf 4.13 is te lezen dat de bushaltes goed gesitueerd zijn ten opzichte van het 

plangebied en dat deze goed te bereiken zijn.   

 

Per ontwikkeling worden doorgaande langzaam verkeersverbindingen met een publiek 

karakter gerealiseerd. Bij voorkeur gelegen in het groen-blauw casco. Hierbij wordt recht 

van overpad voor de andere ontwikkelingen geregeld. Elke ontwikkeling faciliteert de 

nieuwe langzaam verkeersstructuur. Op elk kavel worden verbindingen gerealiseerd die 

aan ten minste 3 zijden van de kavel worden aangesloten op de omliggende langzaam 

verkeersstructuur.  
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In paragraaf 4.13 wordt ingegaan op huidige langzaam verkeersverbinding en de 

toekomstige langzaam verkeersverbinding. Door opwaardering van de fiets- en 

voetgangersverbinding worden actieve manieren van verplaatsen gefaciliteerd en de 

route naar openbaar vervoershaltes geoptimaliseerd.  In het gemeentelijk Verkeer- en 

Vervoerplan wordt ingegaan op de fietssnelweg van Dom tot Dam, tussen Utrecht en 

Amsterdam. De fietssnelweg is voor een belangrijk deel gerealiseerd, maar verdient op 

enkele punten opwaardering. In het kader van de stimulering van de fietsmobiliteit is 

deze opwaardering van belang. Een deel van de beoogde fietssnelweg ligt vlak bij de 

ontwikkellocatie. De beoogde directe ontsluiting op het fietsnetwerk direct aan Het 

Kwadrant versterkt de potentie van de fiets als vervoersmiddel.  

 

Het plangebied wordt ontsloten middels twee reeds aanwezige ontsluitingen. Eén 

ontsluiting op de Maarssenbroekseslag en één ontsluiting op de Ruimteweg. De 

ondergrondse stallingsgarage is te bereiken via de Maarssenbroekseslag. In het  

stedenbouwkundig kader & randvoorwaarden document is een aantal van maximaal één 

ontsluiting genoemd. Voor het Kwadrant zijn er twee bestaande ontsluitingen. Er is 

gekozen om deze twee reeds aanwezige ontsluitingen te handhaven, omdat er zo één 

ontsluiting is voor de parkeerplaatsen op het maaiveld en één ontsluiting voor de 

ondergrondse stallingsgarage en het maaiveld. Doordat er gebruik wordt gemaakt van 

twee bestaande ontsluitingen veranderd de huidige hoofdwegenstructuur niet en zorgt 

het niet tot extra overlast.  

 

Er zijn parkeernormen welke gehanteerd worden voor het plangebied Planetenbaan en 

Het Kwadrant. Het college van burgemeester en wethouders kan van deze normen 

afwijken indien slimme mobiliteitsconcepten dan wel doelgroepen hier aanleiding toe 

geven. In paragraaf 4.13 is ingegaan op het onderdeel parkeren. Er wordt onderbouwd 

afgeweken van de parkeernormen. In paragraaf 4.13 wordt tevens onderbouwd hoe aan 

de eisen wat betreft fietsparkeren wordt voldaan. 

 

Stedenbouwfysica, milieu en duurzaamheid 

Er worden randvoorwaarden gesteld voor geluid, wind, bezonning, energie en klimaat. 

In hoofdstuk 4 zijn deze thema’s behandeld en zijn de randvoorwaarden meegenomen 

in de onderzoeken en onderbouwing. 

 

Stedenbouw en ruimtelijke principes 

Er dient sprake te zijn van een groenstrook van minimaal 10 meter rond de 

deelgebieden. De binnengebieden dienen openbaar toegankelijk te zijn en op elk kavel 

heeft minimaal 50% van het onbebouwde terrein inclusief het eventuele verhoogde 

maaiveld een groene inrichting met verblijfskwaliteit. Daarnaast dient er sprake te zijn 

van een levendige plint, de entrees van de woningen, collectieve ruimtes en 

gemeenschappelijke voorzieningen zijn georiënteerd op het luwe binnengebied. In het 

ontwerp worden aan alle bovenstaande eisen voldaan, zie hiervoor paragraaf 2.2. 
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3.3.4 Amendement klimaatadaptief bouwen 

Door de gemeenteraad van Stichtse Vecht is op 2 juni 2020 een amendement inzake 

klimaatadaptief bouwen aangenomen. Met dit amendement voegt de gemeenteraad 

eisen op het gebied van klimaatadaptief bouwen toe aan het stedenbouwkundig kader 

en randvoorwaarden document Planetenbaan en Het Kwadrant.  

 

Nieuwe en bestaande gebouwen en het gehele plangebied dienen klimaatadaptief 

ontwikkeld en ingericht te worden.  

 

Bij klimaatadaptief ontwikkelen kan gedacht worden aan de volgende maatregelen: 

• Klimaatadaptieve gevels, waardoor de temperatuur zowel binnen als buiten de 

gebouwen getemperd wordt; 

• Gebouwen die zodanig worden ontworpen dat de tempraturen inpandig 

beheersbaar blijven, ook in de warme zomers; 

• Waterpartijen – op of langs het perceel -, in de vorm van vijvers, fonteinen, sloten of 

grachten, die zorgen voor verkoeling en absorptie van water; 

• Waar mogelijk toepassen van dak-, balkon- en gevel groen. 

3.3.4.1 Toetsing van onderhavig plan aan Amendement klimaatadaptief bouwen 

In paragraaf 4.14 wordt ingegaan op de maatregelen welke genomen zijn bij de 

voorgenomen ontwikkeling inzake klimaatadaptief bouwen.   

3.3.5 Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid 

Geconcludeerd wordt dat voorgenomen ontwikkeling in overeenstemming is met het 

gemeentelijk beleid en uitvoering geeft aan het gemeentelijk beleid door het toevoegen 

van sociale en middensegment huurwoningen waar een grote behoefte aan is. 

Daarnaast heeft het stedenbouwkundig kader & randvoorwaarden document de basis 

gevormd voor het ontwerpen van de buitenruimte en de twee woongebouwen. Wat 

betreft het parkeren en het aantal ontsluitingen autoverkeer wordt onderbouwd 

afgeweken van de genoemde randvoorwaarden. Door opwaardering van de fiets- en 

voetgangersverbinding worden actieve manieren van verplaatsen gefaciliteerd en de 

route naar openbaar vervoershaltes geoptimaliseerd.   
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4 HAALBAARHEID 

4.1 Geluid 
Ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij een ruimtelijke planontwikkeling ter 

waarborging van een akoestisch acceptabel woon- en leefklimaat rekening te worden 

gehouden met weg- en railverkeerslawaai en industrielawaai. Voor het oprichten van 

geluidsgevoelige bestemmingen, waaronder woningen, die binnen de onderzoekszone 

van (spoor)wegen en gezoneerde industrieterreinen liggen, dient een toets aan de 

geluidsnormen plaats te vinden. 

4.1.1 Akoestisch onderzoek omgevingsgeluid  

Het plangebied is gelegen binnen de geluidzonde van de N230 (autoweg, buiten 

stedelijke situatie), de Maarssenbroekseslag, de Ruimteweg, Floraweg, Meteorenweg en 

de Maarssenbroeksedijk. 

 

Om de voorgenomen woningbouw in ruimtelijke zin mogelijk te maken is een akoestisch 

onderzoek uitgevoerd. De conclusie van dit onderzoek wordt hieronder weergegeven. 

Het gehele akoestisch onderzoek is als bijlage 2 opgenomen. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB vanwege de N230, 

Maarssenbroekseslag en de Ruimteweg worden overschreden. Daarnaast is sprake van 

een overschrijding van de maximaal te verlenen ontheffingswaarde van 53 dB vanwege 

de N230. Vanwege de binnenstedelijke wegen is geen sprake van een overschrijding van 

de maximaal te verlenen ontheffingswaarde. Het is redelijkerwijs niet mogelijk om de 

geluidbelasting middels bron- en overdrachtsmaatregelen op bouwplanniveau terug te 

brengen tot de voorkeursgrenswaarde of lager. Derhalve dient een hogere waarde 

procedure te worden doorlopen en is onderzoek gedaan naar de vereiste maatregelen 

op  gebouw- en woningniveau om te kunnen voldoen aan de aanvullende eisen op grond 

van het gemeentelijk geluidbeleid t.a.v. geluidluwe gevels / buitenruimtes en dove 

gevels.   

 

Door het treffen van maatregelen op gebouw- en/of woningniveau in de vorm van 

balkons met verhoogde borstweringen (indien nodig tevens afsluitbaar) in combinatie 

geluidwerende louvres t.b.v. het geluidluw spuien via de dove gevels, is het mogelijk de 

geluidbelastingen te reduceren waardoor de maximale ontheffingswaarde niet meer 

wordt overschreden. De woningen die niet over een geluidluwe zijde beschikken dienen 

over een afsluitbare buitenruimte of, een geluidwerend louvre te beschikken.   

 

Daarnaast beschikken de woningen over een collectieve buitenruimten op 

maaiveldniveau in de binnengebieden van beide bouwblokken waar sprake is van een 

aanvaardbaar akoestisch klimaat overeenkomstig het amendement Reg. Nr. 14.A9 (van 

Groen Links Stichtse Vecht). Met deze collectieve buitenruimten op maaiveldniveau 

wordt vooruitlopend op eventuele gebiedsmaatregelen voorzien in een aanvaardbare 

kwaliteit van de woon- en leefomgeving.   
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De beoogde ontwikkeling heeft een zeer beperkt effect op de geluidbelastingen ter 

plaatse van de omliggende bestaande bebouwing, hierdoor is ook ter plaatse van de 

bestaande woningen sprake van een akoestische aanvaardbare situatie. Voor de 

woningen binnen het plan geldt dat bij de aanvraag omgevingsvergunning dient te 

worden aangetoond dat wordt voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit ten aanzien van 

bescherming tegen geluid van buiten. 

 

Conclusie 

Door het treffen van maatregelen op gebouw- en/of woningniveau wordt voldaan aan 

de eisen gesteld in de Wet geluidhinder. Daarnaast is er binnen de collectieve 

buitenruimte op maaiveldniveau sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Het 

aspect geluid vormt geen belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan.  

4.2 Bezonning 
Aangezien er met voorgenomen ontwikkeling sprake is van het realiseren van twee hoge 

woongebouwen is er mogelijk sprake van vermindering van zontoetreding ter plaatse 

van omliggende woningen. Voor voorgenomen ontwikkeling is een bezonningstudie 

opgesteld. De bezonningsstudie is bijgevoegd als bijlage 3. 

 

Voor bezonning van woningen is in het verleden een zogenaamde “strenge TNO-norm” 

en een “lichte TNO-norm” geformuleerd voor bezonning van woonkamers: 

• “strenge TNO-norm”: ten minste drie mogelijke bezonningsuren per dag in de 

periode 21 januari tot 22 november; 

• ”lichte TNO-norm”: ten minste twee mogelijke bezonningsuren per dag in de 

periode 19 februari tot 21 oktober. 

 

In de bezonningstudie wordt de huidige situatie vergeleken met de nieuwe situatie, op 

een aantal maatgevende data en tijdstippen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de 

meest gangbare richtlijn: de “lichte TNO-norm”. 

 

Bezonningsstudie 

Vergelijking huidige en nieuwe situatie 

Gelet op het voorgenomen bouwplan voor onder andere twee woontorens is een 

beschouwing gemaakt van de schaduwwerking in de nieuwe situatie, teneinde te 

bepalen of sprake is van een significante afname aan bezonning. De bezonningsstudie 

laat zien dat er op diverse data en tijdstippen sprake is van een toename aan 

schaduwwerking en dus een vermindering aan direct zonlicht door toedoen van de 

nieuwbouw. De toename aan schaduwwerking is echter gering te noemen en behelst 

niet meer dan 2 tot 3 uur per dag, voornamelijk in de winterperiode. Het bouwplan 

veroorzaakt daarmee geen significante afname van de bezonningssituatie van de 

bestaande woningen en kantoren in de omgeving van het plangebied. 

 

TNO-richtlijn 

Voor een toetsing aan de lichte TNO-richtlijn is uitsluitend de schaduwwerking op 19 

februari (tevens 21 oktober) relevant. Uit de bezonningsstudie volgt dat ruimschoots 

wordt voldaan aan het bepaalde in deze richtlijn. Op basis van deze norm dient er 
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sprake te zijn van een minimale bezonningsduur van 2 uur. Deze norm wordt te allen 

tijde behaald. 

 

Conclusie 

Voorgenomen ontwikkeling vormt geen extra belemmering voor omliggende woningen 

wat betreft bezonning. 

4.3 Windhinder 
Het windklimaat wordt meestal bepaald door niet één enkel gebouw, maar een gebouw 

tezamen met de omringende gebouwen, waarbij ook de obstakels in de wijdere 

omgeving nog (enige) invloed hebben. Vanuit integrale ontwerpbenadering kunnen 

bepaalde activiteiten of plekken die maatgevend zijn voor de windhindergevoeligheid, 

zoals gebouwentrees of zitplekken in het groen-blauwe casco strategisch worden 

gepositioneerd.  Bij gebouwen met een hoogte vanaf 30 meter is nader onderzoek naar 

windhinder noodzakelijk (Beslismodel NEN 8100).  

 

Windhinderonderzoek 

Voor voorgenomen ontwikkeling is een CFD-studie windhinder en windgevaar 

uitgevoerd door Actiflow. De conclusie van dit onderzoek wordt hieronder 

weergegeven. Het gehele CPD-studie windhinder en gevaar is als bijlage 4 opgenomen. 

 

Voor de analyse is de Nederlandse norm “NEN 8100: 2006: Windhinder en windgevaar 

in de gebouwde omgeving” gebruikt. Hierbij is een geometrisch model van het gebouw 

en zijn omgeving opgesteld. Een rekengrid met hoge resolutie is rond deze geometrie 

opgetrokken als basis voor Computational Fluid Dynamics (CFD)-simulaties van de 

windstroming. Om een vergelijk te kunnen maken, is een model van de bestaande 

situatie opgesteld en doorgerekend, evenals een model van de toekomstige situatie. 

Voor ieder model zijn 12 berekeningen uitgevoerd voor de corresponderende 

windrichtingen. 

 

Uit de resultaten van de analyse blijkt dat wanneer nieuwbouw wordt geplaatst het 

bestaande windklimaat niet significant verslechtert. In dit geval worden voornamelijk 

windhinderklassen A en B waargenomen. Een klein gebied van windhinderklasse D is ook 

gevonden, echter heeft de zone waar dit optreedt voornamelijk een transportfunctie 

voor auto’s, fietsen en voetgangers.  

 

De bomen leveren een positieve bijdrage op het tegengaan van windhinder, zeker ter 

hoogte van de zuidwest-torengevels.  

 

In zowel de bestaande als toekomstige situatie is er geen risico op windgevaar in de 

nabijheid en ruime omgeving van de nieuwbouw. 

 

Conclusie 

Het aspect windhinder vormt geen belemmering voor de realisatie van het onderhavige 

plan.  
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4.4 Bodem 
Bij de verkenning van mogelijkheden om nieuwe functies in een gebied te realiseren 

dient de bodemkwaliteit te worden betrokken. Inzicht in eventuele beperkingen aan het 

bodemgebruik (i.v.m. milieuhygiënische risico’s voor mens, plant en dier) is noodzakelijk 

om te beoordelen of de grond geschikt is voor de beoogde functie. Er mogen namelijk 

geen nieuwe gevoelige functies op een zodanig verontreinigd terrein worden 

gerealiseerd, dat schade is te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers of het 

milieu. 

 

Indien een ruimtelijke procedure een functiewijziging naar een gevoeligere bestemming 

tot gevolg heeft is het noodzakelijk de kwaliteit van de bodem in beeld te brengen 

middels een verkennend bodemonderzoek.  

 

Toetsing van het onderhavige plan 

Verkennend bodemonderzoek  

Door Geo- en milieutechniek B.V. is er een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. 

Het verkennend bodemonderzoek is als bijlage 5 opgenomen. 

 

Uit dit verkennend bodemonderzoek kan het volgende geconcludeerd worden: 

Met betrekking tot de vastgestelde milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter 

plaatse kan worden geconcludeerd dat er, gezien de geringe mate aan verontreiniging 

en de puinlaag volledig zal worden verwijderd bij de voorziene nieuwbouw, 

milieuhygiënisch gezien geen bewaar is tegen de toekomstige nieuwbouw. 

 

Aanvullend onderzoek PFAS 

Aanvullend is er een grondonderzoek naar PFAS uitgevoerd. Het aanvullend 

grondonderzoek PFAS is als bijlage 6 opgenomen. 

 

De top- en onderlaag komt op basis van verkennend bodemonderzoek en aanvullend 

grondonderzoek mogelijk in aanmerking voor hergebruik als achtergrondwaarde grond.  

 

In overleg met het bevoegd gezag kan de grond mogelijk worden hergebruikt binnen het 

plangebied. Indien de grond vrijkomt van de locatie kan deze worden aangeboden aan 

bijvoorbeeld een grondbank of een hergebruiksproject. Voor de grond daadwerkelijk 

kan worden hergebruikt, dient deze echter specifiek volgens het Besluit bodemkwaliteit 

te worden onderzocht.  

 

Aanvullend bodemonderzoek 

Uit de beoordeling van de Omgevingsdienst regio Utrecht blijkt dat het zuidelijke deel 

van het plangebied dat nu in gebruik is als parkeerterrein en in de toekomstig eveneens 

als parkeerterrein gebruik zal gaan worden, eveneens onderzocht dient te worden. 

Hierbij dient extra aandacht besteed te worden aan de aanwezig slootdempingen 

alsmede een eerder in 1994-1996 aangetoonde verontreiniging met PAK inde grond. Het 

aanvullende bodemonderzoek is als bijlage 7 opgenomen.  

 

Uit het aanvullend bodemonderzoek kan het volgende geconcludeerd worden: 
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Met betrekking tot de vastgestelde milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter 

plaatse op basis van voorgaand verkennend bodemonderzoek uit 2019 en onderhavig 

aanvullend bodemonderzoek worden geconcludeerd dat er, gezien de geringe mate van 

verontreiniging, milieuhygiënisch gezien geen bezwaar is tegen de toekomstige 

nieuwbouw van het appartementencomplex met parkeerkelder.  

 

Conclusie 

Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan.  

4.5 Luchtkwaliteit  
Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer in 

werking getreden. Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen van de luchtkwaliteit 

moeten worden aangepakt. Het programma houdt rekening met nieuwe ontwikkelingen 

zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten die passen in dit 

programma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de normen (grenswaarden) voor 

luchtkwaliteit. De ministerraad heeft op voorstel van de minister van VROM ingestemd 

met het NSL. Het NSL is op 1 augustus 2009 in werking getreden. 

 

Ook projecten die ‘niet in betekenende mate’ (nibm) van invloed zijn op de 

luchtkwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor 

luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er voor een project sprake is van 

nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm. In de AMvB-nibm is vastgelegd dat de 

luchtkwaliteit als ‘niet in betekenende mate’ wordt beschouwd als:  

• er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een 

grenswaarde; 

• een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit 

leidt; 

• een project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging (meer 

dan 3%) ten opzichte van de grenswaarde (een grenswaarde van 3% staat gelijk aan 

de bouw van circa 1.500 woningen of 100.000 m2 kantoorruimte met één 

ontsluitingsweg); 

• een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het 

NSL. 

Toetsing van het onderhavige plan  

In het plangebied worden twee woongebouwen gerealiseerd met 499 wooneenheden. 

Het blijft onder de grenswaarde van circa 1.500 woningen. Dit houdt in dat het 

onderhavige plan ‘niet in betekende mate’ van invloed is op de luchtkwaliteit.  

 

Naast de effecten van het voorgenomen ontwikkeling op de luchtkwaliteit, moet 

worden bezien of er voor de te realiseren woningen voldaan kan worden aan een goed 

woon- en leefklimaat ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit. Om te bepalen of de 

plaatselijke luchtkwaliteit voldoet aan de normen voor een goed woon- en leefklimaat is 

gebruik gemaakt van de luchtkwaliteitkaarten uit het Geoloket van de Omgevingsdienst 
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Regio Utrecht. Indien uit de monitoring blijkt dat de doelstellingen van het NSL niet 

worden gehaald, kunnen extra maatregelen worden getroffen. 

 

In navolgende tabel zijn de huidige (jaar 2018) en toekomstige concentraties voor het 

jaar 2030 weergeven. 

 

Soort stof Concentratie 2018 Concentratie 2030 Wettelijke 

grenswaarde 

jaargemiddelde 

Stikstofdioxide (NO2) 26-28 µg/m³ 18-20 µg/m³ 40 µg/m³ 

Fijn stof (PM10) 20-21 µg/m³ 18-19 µg/m³ 40 µg/m³ 

Zeer fijn stof (PM2,5) 12,5-13 µg/m³ 10-10,5 µg/m³ 25 µg/m³ 

 

Uit vorenstaande blijkt dat de wettelijke grenswaarden niet overschreden dreigen te 

worden. De WHO (wereldgezondheidsorganisatie) en GGD hanteren advieswaarden 

welke lager ligt dan de wettelijke norm. Voor fijn stof en stikstofdioxide wordt 20 μg/m3 

als advieswaarde gehanteerd en voor zeer fijn stof 10 μg/m3. Wat betreft fijn stof, zeer 

fijn stof en stikstofdioxide wordt de advieswaarde nu niet gehaald, maar in de toekomst 

wel. Er is in de toekomst sprake van acceptabele concentraties en een goed- woon en 

leefklimaat. 

 
Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de realisatie van het 

onderhavige plan. 

4.6 Water 
In onder andere de Europese Kaderrichtlijn water, de vierde Nota Waterhuishouding en 

de adviezen van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw is het beleid met betrekking tot 

het water(beheer) vastgelegd. Het beleid is gericht op het duurzaam behandelen van 

water. Dit betekent onder andere het waarborgen van voldoende veiligheid en het 

beperken van de kans op hinder vanwege water. Dit ook in verhouding tot  

ontwikkelingen als de verandering van het klimaat, het dalen van de bodem en het 

stijgen van de zeespiegel. 

 

In de nota ‘Anders omgaan met water’ is bepaald dat de gevolgen van (ruimtelijke) 

ontwikkelingen voor de waterhuishouding moeten worden overwogen. Hiervoor moet 

de zogenoemde watertoets worden uitgevoerd. De watertoets is het vroeg informeren 

(van de waterbeheerder) en het overwegen en beoordelen van waterhuishoudkundige 

belangen in ruimtelijke plannen en besluiten. De waterbeheerder in en in de directe 

omgeving van het plangebied is Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 

 

Toetsing van het onderhavige plan 

Afvalwater 

Voor de twee woongebouwen en de transformatie is op het terrein een nieuw 

rioolstelsel ontworpen dat qua afvalwater, na goed overleg met de gemeente Stichtse 

Vecht, net buiten de erfgrens op de bestaande oversteek onder de Ruimteweg kan 
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worden aangesloten. De aan te sluiten capaciteit is naar verwachting voldoende. 

Hierover is er contact met HdSR. 

 

Hemelwater 

De oppervlakteverhouding in verharding, groen en water in de huidige en toekomstige 

situatie is als volgt:  

 

 Oppervlakte  

huidige situatie 

Oppervlakte 

toekomstige situatie 

Bestaande bebouwing 4.569 m² 2.301 m² 

Groen volle grond 6.550 m² 5.306 m² 

Verharding 12.740 m² 5.226 m² 

Water (min. 1 meter diep) 2.011 m² 3.101 m² 

Parkeerplaatsen groen  1.836 m² 

Woonfunctie  4.284 m² 

Daktuin groen  1.603 m² 

Daktuin verhard  2.213 m²  

Totaal oppervlakte 25.870 m² 25.870 m² 

 

Zie bijlage 8 voor de overzichtstekening van de bestaande en nieuwe situatie en de 

daarbij behorende oppervlakteverhouding. 

 

Wateroverlast door extreme neerslag of hoge grondwaterstanden in de winter moeten 

worden voorkomen. In het stedenbouwkundig kader & randvoorwaarden documenten 

is een waterbergingseis opgenomen van 10 mm/m2, wat overeenkomt met in totaal 

258,7 m3 aan hemelwaterberging voor het gehele perceel.  

 

Hemelwater wordt met voorgenomen ontwikkeling niet meer afgevoerd via het riool, 

maar het hemelwater wordt op eigen terrein vastgehouden in de openbare. Enerzijds in 

de bodem (infiltratie door verharding te minimaliseren), anderzijds via het vergroten van 

het oppervlaktewater.  

 

De totaal gevraagde waterberging van het appartementencomplex bedraagt 81,0 m3 

hemelwater. Het voornemen is deze 81,0 m3 hemelwater te bergen op de daktuin, 

waarna het vertraagd afgevoerd wordt richting het oppervlaktewater. De totale 

waterberging op de daktuin is voldoende om de gestelde eis van de waterberging te 

behalen, waarbij het evt. verhogen van de LGW-bufferlaag met 10 mm voldoende is om 

de totale waterberging van het totale perceel te behalen. 

 

De daktuin en het vergoten van het oppervlaktewater zorgt ervoor dat er wordt voldaan 

aan de waterbergingseis van 10 mm/m2.  

 

Watertoets 

De watertoets is op 2 december 2019 ingevuld op www.dewatertoets.nl, dit heeft geleid 

tot een normale procedure. Naar aanleiding van deze ingevulde watertoets is er contact 

geweest met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Er waren vanuit het 
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Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden enkele verduidelingsvragen welke op 18 

december 2019 zijn beantwoord en akkoord zijn bevonden.  

 

Conclusie 

Onderhavig plan voldoet aan het aspect water. 

4.7 Flora en Fauna 
Op 1 januari 2017 is de 'Wet natuurbescherming' in werking getreden. De 'Boswet', de 

'Flora en faunawet' en de 'Natuurbeschermingswet 1998' zijn per die datum 

ingetrokken. De Wet natuurbescherming vormt het voornaamste beleidsmatige 

toetsingskader op het gebied van de ecologische soortenbescherming en ecologische 

gebiedsbescherming. 

Soortenbescherming 

Soortenbescherming is onder de Wnb geregeld op basis van een drietal verschillende 

beschermingsregimes, namelijk voor vogelrichtlijnsoorten, habitatrichtlijnsoorten en 

overige soorten. Voor al deze soorten geldt dat het verboden is ze opzettelijk te doden, 

te vangen of te verstoren, om eventuele eieren opzettelijk te vernielen, om de vaste 

voortplantings- of rustplaatsen te beschadigen en om beschermde plantensoorten 

opzettelijk te ontwortelen of te vernielen. Hiervan kan onder andere sprake zijn bij het 

kappen van bomen, het slopen van gebouwen of het storten en afgraven van gronden. 

 

Toetsing van het onderhavige plan aan soortenbescherming 

Door Viridis Onderzoeksbureau is er een quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd. 

Het onderzoek is als bijlage 9 opgenomen. 

 

Uit de quickscan is gebleken dat er mogelijk verblijfplaatsen van vleermuizen in en rond 

de gebouwen aanwezig kunnen zijn, evenals mogelijk nestplaatsen van gierzwaluwen. 

Ook kunnen er algemene broedvogels tot broeden komen in de vegetatie. Voor overige 

soortengroepen worden geen negatieve effecten verwacht.  

 

Het is noodzakelijk aanvullend onderzoek uit te voeren naar vleermuizen en 

gierzwaluwen. Op basis van het aanvullende onderzoek voor vleermuizen en 

gierzwaluwen kunnen eventuele mitigerende maatregelen of een ontheffingsaanvraag 

worden geadviseerd. Voor algemene broedvogels en overige soortengroepen is het 

nemen van mitigerende maatregelen voldoende. 

 

Door Viridis Onderzoeksbureau is het aanvullend onderzoek naar vleermuizen en 

gierzwaluwen uitgevoerd. Het onderzoek is als bijlage 10 opgenomen.  

 

Nadelige effecten op beschermde soorten zijn uitgesloten indien de beschreven 

mitigerende maatregelen in acht worden genomen. Het aanvragen van een ontheffing 

van de Wet natuurbescherming is niet noodzakelijk.  
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Gebiedsbescherming 

Natura 2000-gebieden 

De Wet natuurbescherming heeft onder andere betrekking op de Europees beschermde 

Natura 2000-gebieden. Voor deze gebieden geldt op basis van de Wet 

natuurbescherming een zorgplicht, en voor Natura 2000-gebieden geldt bovendien een 

vergunningsplicht voor het uitvoeren van projecten en andere handelingen die de 

kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten kunnen verslechteren, of 

een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is 

aangewezen. Dit wil zeggen dat ook handelingen buiten het beschermde gebied niet 

mogen leiden tot 

verlies aan kwaliteit in het beschermd gebied. 

 

Natuurnetwerk Nederland 

De Wet Natuurbescherming draagt Gedeputeerde Staten op om te zorgen voor de 

instandhouding van het binnen de eigen provincie gelegen deel van een landelijk 

ecologisch netwerk; het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen ook wel 

Ecologische Hoofdstructuur genoemd. Het NNN is een samenhangend netwerk van 

bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland, dat 

voldoende robuust is voor een duurzame verbetering van de omstandigheden voor de 

wilde flora en fauna en voor natuurlijke leefgemeenschappen. Het NNN is als 

beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.  

 

Toetsing van het onderhavige plan aan gebiedsbescherming 

Natura 2000-gebieden 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van de begrenzing van een Natura 2000-

gebied. Het plangebied is gelegen op circa 3 km van het natuurgebied Oostelijke 

Vechtplassen. Voorgenomen ontwikkeling vindt plaats binnen bestaand stedelijk gebied. 

Van oppervlakteverlies en/of versnippering van kwalificerende habitattypen en/of 

leefgebieden van kwalificerende soorten is dan ook geen sprake. Eventuele verstoring 

door geluid, licht en trilling is niet aan de orde, gelet op de afstand tot de 

natuurgebieden en de ligging van het plangebied binnen bestaand stedelijk gebied. De 

emissie van stikstof reiken echter verder vanaf het plangebied. De stikstofemissie als 

gevolg van de toenemende verkeersgeneratie in de gebruiksfase1 is in beeld gebracht 

middels een AERIUS-calculatie.   

 

Uit deze AERIUS-calculatie welke te vinden is in bijlage 11, blijkt dat de stikstofemissie in 

de gebruiksfase niet leidt tot een toename van de stikstofdepositie op nabijgelegen 

natura 2000-gebieden. 

 

De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot een overtreding van de verbodsbepalingen 

uit de Wet natuurbescherming ten aanzien van Natura 2000. Verdere toetsing in de 

 
1 Op 1 juli is de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering in werking getreden. Onderdeel van 
deze wet is de vrijstelling voor bouw-, sloop en eenmalige aanlegactiviteiten, in het kort de 
bouwvrijstelling. Dit betekent dat voor het aspect stikstof alleen nog de gebruiksfase een rol 
speelt. 
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vorm van een verslechteringstoets of een passende beoordeling of het aanvragen van 

een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming is niet aan de orde. 

 

Natuurnetwerk Nederland 

Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van het NNN. Aangezien het plangebied 

buiten de begrenzing van het NNN ligt, is nadere toetsing aan de bepalingen uit de 

vigerende Provinciale Ruimtelijke Verordening Provincie Utrecht niet noodzakelijk. 

 

Conclusie 

Gebiedsbescherming 

Het aspect gebiedsbescherming vormt geen belemmering voor de realisatie van 

voorgenomen ontwikkeling.  

 

Soortenbescherming 

Het aspect soortenbescherming vormt geen belemmering voor de realisatie van 

voorgenomen ontwikkeling indien de mitigerende maatregelen in acht worden 

genomen. 

4.8 Erfgoed 
De Monumentenwet 1988 is per 1 juli 2016 vervallen. Een deel van de wet is op deze 

datum overgegaan naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de 

besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de Omgevingswet, wanneer 

deze naar verwachting in 2021 in werking treedt. Vooruitlopend op de datum van ingang 

van de Omgevingswet zijn deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de 

Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog 

niet van kracht is. 

 

De Erfgoedwet bundelt en wijzigt een aantal wetten op het terrein van cultureel 

erfgoed. De kern van deze wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de 

archeologische resten intact moeten blijven (in situ). Wanneer dit niet mogelijk is, 

worden archeologische resten opgegraven en elders bewaard (ex situ). Daarnaast dient 

ieder ruimtelijk plan een analyse van de overige cultuurhistorische waarden van het 

plangebied te bevatten. Voor zover in een plangebied sprake is van erfgoed, dient op 

grond van voorgaande dan ook aangegeven te worden op welke wijze met deze 

cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten archeologie 

rekening wordt gehouden. 

 

Toetsing van het onderhavige plan 

De gemeente Stichtse Vecht heeft in 2017 een archeologische verwachtingskaart 

opgesteld. Het betreft een actualisering van de bestaande kaart, die stamt uit 2010. 

Voor het plangebied geldt de volgende verwachting “verstoord: in deze zone is geen 

archeologisch onderzoek benodigd”. Met voorgenomen ontwikkeling is er geen 

archeologisch onderzoek benodigd.  

 

Daarnaast beschikt de gemeente Stichtse Vecht over een cultuurhistorische 

waardenkaart opgesteld, waarin alle cultuurhistorische waarden binnen de gemeente 
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zijn opgenomen. In het plangebied en in de direct omgeving van het plangebied zijn 

geen cultuurhistorische waarden aanwezig.  

 

Conclusie 

Het aspect Erfgoed vormt geen belemmering voor voorgenomen ontwikkeling. 

4.9 Bedrijven en milieuzonering 
Milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) in de directe omgeving van zogenoemde 

milieuhinder gevoelige bestemmingen (zoals wonen) kunnen hinder vanwege geluid, 

gevaar, stof en dergelijke veroorzaken. Ten behoeve van een goede ruimtelijke 

ordening, zoals dat uitgangspunt is van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), dient te 

worden aangetoond dat ter plaatse van milieuhinder gevoelige bestemmingen sprake is 

van een ‘goed woon- en leefklimaat’.  

 

Toetsing van het onderhavige plan 

Voor voorgenomen ontwikkeling en de transformatie van naastgelegen kantoorpand is 

een memo opgesteld omtrent bedrijven en milieuzonering. De memo is toegevoegd als 

bijlage 12. 

 

Op basis van de opgestelde memo bedrijven en milieuzonering kan geconcludeerd 

worden dat vanuit milieuzonering ter plaatse van het plangebied een goed woon- en 

leefklimaat gewaarborgd is. Er is sprake van een beperking van de planologische 

mogelijkheden op het bedrijfsperceel aan de Ruimteweg 1, maar geen sprake van 

beperking van de huidige bedrijfsactiviteiten.  

 

Conclusie 

Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor voorgenomen 

ontwikkeling. 

4.10 Geur 
Milieubelastenden activiteiten (zoals bedrijven) in de directe omgeving van zogenoemde 

milieuhinder gevoelige bestemmingen (zoals wonen) kunnen hinder vanwege geur 

veroorzaken. Een goede ruimtelijke ordening voorziet in enerzijds de garantie van een 

‘goed woon- en leefklimaat’ voor milieugevoelige functies (wonen) en anderzijds het 

voorkomen van belemmeringen voor bedrijvigheid in het kader van hun bedrijfsvoering.  

 

Toetsing van het onderhavige plan 

Voor voorgenomen ontwikkeling en de transformatie van naastgelegen kantoorpand is 

een memo opgesteld omtrent geur en omliggende milieubelastende activiteiten. De 

memo is toegevoegd als bijlage 13. 

 

Het plangebied is gelegen binnen de geurcontour van het bestemmingsplan Lage Weide. 

De geurcontour komt overeen met de maximale hedonische waarde (H) = -1. De 

hedonische waarde (H) wordt weergegeven op een schaal van -4 tot 4, waarbij -4 staat 

voor een geurbeleving die als uiterst onaangenaam wordt ervaren, 0 voor een neutrale 

geurbeleving en 4 voor een uiterst aangename beleving van de geur. Algemeen wordt 
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aangenomen dat een hedonische waarde van -1 (licht onaangenaam) tot een 

acceptabele mate van geurhinder leidt. Het plangebied is op de rand van de 

vastgestelde geurcontour gelegen. Dit houdt in dat er binnen het plangebied sprake zal 

zijn van een licht onaangename mate van geurhinder.  

 

Op basis van de opgestelde memo geur kan geconcludeerd worden dat omtrent het 

aspect geur ter plaatse van het plangebied een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd 

is. Daarnaast worden de bedrijven in de omgeving niet belemmerd in hun 

bedrijfsvoering met voorgenomen ontwikkeling. 

 

Conclusie 

Het aspect geur vormt geen belemmering voor voorgenomen ontwikkeling. 

4.11 Externe veiligheid 
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s voor de omgeving bij gebruik, 

opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, aardgas of LPG. Het 

aandachtsveld van externe veiligheid richt zich op zowel inrichtingen (bedrijven) waar 

gevaarlijke stoffen aanwezig zijn als het transport van gevaarlijke stoffen. Dit vervoer 

kan plaatsvinden over weg, water en spoor en door buisleidingen. Het beleid is er op 

gericht te voorkomen dat te dicht bij gevoelige bestemmingen activiteiten met 

gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Dit is verankerd in diverse wet- en regelgeving, zoals 

het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), Besluit externe veiligheid buisleidingen 

(Bevb), Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit algemene regels 

voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit). 

 

Toetsing van het onderhavige plan 

Uit een inventarisatie (o.a. www.risicokaart.nl) en het antenneregister blijken de 

volgende potentiële risicobronnen in de omgeving van het plangebied aanwezig: 

• Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg; 

• Bevi-inrichtingen (LPG-tankstations); 

• Antennemasten. 

 

 
Afbeelding 4.1: Uitsnede provinciale risicokaart (plangebied blauw omcirkeld en toekomstige LPG 

vulpunt en reservoir groen omcirkeld) 

http://www.risicokaart.nl/
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Ten aanzien hiervan het volgende: 

 

Vervoer gevaarlijke stoffen over de weg en spoor 

Door AVIV heeft een rapportage opgesteld waarbij er inzicht wordt verkregen in de 

externe veiligheidsrisico’s. In bijlage 14 is de rapportage in te zien. 

 

• Het plangebied ligt op ongeveer 80 m van de N230 (wegvak U34) waarover vervoer 

van gevaarlijke stoffen plaatsvindt, maar geen onderdeel is van het basisnet. 

Ongeveer 750 m ten zuiden van het plangebied komt de N230 uit op de A2 

(wegvakken U73 en U14), dat onderdeel is van het basisnet weg.  

• Het plangebied ligt op ongeveer 600 m ten zuidwesten van de spoorlijn Breukelen – 

Utrecht waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Over deze route 

worden onder andere B2 (toxische gassen met een invloedsgebied van 995 m) en D4 

(toxische vloeistoffen met een invloedsgebied van meer dan 4000 m) vervoerd. Het 

plangebied ligt daarmee buiten de 200 m zone waarbinnen verantwoording afgelegd 

dient te worden over het groepsrisico, maar binnen het invloedsgebied van deze 

basisnetroute. 

• Het plangebied ligt op ongeveer 690 m ten noordoosten van de A2 (wegvak U73 en 

U14) waarover onder andere vervoer van gevaarlijke stoffen uit stofcategorie LT3 

(toxische vloeistoffen) plaatsvindt. LT3 heeft een invloedsgebied van meer dan 4000 

m. Het plangebied ligt daarmee buiten de 200 m zone waarbinnen verantwoording 

afgelegd dient te worden over het groepsrisico, maar binnen het invloedsgebied van 

deze basisnetroute. 

 

N230 

Het externe veiligheidsrisico door het transport van gevaarlijke stoffen over N230 is 

berekend voor de bestaande en de toekomstige situatie. De belangrijkste conclusies 

naar aanleiding van de resultaten worden hieronder weergegeven: 

• Plaatsgebonden risico: Er is geen sprake van een 10-6 risicocontour. Het 

plaatsgebonden risico vormt daarmee geen belemmering. 

• Groepsrisico: Het groepsrisico is lager dan 10% van de oriëntatiewaarde. De 

verantwoording van het groepsrisico kan daarom achterwege blijven.  

 

Spoorlijn Breukelen – Utrecht en Wegvak U73 en U14 van Rijksweg A2 

Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van deze transportroutes, welke 

onderdeel zijn van het basisnet. Dit betekent dat conform artikel 7 van het Besluit 

externe veiligheid transportroutes  ingegaan dient te worden op: 

• de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang 

van een ramp op de weg of spoorweg; 

• de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien zich op die 

weg of spoorweg een ramp voordoet. 

 

De mogelijkheden ter voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een 

ramp of zwaar ongeval 

Er bestaan in verband met de ligging in diverse invloedsgebieden met name risico's in 

verband met ongelukken met brandbaar gas (BLEVE) en met giftige gassen en 



 

 

 

datum  16 maart 2022 Het Kwadrant Maarssen pagina  37 van 75 

         

vloeistoffen (Toxisch scenario). De kans op overlijden ten gevolge van een incident met 

gevaarlijke stoffen binnen het plangebied is zeer klein. Er bestaan geen feitelijke 

mogelijkheden om middels deze ontwikkeling de mogelijkheden tot voorbereiding van 

bestrijding en beperking van de omvang van een ramp direct te beïnvloeden. De 

bestrijding vindt voor zover mogelijk plaats bij de risicobron. Hierbij dient te worden 

opgemerkt dat het plangebied bij eventuele calamiteiten over het algemeen goed 

bereikbaar is voor de hulpdiensten. 

 

De mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien zich op die weg 

of spoorweg een ramp voordoet 

Omdat blootstelling aan een toxisch gas het bepalende scenario is, biedt 'schuilen' de 

beste wijze van zelfredzaamheid. Schuilen vindt plaats binnen bouwwerken. De mate 

waarin deze bouwwerken afsluitbaar zijn tegen de indringing van toxisch gas en de 

tijdsduur dat deze bouwwerken worden blootgesteld zijn hierbij parameters. Bij nieuwe 

bouwwerken is sprake van een steeds betere isolatie, welke zorgt voor een goede 

bescherming tegen het binnendringen van het toxische gas. Nieuwe gebouwen die 

voorzien zijn van een luchtbehandelingsinstallatie, waardoor het toxisch gas naar binnen 

kan worden gezogen dienen voorzien te zijn van mogelijkheden om dit individuele 

systeem per appartement per direct uit te schakelen. Daarnaast dient er bij de verdere 

uitwerking bekeken te worden dat de uitgangen bij ontvluchten van het gebouw 

afgekeerd gesitueerd worden van de Zuilense ring en de Floraweg. Daarnaast dient er 

een calamiteitenplan opgesteld te worden en is een goede risicocommunicatie van 

groot belang. Van belang is dat bewoners tijdig gewaarschuwd worden. Dit kan o.a. 

gebeuren via een NL-Alert en de regionale rampenzender. 

 

Bevi-inrichtingen 

In de omgeving van het plangebied zijn meerder LPG-tankstations (o.a. aan de Floraweg 

en de Ruimteweg) gesitueerd. Het LPG vulpunt en reservoir aan de Floraweg wordt, 

door de voorgenomen woningbouw op de locatie van het LPG punt en reservoir, 

verplaatst. Het LPG vulpunt en reservoir wordt verplaatst richting de hoek Floraweg – 

Zuilensering (zie de groene cirkel in afbeelding 4.1).  

 

Dergelijke inrichtingen kennen een invloedsgebied van maximaal 150 meter. Het 

plangebied is buiten de invloedsgebieden van de tankstations gelegen.  

 

Antennemasten 

Uit het antenne register (www.antenneregister.nl) blijkt dat er op het dak van het direct 

naastgelegen te transformeren kantoorpand GSM 1800 masten, UMTS masten, LTE 

masten en NB-IoT masten staan. In de onderstaande tabel staan de aanwezige masten 

met de eigenschappen en de veilige afstanden in meters om te wonen.  

 

Type  Hoogte  

in  

meter  

Hoofdstraal- 

richting in 

graden  

Frequenties 

in MHz  

Vermogen  

In dBw   

Veilige 

afstand in 

meters  

GSM 47,4 0 952.2 33 7,36 

GSM 47,4 120 959.4 33 7,36 

http://www.antenneregister.nl/
http://www.antenneregister.nl/
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GSM 47,4 240 955.6 33 7,37 

UMTS  47,4  0  2162.2 33 5,14 

UMTS  47,4  0  2167.2 33 5,14 

UMTS  47,4  120 2162.2 33 5,14 

UMTS  47,4  120  2167.2 33 5,14 

UMTS  47,4  240  2162.2 33 5,14 

UMTS  47,4  240 2167.2 33 5,14 

LTE 47,4 0 796 33 8,08 

LTE 47,4 0 950 33 7,39 

LTE 47,4 0 2144.7 33 5,14 

LTE 47,4 120 796 33 8,08 

LTE 47,4 120 950 33 7,39 

LTE 47,4 120 1850 31,3 4,36 

LTE 47,4 120 1865 31,3 4,34 

LTE 47,4 120 2144.7 33 5,14 

LTE 47,4 120 2580 33 5,14 

LTE 47,4 240 796 33 8,08 

LTE 47,4 240 950 33 7,39 

LTE 47,4 240 2144.7 33 5,14 

LTE 48 0 1850 33,2 5,42 

LTE 48 0 1865 33,2 5,4 

LTE 48 0 2580 33 5,14 

LTE 48 240 1850 33,2 5,42 

LTE 48 240 1865 33,2 5,4 

LTE 48 240 2580 33 5,14 

5G NR 47,4 0 783 33 8,14 

5G NR 47,4 120 783 33 8,14 

5G NR 47,4 240 783 33 8,14 

 

Uit bovenstaande tabel volgt dat binnen een afstand van ten minste 8,14 meter tot de 

aanwezige 5G NR de aanwezigheid van woningen afgeraden worden. De twee 

woongebouwen worden op meer dan 8,14 meter vanaf de aanwezige masten 

gerealiseerd.  

 

Uit de Netkaart Hoogspanningslijnen blijkt dat er in de nabijheid van de planlocatie geen 

hoogspanningslijnen aanwezig zijn.  

 

Conclusie 

Gelet op het voorgaande is er geen belemmering op het gebied van externe veiligheid 

voor het planvoornemen. 
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4.12 Kabels en leidingen 
Voor zover bekend zijn er geen planologische relevante kabels of leidingen in of in de 

directe omgeving van het plangebied gelegen. 

4.13 Verkeer en parkeren 
Door Goudappel Coffeng is ten behoeve van voorgenomen ontwikkeling een 

mobiliteitsonderzoek uitgevoerd, deze is als bijlage 15 bijgevoegd. In deze paragraaf 

wordt op de behandelde aspecten in het mobiliteitsonderzoek ingegaan. 

 
De totale ontwikkeling op de locatie bestaat uit: 
1. Een kantoorgebouw dat wordt getransformeerd tot 260 studentenkamers en 1.540 

m2 bvo aanvullend programma; 
2. Nieuwbouw Het Kwadrant (499 appartementen) op een volledig verdiepte 

stallinggarage.  
 
T.b.v. de transformatie is reeds eerder een mobiliteitsonderzoek bij het bevoegd gezag 
ingediend. Dit mobilitietsonderzoek bekeek alleen de parkeerbehoefte op het moment 
dat alleen de transformatie was gerealiseerd. Het 
mobiliteitsonderzoek/parkeeronderzoek in bijlage 15 bekijkt de totale parkeerbehoefte 
van de gehele locatie na realisatie van de transformatie en de nieuwbouw van Het 
Kwadrant. Binnen dit onderzoek wordt dus tevens de parkeerbehoefte van de 
transformatie meegenomen, om zo tot een sluitende parkeerbalans voor de gehele 
ontwikkellocatie te komen.  

 

Autoverkeer 

De entree van de parkeervoorzieningen ten behoeve van Het Kwadrant is beoogd aan de  

Maarssenbroekseslag. De entreepartij bestaat uit een ingaande rijbaan voor het 

parkeren op maaiveld. Daarnaast wordt de aansluiting van de parkeerkelder middels 

een hellingbaan beoogd. De hellingbaan functioneert voor aankomend en vertrekkend 

verkeer. Op de Ruimteweg is een tweede aansluiting voorzien voor het parkeeraanbod 

op maaiveld, waarop zowel aankomend als vertrekkend verkeer wordt gefacilieerd.   

Op de aansluiting met de Ruimteweg is het mogelijk om rechtsaf en linksaf in, en 

rechtsaf uit te rijden. Op de Maarssenbroekseslag is het eveneens mogelijk om linksaf en 

rechtsaf in te rijden voor het parkeren op maaiveld en naar de naastgelegen hellingbaan 

naar de parkeerkelder. Vertrekkend verkeer (alleen verkeer vanuit de parkeerkelder) 

mag enkel rechtsaf uitrijden. De aansluiting van de parkeerkelder op de openbare weg 

en de entree naar het maaiveldparkeren is beoordeeld aan de hand van de richtlijnen 

beschreven in de NEN 2443:2013 (Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen 

en in parkeergarages).   

 

Om het verkeerskundig functioneren van de hellingbaan te waarborgen is de 

hellingbaan bij een piekbelasting beoordeeld. Omdat in de parkeerkelder voornamelijk 

door bewoners wordt geparkeerd bestaat de piek in de ochtendspits vooral uit 

vertrekkend verkeer en in het avondspitsuur voornamelijk aankomend verkeer. Bij deze 

spitsintensiteiten kan volstaan worden met één ingaande en één uitgaande speedgate. 

Bij een traditionele speedgate, kan op het piekmoment voor aankomend verkeer een 

wachtrij van 15 tot 20 meter ontstaan. Dit wordt bij deze ontwikkeling voorkomen door 
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een systeem te installeren waardoor de speedgate automatisch opent bij aanrijden 

(bijvoorbeeld middels kentekenherkenning of RFID technologie).  

 

Het is aannemelijk dat zich op de Maarssenbroekseslag richting het kruispunt met de  

Ruimteweg voor het verkeerslicht een wachtrij opbouwt. De afstand tussen de 

stopstreep en de aansluiting van Het Kwadrant bedraagt circa 70 meter. Ook bij een 

beperkt aantal voertuigen in de wachtrij op de voorsorteerstrook voor rechtdoor en 

linksaf, is de afstand om van de ontwikkellocatie te kunnen weven van de 

rechterrijstrook naar deze voorsorteerstrook kort. Indien blijkt dat het weven in de 

toekomstige situatie tot een verkeerkundig knelpunt leidt, kan de wegbeheerder dit 

oplossen door het aanbrengen van een fysieke scheiding tussen beide rijstroken. Het 

reeds afgekruiste deel blijft hiervan vrij om vanaf de locatie van Het Kwadrant de 

rechtdoor en linksaf strook te bereiken, waarbij het weven tussen beide rijstroken wordt 

voorkomen en verkeersveilig aangesloten wordt op de openbare weg.  

 

Langzaam verkeer 

In het gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan2 wordt ingegaan op de fietssnelweg van 

Dom tot Dam, tussen Utrecht en Amsterdam. De fietssnelweg is voor een belangrijk deel  

gerealiseerd, maar verdient op enkele punten opwaardering. In het kader van de 

stimulering van de fietsmobiliteit is deze opwaardering van belang. Een deel van de 

beoogde fietssnelweg ligt vlak bij de ontwikkellocatie. De beoogde directe ontsluiting op 

het fietsnetwerk direct aan Het Kwadrant versterkt de potentie van de fiets als 

vervoersmiddel.  

 

Huidige situatie 

In de huidige situatie is Het Kwadrant middels een trottoir en een fietspad ontsloten in 

de richting van met verkeerslichten geregeld kruispunt Ruimteweg – Meteorenweg 

(grondgebied van de gemeente Utrecht). Het trottoir leidt naar het aan de overzijde 

gelegen bushalte Het Kwadrant. In de huidige vormgeving ontbreekt een 

voetgangersoversteek op kruispunt Ruimteweg – Meteorenweg. Voor fietsers is de 

oversteek richting de Meteorenweg gefaciliteerd met verkeerslichten. Uit observatie 

(d.d. 9 april 2021) ter plaatse blijkt dat de groentijd, geeltijd en ontruimingstijd3 in totaal 

beperkt is in combinatie met de oversteeklengte. Voor een enkele fietser is de oversteek 

net haalbaar, terwijl voor de afwikkeling van grotere groepen fietsers de groentijd 

verlengd dient te worden. Voor voetgangers is het in de huidige regeling niet mogelijk 

om de oversteek in een keer te maken. De middenberm biedt geen mogelijkheid om 

opnieuw in te melden door het ontbreken van een drukknop.  

 

De huidige oversteek is daarom niet geschikt om te functioneren als 

voetgangersoversteek. De huidige vormgeving kan ertoe leiden dat de Ruimteweg door 

langzaam verkeersdeelnemers op ‘illegale’ wijze overgestoken wordt, ter hoogte van de 

bushaltes en aanliggende bestemmingen. Gelet op olifantenpaadjes die tijdens de 

 
2 Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Stichtse Vecht 2013, Deel C: Beleidsnota langzaam 
 verkeer, oktober 2015 
3 De ontruimingstijd betreft het tijdsverschil tussen rood licht voor de fietser en groen licht voor 
 de kruisende verkeerstroom. 
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observatie waargenomen zijn, wordt het wegvak in de huidige situatie vermoedelijk 

reeds overgestoken. De olifantenpaadjes zijn vooral zichtbaar parallel aan de Ruimteweg 

aan de overzijde van Het Kwadrant, tussen bushalte Het Kwadrant en Park Avenue. Bij 

de herontwikkeling van Park Avenue zal de berm heringericht worden, zodat rekening 

gehouden kan worden met deze alternatieve looproute.   

 

Optimalisatie langzaam verkeersverbinding  

Om de route tussen Het Kwadrant en het geregelde kruispunt Ruimteweg – 

Meteorenweg te optimaliseren is het noodzakelijk dat het fietspad tussen de 

ontwikkellocatie en het kruispunt op een veilige en comfortabele wijze in twee 

richtingen bereden kan worden. Bewoners kunnen met de huidige breedte van het 

fietspad van 2,70 meter Het Kwadrant veilig bereiken. Gelet op huidige vormgeving met 

open verharding (tegels) laat het comfort te wensen over. Dit staat los van achterstallig 

onderhoud aan de berm naast het fietspad, wat ervoor zorgt dat het fietspad effectief 

smaller is. Door gesloten verharding aan te leggen (asfalt) wordt het fietspad tevens 

comfortabel te bereizen. Door het fietspad te verbreden naar 3,00 meter is het fietspad 

veilig in twee richtingen te bereizen. De ruimte om te verbreden is in de berm aanwezig.   

 

Deze oplossing moet in samenhang bezien worden met de realisatie van de 

ongelijkvloerse fietsverbinding langs Het Kwadrant. Deze oplossingen zijn mogelijk 

complementair aan elkaar. Aansluiting op de fietsverbinding onderschrijft de 

gemeentelijke ambitie om duurzame vormen van mobiliteit te gebruiken en versterkt de 

kwaliteit van de woonomgeving.   

 

Daarnaast dient de oversteek van de Ruimteweg voor voetgangers verkeersveilig 

gefaciliteerd te worden. Door opwaardering van de aansluiting op de openbaar 

vervoerhaltes wordt ook het gebruik van openbaar vervoer laagdrempeliger.  In de 

huidige situatie wordt onvoldoende voorzien om de woonfunctie voor langzaam verkeer 

te ontsluiten en actieve manieren van verplaatsen te faciliteren. Een comfortabele en 

verkeersveilige voetgangersoversteek wordt bereikt door naast de geregelde 

fietsoversteek eveneens een geregelde voetgangersoversteek op kruispunt Ruimteweg – 

Meteorenweg in richten. Hiervoor is het noodzakelijk de regeling aan te passen. Om een 

beperkt effect te hebben op de bestaande kwaliteit van de verkeersafwikkeling, wordt 

voorgesteld om de voetgangersoversteek in etappes mogelijk te maken met een 

drukknop op de middenberm van de Ruimteweg. Het inrichten van een 

voetgangersoversteek helpt tevens in het voorkomen van het op ‘illegale’ wijze van 

oversteken over de Ruimteweg. 

 

Openbaar vervoer 

In navolgende afbeelding is de situering van het plangebied ten opzichte van het 

openbaar vervoer weergegeven. 
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Afbeelding 4.2: Situering openbaar vervoer ten opzichte van het plangebied 

 

Vanaf de ontwikkeling is de toegang tot het openbaar vervoer laagdrempelig. Op circa 

20 en 200 meter loopafstand zijn bushaltes gelegen. Buslijnen 38 en 48 halteren bij de in 

afbeelding 4.2 weergegeven bushaltes. Hierdoor heeft men viermaal per uur de 

gelegenheid om naar het treinstation van Maarssen te reizen, twee- tot viermaal per uur 

naar Utrecht Centraal en tweemaal per uur richting Nieuwegein. De fiets- en 

voetgangersverbinding tussen de haltes wordt opgewaardeerd om het gebruik nog 

laagdrempeliger te maken. Het treinstation van Maarssen is op 9 fietsminuten afstand 

gelegen van de ontwikkellocatie. Vanaf het station vertrekt tweemaal per uur een trein 

naar Rhenen, via Utrecht, en met dezelfde frequentie naar Uitgeest, via Amsterdam.   

 

 

Autoparkeren 

Conform de gemeentelijke parkeernormen zijn voor deze twee woongebouwen en het 

te transformeren kantoorpand naar studenteneenheden in totaal 541 parkeerplaatsen 

benodigd. In het stedenbouwkundig kader & randvoorwaarden-document zijn 

mogelijkheden opgenomen om af te wijken van de parkeernormen zodat beter 

aangesloten kan worden bij de duurzaamheidsambities. In lijn met de ambitie, rekening 

houdend met de specifieke eigenschappen van de totale ontwikkeling en door het 

stallen van deelauto’s bedraagt de parkeerbehoefte 371 parkeerplaatsen.  Er zullen na 

de ontwikkeling van Het Kwadrant in totaal 220 autoparkeerplaatsen in de 

stallinggarage en 151 autoparkeerplaatsen op het maaiveld beschikbaar zijn. Bij de 

ontwikkeling worden 371 parkeerplaatsen gerealiseerd, waarmee de parkeerbalans 

sluitend is. 

 

Fietsparkeren 
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Het voornemen is om voor de twee woongebouwen een collectieve fietsvoorziening te 

realiseren. De basis hiervoor zijn de fietsparkeernormen zoals opgenomen in 

‘Planetenbaan en Het Kwadrant Maarssenbroek - stedenbouwkundig kader &  

randvoorwaarden, Stichtse Vecht, november 2019’. 

 

Er wordt voldaan aan het benodigde aantal fietsparkeerplaatsen door 1.446 

fietsparkeerplaatsen te realiseren voor bewoners van de appartementen. De 1.446 

fietsparkeerplaatsen zullen inpandig in een collectieve stalling geplaatst worden. Voor 

bezoekers zijn 250 openbaar toegankelijke fietsparkeerplaatsen beschikbaar, waarvan 

178 in een fietsenkelder en 72 inpandig op maaiveldniveau. De fietsparkeerplaatsen zijn 

gelegen direct naast de entrees. Tussen 22.00 uur en 06.00 uur zijn de fietsenstallingen 

ten behoeve van de sociale veiligheid afgesloten. Ook dan blijven de 

fietsparkeerplaatsen toegankelijk voor de doelgroep middels het gebruik van een 

intercom, waarna bewoners toegang kunnen verlenen. Door voldoende fietsenstallingen 

te realiseren wordt gezonde mobiliteit gefaciliteerd en aangesloten bij de gemeentelijke 

ambitie.   

 

Bergingen 

Voor de realisatie van voorgenomen ontwikkeling zal de ontwikkelaar een verzoek om 

gelijkwaardigheid toe te passen op het realiseren van de buitenbergingen bij te bouwen 

woongebouwen door deze te splitsen in een gemeenschappelijk deel voor fietsen 

gecombineerd met een berging in de appartementen. Het Bouwbesluit staat toe om af 

te wijken van de prestatie-eisen indien een andere oplossing (in dit geval voor de 

buitenbergingen) wordt geboden, die minstens gelijkwaardig is. Zie bijlage 16 voor de 

verdere toelichting.  

 

Conclusie  

Het aspect verkeer en parkeren vormt geen belemmering voor voorgenomen 

ontwikkeling. Er worden voldoende fiets- en autoparkeerplaatsen gerealiseerd en het 

plangebied is op een goed bereikbare locatie gelegen, voor zowel het openbare vervoer, 

langzaam vervoer en de auto. Door opwaardering van de fiets- en 

voetgangersverbinding worden actieve manieren van verplaatsen gefaciliteerd en de 

route naar openbaar vervoershaltes geoptimaliseerd.   

4.14 Klimaat adaptief bouwen 
Het beste middel om hittestress tegen te gaan is een combinatie van bomen (schaduw, 

verdamping) en een groen maaiveld (verdamping). Door dit substantieel en consequent 

toe te passen is de temperatuur van groene omgevingen (in de stad) vele graden lager 

dan in stenige omgevingen. Uit het oogpunt van klimaat en groene buitenruimte is een 

ontwerp opgesteld voor het gehele Kwadrant, als eenheid. In Het Kwadrant in zijn 

geheel wordt een zo groen mogelijke woonomgeving gemaakt. Dit geldt zowel voor de 

daktuinen als voor de overige buitenruimte. Groen is de basis van de buitenruimte. 

Binnen deze basis zijn de functionele elementen ingepast. Alle parkeerplaatsen op 

maaiveld zijn ‘groene parkeerplaatsen’ middels het toepassen van grasbeton.  

Zoals op bijlage 8 staat weergegeven neemt het huidige verhardoppervlak op de locatie 

met circa 3.100 m2 af door het toevoegen van veel groen. De bestaande groene zoom 
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met bomen om de locatie blijft gehandhaafd en er wordt circa 1.000 m2 water extra  

gegraven om zo een prettig leefklimaat te realiseren voor nu en voor de toekomst. Bij de 

Bij de indiening aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen wordt een heel nieuw 

groenplan ingediend inclusief extra gegraven water, waardoor er naast de transformatie 

in de nieuwe situatie van het Kwadrant een percentage groen van 50% wordt 

gerealiseerd.   

 

De ‘klimaatboom’ is één van de antwoorden op klimaatverandering in de stad. Bomen in 

de stad zorgen voor verkoeling door hun schaduw maar vooral ook door de verdamping. 

Er zijn speciale soorten die een groot (fijn)stof-afvangend vermogen hebben 

(luchtzuiverende vegetatie). Met de toepassing van de klimaatboom wordt regenwater 

gebufferd en kan het door bomen nuttig worden gebruikt in droge tijden voor de 

verdamping. Klimaatbomen beperken hittestress en langdurige droogte enerzijds en 

wateroverlast anderzijds. In het beplantingsplan is een assortiment gekozen, zowel in de 

open grond als op de daktuinen, dat een bijdrage levert aan bovenstaande 

doelstellingen.   

 

Bij klimaat adaptieve gebouwschillen liggen de grootste uitdagingen in het voorkomen 

van hitteproblemen, door warmte te weren, en het omgaan met piekbuien, door de 

afstroming hiervan te vertragen, maar ook wind en droogte kunnen invloed hierop 

hebben. 

 

Piekbuien vertragen  

Het veranderende klimaat zorgt voor nattere winters en toename van extreme neerslag  

in de zomer. Bij nieuwe ontwikkelingen zoals Het Kwadrant moet wateroverlast door 

extreme neerslag of hoge grondwaterstanden in de winter voorkomen worden. Hevige 

korte regenbuien geven extreme pieken qua hoeveelheid neerslag. De traditionele 

afvoerende systemen zijn en worden hier niet op gedimensioneerd. Regenwater wordt 

afgekoppeld van het rioolsysteem en wordt rechtstreeks geloosd op het 

oppervlaktewater. Het hemelwater wordt daarom niet meer afgevoerd naar het riool en 

de rioolwaterzuivering. Het regenwater wordt geïnfiltreerd in de bodem. Zoals als 

gevolg van de groene parkeerplaatsen, maar ook door de verdiepte plantvakken die 

onder kunnen lopen tijdens een piekbui. Ook zullen de groene retentie daktuinen 

bijdragen aan buffering van regenwater en vertraagde afvoer richting het 

oppervlaktewater. Ook wordt het oppervlaktewater vergroot met circa 1.000 m2 om zo 

de buffercapaciteit nog verder te vergroten. Door het vergroten van de waterpartij bij 

de gevel ontstaat er meer verkoeling en absorptie van water. 

 

Warmte weren 

Hogere temperaturen door opwarming van de aarde zorgen voor een hogere 

temperatuur in woningen en gebouwen. Dit kan leiden tot een thermisch slecht 

binnenklimaat. Het beperken van directe zoninstraling voorkomt onnodige 

temperatuurverhoging en kan de koellast sterk beperken. Het weren van hitte begint 

met het reduceren van zoninstraling via ramen. De warmte die de bouwmassa bereikt 

kan door ventileren of door sterk te isoleren wat langer buiten de verblijfsgebieden 

blijven.   
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Vermindering van de zoninstraling is te bereiken door ramen te verkleinen. Binnen het 

Kwadrant zijn nissen en delen die uitsteken gemaakt. De schaduwwerking van deze 

elementen zorgt dat directe zoninstraling wordt voorkomen. De combinatie van goede 

isolatie en materiaalkeuzes in het plan die warmte accumuleren zorgen ervoor dat de 

warmte lange tijd buiten wordt gehouden. Het goede isolerende groene retentiedak 

met grond en groen zorgt door de zware massa voor een stabiliserende effect op de 

binnentemperatuur.  

 

Ventileren 

Door in gevels bewust een spouw te creëren, kan de warmte die zich in die spouw 

ophoopt weg geventileerd worden. Deze techniek is met name interessant voor hele 

lichte constructies. Op de hoofddaken worden zonnepanelen aangebracht op 

onderconstructie, een soort van luchtspouw. Het rendement van de zonnepanelen 

neemt toe en de zonbelasting op het gebouw neemt af.  

 

Wind sturen 

Met de plaatsing en vormgeving van gebouwen kan de wind worden gestroomlijnd, 

zodat zo min mogelijk hinder - zoals valwind of hoge windsnelheid - ontstaat. Dit is 

middels de rapportage windhinder aangetoond. Constructief en qua waterdichtheid van 

de gevel dient het gebouw de dan resterende windkracht (ruimschoots) te kunnen 

trotseren. Bij trotseren kunnen we denken aan goede kierdichting, een aangescherpte 

Qv10 waarde van 0,3 en voldoende constructieve stabiliteit. Ter plaatse van de 

buitenruimten en entrees kan het desondanks nodig zijn de bewoners/gebruikers te 

beschermen door wind te diffuseren of af te schermen. Dit gebeurt bij de voorgenomen 

ontwikkeling door middel van verhoogde glazen balkonhekken. 

 

Beperken van de waterschaarste 

Het beperken van waterschaarste begint met het beperken van het gebruik van water. 

Zowel voor het gebruik buiten als binnen het gebouw. Er wordt gebruik gemaakt van 

waterbesparende douchekoppen en toiletdoorspoeling. Daarnaast is het zaak de 

verdamping te beperken. Denk hierbij aan een soortkeuze van beplanting die 

overeenkomt met de locatie en het beperken van te sterke zoninstraling op de 

vegetatie.  

 

Groene verstedelijking 

Steden groeien, mensen wonen steeds dichter op elkaar en er is beperkte ruimte. 

Gezondheid van de mensen in de stad is belangrijk en ook de natuur heeft een plek 

nodig in deze stedelijke omgeving. Dat zijn drie thema’s die worden onderscheiden 

binnen groene gezonde verstedelijking. We moeten nog slimmer omgaan met de ruimte 

die we hebben, zodat de kwaliteit van leven voor bewoners en de omgeving geborgd 

blijft en de impact op de aarde zo beperkt mogelijk. Binnen Het Kwadrant is dit als volgt 

ingevuld:  

• Parkeren wordt voor een groot gedeelte in een volledig ondergrondse 

stallingsgarage opgelost, waardoor er meer ruimte voor groen, recreatie en 

ontmoeten ontstaat; 
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• Er is een grote collectieve fietsenstalling in de kelder voor zowel de bewoners als 

bezoekers middels een gemakkelijk te bereiken fietsentree te betreden, wat zorgt 

voor het behoudt van het groene karakter.  

• Binnen de compacte bebouwing van het Kwadrant wordt ruimte gecreëerd voor 

water, bomen en groen. Regenwater wordt vastgehouden in de retentiedaken. In de 

buitenruimte worden verdiepte grasweides en ‘groene’ parkeerplaatsen aangelegd. 

Hierdoor kan het hemelwater in de bodem infiltreren.  Overig hemelwater wordt 

afgekoppeld van de riolering en geloosd op het oppervlaktewater. Het 

oppervlaktewater wordt aan één zijde van de ontwikkeling zelfs vergroot met > 

1.000 m2; 

• Het terreinontwerp van de landschapsarchitect is er zo op ontworpen dat 

ontmoeten centraal staat. De daktuinen op het kelderdek worden mee ontworpen 

binnen het gehele terreinontwerp en zullen tevens groen worden uitgevoerd, zodat 

er één geheel ontstaat.  

• Bij de sloop van het bestaande kantoorgebouw is er gekeken of ‘circulariteit’ 

mogelijk was door materialen opnieuw te gebruiken. De bestrating van het 

parkeerterrein en het prefab betonnen casco van het te slopen pand wordt 

bijvoorbeeld gebroken op locatie en weer gebruikt als granulaat onder de nieuwe 

aan te leggen bestrating van het terrein. 

• Voor de afvalinzameling is er gekozen voor een milieustraat, waarbij de loopafstand 

voor bewoners zo klein en centraal mogelijk is gehouden, wat vervuiling van de 

locatie tegengaat; 

• De opstelplek van de milieustraat is aan de rand van de locatie, wat het voor de 

ophaaldienst makkelijker maakt en er over stankoverlast nagenoeg geen klachten 

kunnen ontstaan. 

• Eén van de grootste problemen in stedelijke omgeving is geluidsoverlast. Een 

stenige omgeving draagt en weerkaatst het geluid, terwijl een groene omgeving juist 

geluid absorbeert. Het uitgangspunt van een groene invulling zal bijdragen aan de 

geluidsabsorptie. De soortenkeuze in het beplantingsplan is hierin van belang. 

Bepaalde soorten versterken de geluidsabsorberende werking, bijvoorbeeld door de 

dichtheid van de kroon. Andere soorten geven bij een geringe wind reeds een 

aangenaam geruis van  bladeren, dat bijvoorbeeld verkeerslawaai overstemt. 

Specifiek voor Het Kwadrant is het gelukt om de huidige groenstrook langs de 

randen (met bomen en bosschages) te  kunnen handhaven als een robuust groen 

kader. 

 

Met de ontwikkeling van Het Kwadrant wordt een plek te gerealiseerd waar mensen 

gelukkig en gezond leven, waar sterke gemeenschappen ontstaan, die eenzaamheid 

tegengaan, waar mensen graag verblijven en waar ontmoeten wordt gestimuleerd. Dit 

wordt gedaan door optimaal gebruik te maken van elke vierkante meter en met 

oplossingen te komen die aansluiten bij de thema’s van groene gezonde verstedelijking. 

 

Biodiversiteit 

De keuzes voor het collectieve groen binnen het (dak)tuinontwerp sluiten aan bij het 

groene karakter van het ontwerp. De daktuin en het terreinontwerp zijn de plekken voor 

de natuur en biodiversiteit. Er wordt in Het Kwadrant een ecologische infrastructuur 



 

 

 

datum  16 maart 2022 Het Kwadrant Maarssen pagina  47 van 75 

         

voor vogels, vlinders, bijen, insecten en de zaden van insectvriendelijke planten 

gerealiseerd. De aanwezigheid van planten en insecten is weer aantrekkelijke voor 

vogels. De PV-panelen bieden schaduw en bescherming voor vogels. Zo ontstaat er een 

ecologisch systeem waar de verschillende elementen elkaar versterken.   

 

In bebouwde omgevingen vermindert de nestelgelegenheid voor vleermuizen, vogels, 

bijen, insecten, etc. De hoogte van de bebouwing van Het Kwadrant leent zicht 

uitstekend voor gierzwaluwen en vleermuizen..  

 

Voor de  buitenruimte kan gedacht worden aan nestelgelegenheid in het groenblauwe 

casco, bijvoorbeeld door dit aan te vullen met doornenstruweel. Naast de ecologische 

functie verhoogt de zichtbaarheid van nestelgelegenheid ook de bewustwording van het 

belang van de natuur in de stad.  

 

De bijenpopulatie staat onder druk. Om die trend te keren worden in de openbare 

ruimte steeds meer ‘bijenplanten’ toegepast. Bijenplanten zijn er voor zonnige en  

schaduwrijke locaties en worden zowel toegepast in de volle grond als op de daktuinen. 

Op de daktuin wordt de substraatlaag geschikt voor een rijke mix aan heesters, vaste 

planten en grassen. Bij het opstellen van het beplantingsplan wordt de balans gezocht  

tussen sierwaarde, beheerbaarheid én natuurwaarde. Onderdeel van het plan zijn 

specifieke bijen- en vlinderplanten. Er is gelaagdheid in structuur; lage planten 

afgewisseld met hogere kruiden en struikjes. Een gevarieerd aanbod aan inheemse 

bloemen door het gehele groeiseizoen heen maakt het dak en de tuin aantrekkelijk voor 

insecten en dieren. Ook in het  beheer wordt de balans gezocht tussen de bruikbaarheid 

en de natuurwaarden.   

 

Hierna de lijst met beplanting toegepast worden bij de voorgenomen ontwikkeling. In 

deze lijst zijn de soorten en klimaatadaptieve aspecten toegevoegd. Het gekozen 

assortiment komt overeen met de gevraagde duurzaamheid. 

 

 

 
BOMEN 

 Soort   

 Acer x freemanii 'Elegant' Esdoorn klimaatboom / schaduwboom / bijen / vlinders  

 Betula utilis var. 
jacquemontii  

Witte Himalayaberk (karakteristieke boom) / vlinders 

 Cornus mas Gele kornoelje klimaatboom / bijen / vlinders / vogels / kleine zoogdieren / 
nectar / verdraagt droogte, hitte en luchtverontreiniging 

 Gleditsia triacanthos 
'Green Glory' 

Valse Christusdoorn klimaatboom / bijen / nectar / verdraagt droogte, hitte / 
luchtverontreiniging / kortstondige overstroming 

 Gymnocladus dioica Doodsbeenderenboom klimaatboom / bijen / nectar  / verdraagt droogte, hitte en 
luchtverontreiniging 

 Liquidambar styraciflua Amberboom klimaatboom / schaduwboom / verdraagt hitte en 
luchtverontreiniging / kortstondige overstroming 

 Nyssa sylvatica Zwarte tuledo klimaatboom / schaduwboom / bijen / vogels / kortstondige 
overstroming 

 Platanus x hispanica Plataan (aanvullen bestaande structuur) / verraagt droogte, hitte, 
luchtverontreiniging en kortstondige overstroming 

   klimaatboom / schaduwboom / bijen / vlinders  

BOMEN IN BOOMBAKKEN 
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 Amelanchier lamarckii Am. krentenboompje klimaatboom / bijen /vlinders / vogels / nectar / verdraagt 
luchtverontreiniging 

 Cercis siliquastrum Judasboom klimaatboom / bijen /vlinders / nectar 

 Parrotia persica Perzisch ijzerhout klimaatboom / schaduwboom / verdraagt droogte, hitte en 
luchtverontreiniging 

    

 
HEESTERS  

Aanvulling en verrijking 
buitenrand 

  

 Crataegus monogyna Meidoorn bijen / vlinders / vogels / uilen / kleine zoogdieren / nectar / 
verdraagt doogte, luchtverontreiniging en kortstondige 
overstroming 

 Prunus spinosa Sleedoorn bijen / vlinders / kleine zoogdieren / verdraagt droogte 

    

HAGEN 

    

 Acer campestre Veldesdoorn bijen / vlinders / vogels / nectar 

    

VASTE PLANTEN EN SIERGRASSEN 

Onderbeplanting in 
boombakken 

  

 Luzula nivea  Veldbies bijen 

 Hakonechloa macra  - 

 Sesleria caerulea Blauwgras verdraagt droogte 

    

Vaste planten 
 

 Alchemilla mollis Vrouwenmantel ecobeplanting / bijen / vlinders / verdraagt 
luchtverontreiniging 

 Anemone hybrida 
'Honorine Jobert' 

Herftstanemoon ecobeplanting / bijen / vlinders / verdraagt 
luchtverontreiniging 

 Aster ageratoides 'Asran' Herfstaster ecobeplanting / bijen / vlinders / nectar/ verdraagt 
luchtverontreiniging 

 Bergenia cordifolia Schoenlappersplant schaduwtolerant / bijen / vlinders 

 Echinacea purpurea Zonnehoed ecobeplanting / bijen / vlinders / verdraagt 
luchtverontreiniging 

 Geranium 'Rozanne' Ooievaarsbek ecobeplanting / schaduwtolerant / bijen / vlinders / verdraagt 
luchtverontreiniging 

 Helenium 'Moerheim 
Beauty' 

Zonnekruid ecobeplanting / bijen / vlinders  

 Nepeta faassenii 
'Walkers Low' 

Kattenkruid klimaatbeplanting / ecobeplanting / bijen / vlinders / verdraagt 
droogte, hitte, luchtverontreiniging 

 Persicaria amplexicaulis Duizendknoop Ecobeplanting / bijen 

 Vinca major Maagdenpalm Ecobeplanting / schaduwtolerant  

 Alchemilla mollis Vrouwenmantel ecobeplanting / bijen / vlinders / verdraagt 
luchtverontreiniging 

 Anemone hybrida 
'Honorine Jobert' 

Herftstanemoon ecobeplanting / bijen / vlinders / verdraagt 
luchtverontreiniging 

 Aster ageratoides 'Asran' Herfstaster ecobeplanting / bijen / vlinders / nectar/ verdraagt 
luchtverontreiniging 

 Bergenia cordifolia Schoenlappersplant schaduwtolerant / bijen / vlinders 

 Echinacea purpurea Zonnehoed ecobeplanting / bijen / vlinders / verdraagt 
luchtverontreiniging 

 Geranium 'Rozanne' Ooievaarsbek ecobeplanting / schaduwtolerant / bijen / vlinders / verdraagt 
luchtverontreiniging 

    

Klimplanten 
 

 Parthenocissus 
tricuspidata 'Green 
Spring' 

Wilde Wingerd bijen / vlinders 



 

 

 

datum  16 maart 2022 Het Kwadrant Maarssen pagina  49 van 75 

         

4.15 Duurzaamheid 
De gemeente heeft hoge ambities ten aanzien van het thema duurzaamheid. De 

gemeente wil in 2040 dat alle gebruikte energie duurzaam wordt opwekt, met een 

eventuele uitloop naar 2050 als 2040 niet realistisch blijkt te zijn. De gemeente geeft 

aan hiermee nauw aan te sluiten bij de landelijke duurzaamheidsafspraken, waarvoor de 

basis ligt in het Nationaal Klimaatakkoord. De landelijke afspraken zijn 49% minder CO2- 

uitstoot in 2030 en 95% minder in 2050.    

 

Duurzaamheid wordt in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken en wordt in alle fasen 

meegenomen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Er wordt getoetst of bij ruimtelijke 

ontwikkelingen voldoende maatregelen zijn getroffen ten behoeve van een duurzame 

en meer klimaat neutrale leefomgeving. Er wordt toekomstbestendig gebouwd met 

mogelijkheden voor veranderd gebruik.   

 

Nul-op-de meter 

De ambitie van de gemeente om te streven naar Nul-Op-de Meter (NOM). NOM wordt 

niet zomaar behaald. Er is door de ontwikkelaar gekeken naar de mogelijkheden van 

NOM bij de voorgenomen ontwikkeling. De volgende onderdelen komen hierbij 

hoofdzakelijk aan de orde: beglazing, thermische isolatie van de schil, kierdichting, 

ventilatie, verwarming, warmtapwater en zonnepanelen. 

 

Bij de voorgenomen ontwikkeling is een hoge geluidsbelasting op de gevels aanwezig. Er 

is door de adviseurs gekeken of het toepassen van drievoudig-glas in combinatie met 

deze hoge geluidsbelasting een mogelijkheid zou kunnen zijn. De dikte van de benodigde 

glaspaketten bij drievoudig-glas en het gewicht zijn te zwaar voor een goed gebruik voor 

een bewoner. Hiernaast zijn de resultaten op gebied van geluidwering beter haalbaar 

met tweevoudig-glas dan bij het gebruik van drievoudige beglazing. De hoge 

geluidsbelasting, een goed binnenklimaat en gebruiksgemak voor de bewoners zijn 

hierin de zwaarwegende en doorslaggevende factoren geweest. Er is vanuit deze 

factoren besloten om dubbel glas toe te passen in plaats van drievoudige beglazing. 

 

NOM-woningen streven naar een isolatiepakket voor zowel vloer, gevel en dak met een 

hoge Rc-waardes. Binnen het gekozen bouwsysteem en de beschikbare ruimte binnen 

de constructie is er gekozen voor een zo’n hoog mogelijke Rc-waarde.  

 

Een goede naad- en kierdichting en hoge luchtdichtheid is wenselijk. Binnen het 

ontwerp is een aangescherpte Qv10 waarde van 0,3 gehanteerd. Hiermee wordt een 

hogere eis gerealiseerd dan de gemeente voorschrijft in het stedenbouwkundige kader 

en randvoorwaarden document.  

 

Mechanische ventilatie is de standaard bij een NOM-woning al of niet gecombineerd 

met warmteterugwinning. Alle appartementen worden uitgevoerd met een individueel 

WTW-systeem, een mechanische balansventilatie waarin standaard de 

warmteterugwinning in is meegenomen. De appartementen voldoen hiermee aan deze 

standaard van een NOM-woning.  
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Er is een systeem ontworpen met warmtepompen wat voor wat betreft opwekking van 

warmte en koude gebruikt maakt van de bronnen en wordt aangevuld met drycoolers. 

Deze combinatie maakt het mogelijk om nog duurzamer warmte op te wekken voor o.a. 

maken van warmtapwater. Op de afvoer van het douchewater is een douche-WTW 

aangesloten, wat ook nog zorgt voor warmteterugwinning op het douchewater. De 

woningen worden aangesloten op de twee centraal gelegen warmtepompen. Er wordt 

gebruik gemaakt van vloerverwarming met een koelfunctie voor de warme 

zomermaanden.  

 

Het toepassen van een grote hoeveelheid zonnepanelen voor het behalen van NOM is 

een vereiste. Het aantal appartementen bij deze hoogbouw in relatie tot het 

beschikbare dakoppervlak voor de opstelling van de zonnepanelen leidt er toe dat er 

vanuit het aspect NOM veel meer dakoppervlak wenselijk is dan er werkelijk beschikbaar 

is. Er worden meer dan 400 PV-panelen op de daken geplaatst. Er wordt gebruik 

gemaakt van de maximale capaciteit van het dak, waarbij  de PV panelen zo gesitueerd 

worden dat er rekening wordt gehouden met onderhoud, schaduwwerking en de 

installaties op het dak.  

 

Bij de start van de ontwikkeling was de BENG volledige rekenmethodiek nog niet 

voorhanden en van kracht. In verband hiermee is ten tijde van de start van de 

ontwikkeling een EPG: 0,21 meegegeven aan het ontwerpteam welke ruim meer was 

dan de toentertijd geldende energieprestatie van EPG: 0,4. Voor het plan gelden nu de 

BENG-eisen zoals tevens in het stedenbouwkundige kader en randvoorwaarden 

document is vastgelegd en waaraan wordt voldaan. Bij de indiening aanvraag 

omgevingsvergunning voor het bouwen zal de vereiste BENG berekening worden 

ingediend. De voorgenomen ontwikkeling voldoet qua BENG-score ruimschoots en is 

hiermee een energiezuiniger en duurzamer gebouw dan de gestelde eisen. 

 

Er is ingezet op het realiseren van een duurzaam woongebouw, welke beter presteert 

dan de geldende BENG-eisen, echter zoals hierboven staat omschreven is NOM hierin 

niet haalbaar. Voor eengezinswoningen is dit redelijk goed te realiseren, maar een 

NOM-woning in een appartementengebouw hoger dan 5 verdiepingen is nagenoeg niet 

te behalen. Met name de hoeveelheid benodigde PV-panelen en ruimte hiervoor in 

relatie tot het aantal appartementen zijn maatgevend  geweest.  

 

Ter aanvulling op bovenstaande worden de volgende maatregelen extra meegenomen: 

• waterbesparende douchekoppen en toiletten; 

• het gebruik van veel onderhoudsvrije materialen; 

• groene daken binnenterrein met waterretentie; 

• inrichtingsmaatregelen waarbij gedacht kan worden aan groene parkeerplaatsen, 

infiltratie en afkoppeling van hemelwater en natuurvriendelijke oevers; 

• het gebruik van LED-verlichting. 

 

Energieopwekking en integrale duurzaamheid  

Er zijn verschillende mogelijkheden om een duurzame opwekking van energie te 

realiseren. Onderstaand worden in het kort de overwogen energieconcepten voor de 
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voorgenomen ontwikkeling toegelicht en de uiteindelijke keuze beschreven. In de 

besluitvorming is hierbij meegenomen dat de ontwikkelaar een ambitie heeft gesteld 

ten aanzien van de duurzaamheid. De verschillende overwogen duurzame 

energieconcepten zijn: 

 

Collectiefsysteem (Gemeente) 

Een initiatief vanuit de Gemeente voor een collectief warmtesysteem gebaseerd op 

thermische energie uit oppervlaktewater (Amsterdam Rijnkanaal). Dit zou een concept 

kunnen zijn voor het hele plangebied. 

 

Voordelen: 

• duurzaam, verwarmen en koelen. 

 

Nadelen: 

• lange onderzoek- en planvorming als gevolg van overleg met o.a. Rijkswaterstaat en 

Prorail; 

• te verwachten lange procedures voor aanvraag vergunningen en realisatie. 

 

Geothermie 

Gebruik van aardwarmte voor opwekking van warmte voor verwarming en 

warmtapwater.  

 

Voordelen; 

• duurzaam; 

• compacte kleine opwekkingsinstallatie. 

 

Nadelen: 

• geen koelfunctie; 

• lange vergunningsprocedures, valt onder activiteit Mijnbouw (Staatstoezicht); 

• risico’s boren door meerdere aardlagen; 

• er moeten meerdere duizenden woningen aangesloten kunnen worden anders is 

het niet rendabel;  

• inschatting of de bron ca. 30 jaar gebruikt kan worden, duidelijkheid hierover in 

Nederland is er nog niet. 

 

Biomassa 

Een pellet gestookte ketel voor opwekking van warmte voor verwarming en 

warmtapwater.  

 

Voordelen 

• biomassa wordt voorlopig gezien als een onuitputtelijke bron; 

• CO2 neutrale uitstoot. 

Nadelen 

• herkomst pellets vaak onduidelijk 

• maatschappelijke discussie 

• uitstoot stikstof/fijnstof bij verbranding 
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WKO-installatie 

Installatie welke gebruikt maakt van geboorde warme- en koudebronnen voor 

opwekking van warmte en koude. 

 

Voordelen 

• locatie en bodemgesteldheid is geschikt, geen andere bronnen in de buurt 

• locatie bronnen kunnen zodanig worden gepositioneerd dat in de nabije omgeving 

later ook andere WKO installaties kunnen  

• duurzaam opwekking warmte en koude 

• koelfunctie voor in de zomermaanden 

 

Nadelen 

• hoge investering 

• vergunningen bronnen 

 

Vanuit bovenstaande voor en nadelen en de vooruitgeschoven ontwikkeling van het 

Kwadrant ten opzichte van het gehele plangebied Planetenbaan en het Kwadrant  is 

gekozen voor een WKO systeem. Dit systeem wordt ontworpen en geëxploiteerd door 

een Energy Service Company (ESCO). Er is een systeem ontworpen met warmtepompen 

wat voor wat betreft opwekking van warmte en koude gebruikt maakt van de bronnen, 

maar is aangevuld met dry-coolers. Deze combinatie maakt het mogelijk om nog 

duurzamer warmte op te wekken voor o.a. maken van warmtapwater. 

 

Voor wat betreft de toepassing van de WKO installatie is het zo dat er in de directe 

omgeving geen andere bodemenergiesystemen zitten en geen  belemmeringen te 

verwachten zijn. Ook gesloten systemen zijn niet aanwezig in de direct omgeving. 

Daarnaast zit het plangebied niet in een beschermingsgebied van de waterwinning, 

archeologie en dergelijke.    

 

Voor wat betreft de ondergrond zit er een eerste watervoerend pakket tot  circa 20 à 35 

meter diepte en een 2e watervoerende pakket tussen 50 en 90 meter  diepte. Met name 

het 2e watervoerende pakket zal geschikt zijn voor bodemenergiebronnen.    

 

Gezonde mobiliteit 

Er wordt ingezet op een inrichting die stimuleert om duurzamere vormen van vervoer, 

zoals lopen en fietsen boven de privé-auto te verkiezen. 

 

Hoogwaardige fietsvoorzieningen kunnen het gebruik van de fiets stimuleren. Met de 

voorgenomen ontwikkeling wordt ingespeeld op gezonde mobiliteit en wordt ingezet op 

voetgangers en fietsers. De collectieve fietsenberging is direct vanaf de straat middels 

een eigen brede fietshellingbaan gemakkelijk te bereiken. De fietsen worden 

rechtstreeks onder de woonblokken geplaatst, waarna je zo met de lift op je eigen 

woonverdieping bent. Voor ieder appartement zijn er in de kelder min. twee tot max vijf 

fietsplekken beschikbaar, afhankelijk van de grootte van het appartement. Er is tevens  



 

 

 

datum  16 maart 2022 Het Kwadrant Maarssen pagina  53 van 75 

         

ruimte in de stalling voor buitenstandaard fietsen. Voor bezoekers zijn er 250 

fietsplekken beschikbaar.  

 

Om de ontmoetingsfunctie kracht bij te zetten is de ontwikkelaar van de transformatie 

nog op zoek naar afnemers van de ruimten op de begane grond. Men zou kunnen 

denken om daar een  laagdrempelige horecavoorziening te realiseren als bijvoorbeeld 

een repaircafé (bijv. als Coffee & Bikes). Je haalt hier een koffie-to-go op weg naar je 

werk of maakt gebruik van een wait-en-fix service, waarbij je fiets voor je wordt 

gerepareerd, terwijl je geniet van een kopje koffie.  

 

Er is in het plangebied reeds ruimte gereserveerd om in de toekomst een fietspad te 

realiseren, welke kan aansluiten op de omliggende fietspaden om zo de ontsluiting voor 

het langzaam verkeer verder te optimaliseren. Zeker in combinatie met de overige 

beoogde ontwikkelingen in het gebied is het gewenst een totaalvisie te hebben op de 

ontsluiting voor het langzaam verkeer, om zo de bereikbaarheid, ook in relatie tot de 

andere ontwikkelingen, vanuit het gebied verder te vergroten.  

 

Bij de ontwikkeling van het Kwadrant bieden we een alternatief voor eigen autobezit 

aan, het deelmobiliteitssysteem, om het autobezit te verlagen. Deelmobiliteit staat niet 

op zichzelf bij duurzame mobiliteit. De ambitie is om het autobezit en -gebruik zoveel 

mogelijk te reduceren met duurzame alternatieven. Er worden deelauto’s ter 

beschikking gesteld bestemd voor de (buurt)bewoners die van tijd tot tijd gebruik willen 

maken van een auto, maar er wellicht één niet willen of kunnen kopen. Voor 

(buurt)bewoners die toch een auto willen gebruiken, wordt een alternatief geboden 

voor het eigen autobezit. Er is door de ontwikkelaar een intentieovereenkomst gesloten 

met een partij die deelmobiliteit niet alleen voor de bewoners van de nieuwbouw 

mogelijk maakt, maar ook voor de bewoners uit de buurt. 

 

4.16 Huisvuil 
Voor de gehele locatie zijn er in de eindsituatie (transformatie + nieuwbouw het 

Kwadrant) na overleg met de gemeente Stichtse Vecht in totaal: 17 ondergrondse 

containers (restafval, papier, PMD, glas en textiel) benodigd. Kijkend naar het 

ruimtegebruik is dat een behoorlijk oppervlak. In samenspraak en op verzoek van de 

gemeente Stichtse Vecht zijn deze containers om praktisch redenen t.b.v. vuilophaal 

allemaal als één grote milieustraat bij elkaar gehouden. De ondergrondse containers zijn 

geplaatst bij de toegang naar het terrein vanaf de Ruimteweg. Kijkend naar het 

ruimtegebruik is de door ons gekozen locatie hiervoor het beste geschikt: 

• De volledige rondweg is éénrichtingsverkeer, waardoor er een opstopping ontstaat 
als de verzameldienst op deze weg parkeert voor het legen van 17 ondergrondse 
containers. De vrachtwagen kan nu op het stuk parkeerweg naast de containers 
gaan staan, waardoor het doorstromende verkeer blijft gehandhaafd; 

• Omdat het 1e gedeelte van de rondweg, waar de verzameldienst de bakken komt 
ophalen, tweerichtingsverkeer is, hoeft de vrachtwagen niet de gehele rondweg af; 

• De loopafstand voor bewoners is zo klein en centraal mogelijk gehouden;  
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• De opstelplek is aan het einde van de locatie, niet al te dicht bij de appartementen, 
waardoor er over evt. stankoverlast geen klachten kunnen ontstaan. 

 

Voor de positie en indeling op de locatie zie onderstaande afbeelding. 

 

 
Afbeelding 4.3: Situering ondergrondse containers 
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5 UITVOERBAARHEID 

5.1 Economische uitvoerbaarheid  
Bij de voorbereiding van een ruimtelijke procedure dient op grond van artikel 3.1.6 lid f 

van het Besluit ruimtelijke ordening onderzoek plaats te vinden naar de economische 

uitvoerbaarheid van het plan.  

 

Met de inwerkingtreding van de Wro op 1 juli 2008 rust op de gemeente op grond van 

artikel 6.12 lid 1 van die wet de verplichting tot kostenverhaal bij grondexploitatie. Deze 

verplichting houdt in dat als de gemeente er bij een ruimtelijke ontwikkeling niet in 

slaagt met alle particuliere eigenaren in het gebied een overeenkomst te sluiten over 

grondexploitatie, de gemeente publiekrechtelijk de kosten moet verhalen bij alle 

eigenaren in het exploitatiegebied waarmee niet is gecontracteerd. Gemaakte kosten 

(limitatief opgesomd in artikelen 6.2.3 tot en met 6.2.5 van het Bro) zoals plankosten, 

onderzoekskosten, kosten van inrichting van de openbare ruimte etc. kunnen worden 

verhaald door middel van een exploitatieplan. 

 

De gemeente zal met initiatiefnemer een overeenkomst sluiten over grondexploitatie ( 

een anterieure overeenkomst). Hierin zullen afspraken gemaakt worden over betaling 

van de gemeentelijke kosten. De kosten van grondexploitatie over de in het plan 

begrepen gronden zullen hiermee worden ingevuld. Het maken van een exploitatieplan 

is hiermee niet nodig. 

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
In januari 2019 is er een inloopavond georganiseerd door gemeente en ontwikkelaars 

over de ontwikkeling van de Planetenbaan en het Kwadrant. Er waren onder andere 

bewoners van Bloemstede, vertegenwoordigers van bedrijven van het naastgelegen 

bedrijfsterrein en raadsleden. Tijdens deze Inloop bijeenkomst is op hoofdlijnen het 

concept stedenbouwkundig kader en randvoorwaarde document gepresenteerd waarbij  

ingebrachte reacties konden worden meegenomen in de verdere uitwerking van het 

randvoorwaarden document. 

 

Tussentijds heeft de ontwikkelaar van het Kwadrant veelvuldig contact gehad met 

raadsleden  en buurtbewoners waarbij de nader uitgewerkte plannen van het Kwadrant 

nader zijn toegelicht. Zo is onder meer tijdens een raadsexcursie op 20 september 2019 

de raad van Stichtse Vecht de stand van zake van het project Het Kwadrant toegelicht in 

een korte presentatie. Hiernaast zijn belangstellende omwonenden rondom de 

behandeling van het stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden document 

bijgepraat over de plannen. 

 

In de zomer van 2020 is door de gemeente het stedenbouwkundigkader en 

randvoorwaarden document vastgesteld. Vanuit dat perspectief is op 10 september 

2020 de raad van Stichtse Vecht over de huidige stand van de plannen voor het 

Kwadrant geïnformeerd en is op 23 september 2020 de buurt geïnformeerd via een 

online webinar. Tijdens deze bijeenkomst met de raad en het webinar zijn de nadere 

plannen ten aanzien van  de nieuwbouw, de transformatie van het bestaande gebouw 



 

 

 

datum  16 maart 2022 Het Kwadrant Maarssen pagina  56 van 75 

         

(het hoofdkantoor van Fujitsu) naar studentenwoningen toegelicht en zijn ideeën voor 

invulling van de plint (begane grond) met onder meer kleinschalige functies voor de 

buurt, gericht op ontmoeten en ontspanning opgehaald. 

  

Via deze link is de opname van het webinar te downloaden: https://youtu.be/ciS-

Pyxqb4o 

 
Daarnaast hebben er vanaf eind 2018 tot nu diverse overleggen afstemmingen met 

projectteam van gemeente, welstand en ODRU plaatsgevonden om het ontwerp van het 

project Kwadrant verder uit te kunnen werken.   

 
 

 

https://youtu.be/ciS-Pyxqb4o
https://youtu.be/ciS-Pyxqb4o
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6 CONCLUSIE 
In dit hoofdstuk komen de conclusies naar voren van de toetsing van het onderhavige 

plan aan het beleid en de milieu- en omgevingsaspecten. 

 

Beleidskader 

Onderhavig plan sluit aan bij het beleid van de verschillende overheden. Bij de 

uitvoering van het plan moeten rekening gehouden worden met de ladder van 

duurzame verstedelijking. Uit provinciaal en gemeentelijk beleid komt naar voren dat er 

grote behoefte is aan woningen in de sociale en middeldure huursector. Met het 

initiatief wordt op korte termijn uitvoering gegeven aan het volkshuisvestelijke 

beleidsdoel van rijk, provincie en gemeente om een groot aantal woningen toe te 

voegen aan de woningvoorraad.  

 

Daarnaast heeft het stedenbouwkundig kader & randvoorwaarden document de basis 

gevormd voor het ontwerpen van de buitenruimte en de twee woongebouwen. Wat 

betreft het parkeren en het aantal ontsluitingen autoverkeer wordt onderbouwd 

afgeweken van de genoemde randvoorwaarden. Qua langzaam verkeer dient er een 

totaal visie te worden opgesteld in combinatie met de overige beoogde ontwikkeling in 

het gebied.  

 

Haalbaarheid 

Onderhavig plan levert geen problemen op ten aanzien van de onderzochte 

milieukundige en ruimtelijke aandachtspunten, mits voldaan wordt aan de voorwaarden 

uit de onderzoeken.  

 

Voor het aspect geluid dienen er maatregelen getroffen te worden bij de woningen, wat 

er voor zorgt dat de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden. Daarnaast 

dienen er maatregelen getroffen te worden bij de woningen welke niet over een 

geluidluwe zijde beschikken. Daarnaast beschikken de woningen over een collectieve 

buitenruimten op maaiveldniveau in de binnengebieden van beide bouwblokken waar 

sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Met deze collectieve buitenruimten 

op maaiveldniveau wordt vooruitlopend op eventuele gebiedsmaatregelen voorzien in 

een aanvaardbare kwaliteit van de woon- en leefomgeving. 

 

Uit de toetsing aan de milieu- en omgevingsaspecten is tevens gebleken dat er geen 

onevenredig afbreuk plaatsvindt aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende 

gronden en bouwwerken en/of belangen van belanghebbenden. Met uitzondering van 

het bedrijfsperceel Ruimteweg 1. Er is sprake van een beperking van de planologische 

mogelijkheden op het bedrijfsperceel aan de Ruimteweg 1, maar geen sprake van 

beperking van de huidige bedrijfsactiviteiten.  
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1 Inleiding 
In opdracht van Smits Bouwbedrijf / Feniks Installatie Adviseurs is voor het project 

Kwadrant te Maarssen in de gemeente Stichtse Vecht een akoestisch onderzoek 

omgevingslawaai ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure uitgevoerd. 

De voorgenomen ontwikkeling betreft de realisatie van 499 nieuwe woningen, 

verdeeld over twee blokken, elk bestaand uit een toren van 16 bouwlagen en een 

rondgaande plint van 5 bouwlagen. 

De locatie is gelegen binnen de geluidzone van de N230 (autoweg, buiten 

stedelijke situatie), de Maarssenbroekseslag, de Ruimteweg, Floraweg, 

Meteorenweg en de Maarssenbroeksedijk. De Bloemstede is ingericht als een 30 

km/uur weg en hoeft formeel niet te worden meegenomen. Deze weg is in het 

kader van een goede ruimtelijke ordening meegenomen in de berekeningen. 

Om de voorgenomen woningbouw mogelijk te maken en het bijbehorende 

bestemmingsplan vast te stellen is een gedetailleerd akoestisch onderzoek 

omgevingsgeluid uitgevoerd waarbij de geluidbelastingen op de het bouwplan is 

bepaald en beoordeeld of de optredende geluidbelastingen te verantwoorden zijn 

binnen de kaders van de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid. 

In onderstaande figuren volgt de situering alsmede beoogde invulling plangebied. 

In de volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens de uitgangspunten, het 

wettelijk kader, geluidmodel, de berekeningsresultaten, de maatregelen, de 

hogere waarden en de conclusies voor het aspect omgevingslawaai beschreven. 

 

Figuur 1-1: Situering plangebied 

 

Figuur 1-2: Beoogde invulling plangebied 
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2 Uitgangspunten 
Uitgegaan is van de volgende stukken: 

• TO tekeningen van Klunder architecten, Projectnummer 18933, 

d.d. 1 oktober 2021; 

• Verkeersprognose 2030, op 16 augustus 2018 verstrekt door de ODRU, 

zonder verkeer aantrekkende werking plangebied; 

• Mobiliteitsonderzoek Maarssenbroek van de gemeenteraad, d.d. 24 

september 2019 met verkeer aantrekkende werking; 

• Bevestiging gehanteerde verkeersprognoses door gemeente Stichtse 

Vecht d.d. 20 oktober 2021; 

• Wet geluidhinder1, (hierna te noemen: Wgh); 

• Reken- en meetvoorschrift geluid 20122(hierna te noemen: RMG 2012); 

• Beleidsregel hogere waarden gemeente Stichtse Vecht, d.d. 6 juli 2012; 

• Actieplan omgevingslawaai 2018-2023; Gemeente Stichtse Vecht. 

• Amendement Reg. Nr. 14.A9” van Groen Links Stichtse Vecht: Gezond 

leefklimaat; 

• ROM integraal advies, Olo-nummer 5492209 van de ODRU; 

• Overzicht toetsresultaten aanvraag omgevingsvergunning fase-1 met 

kenmerk 2020-000588, d.d. 19 mei 2021 van de gemeente Stichtse Vecht; 

• webkaart.provincie-utrecht.nl. 

 

 

 

 

 
1 Wet geluidhinder, Staatsblad 1979, 99, laatst gewijzigd in Staatsblad 2017, 57; inwerktreding 1 mei 
2017. 

3 Toetsingskader  

3.1 Wet geluidhinder 

3.1.1 Algemeen 
Het toetsingskader waar bij het te nemen van een ruimtelijk besluit rekening 

gehouden dient te worden zijn onder meer de bepalingen uit de Wet geluidhinder. 

De Wet geluidhinder beoogt de burger te beschermen tegen hoge 

geluidbelastingen. In deze wet zijn onder meer de normen voor geluid vanwege 

wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai vastgelegd. 

3.1.2 Geluidgevoelige functies 
De bepalingen uit de Wet geluidhinder zijn van toepassing op geluidgevoelige 

functies zoals de woningen in het plangebied. 

3.1.3 Geluidzones 

3.1.3.1 Zones langs wegen 

Op grond van artikel 74 uit de Wgh bevindt zich aan weerszijden van een weg een 

zone waarbinnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd, uitgezonderd 

een aantal situaties waaronder wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. 

De breedte van de zone, aan weerszijden van de weg, is afhankelijk van het aantal 

rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk), zie tabel 3.1. 

De definities van stedelijk en buitenstedelijk gebied zijn opgenomen in artikel 1 

Wgh.  

  

2 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, Staatscourant 2012, 11810, laatst gewijzigd in Staatscourant 
2019, 64036; inwerktreding 1 januari 2020. 
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Deze definities luiden:  

• stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom (bepaald door 

komgrensborden) met uitzondering van het gebied binnen de zone van 

een autoweg of autosnelweg;  

• buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom en het 

gebied binnen de bebouwde km dat is gelegen binnen de zone van een 

autoweg of autosnelweg. 

Tabel 3-1: Overzicht zonebreedte aan weerszijden van de weg 

Stedelijk gebied Buiten stedelijk gebied 

Aantal rijstroken Zonebreedte Aantal rijstroken Zonebreedte 

1 of 2 200 m 1 of 2 250 m 

3 of meer 350 m 
3 of 4 400 m 

5 of meer 600 m 

 

Voor de omliggende wegen zijn de volgende zonebreedtes van toepassing: 

Tabel 3-2: Zonebreedte wegen 

Weg Aantal rijstroken Zonebreedte 

N230* 4 400 m 

Maarssenbroekseslag** 2 tot 4 350 m 

Ruimteweg 4 350 m 

Floraweg 4 350 m 

Meteorenweg 2 200 m 

Maarssenbroeksedijk 2 200 m 
*De N230 is een autoweg en derhalve als een buitenstedelijke situatie beoordeeld. 
**Weg aansluitend op N230 en Ruimteweg/Floraweg en valt onder beheer gemeente. 

 
 

 

Het plangebied is gelegen binnen de zones van bovengenoemde wegen en binnen 

deze zone moet de geluidsbelasting op de gevel van nieuwe woningen worden 

getoetst aan de grenswaarden op grond van artikel 82 en 83 uit de Wgh. De 

Bloemstede is ingericht als een 30 km/uur zone en heeft formeel geen 

zonebreedte. Deze weg is in het kader van een goede ruimtelijke ordening in het 

onderzoek meegenomen. 

3.1.4 Grenswaarden 
In het geval er nieuwe woningen worden gerealiseerd binnen de zone van een 

gezoneerde weg, mag de geluidsbelasting niet meer bedragen dan de 

voorkeurswaarde. Indien de geluidsbelasting hoger is dan de voorkeurswaarde 

moeten er in principe maatregelen worden getroffen om hieraan alsnog te kunnen 

voldoen. Blijkt dat niet mogelijk of op zwaarwegende bezwaren te stuiten van 

stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard dan is 

het college van Burgemeester en Wethouders van de betrokken gemeente 

bevoegd tot het vaststellen van hogere waarden. Bij overschrijding van de 

maximale ontheffingswaarde is in principe geen woningbouw op de locatie 

mogelijk. In tabel 3.3 is aangegeven wat de voorkeursgrenswaarde en de maximale 

ontheffingswaarde is voor nieuwe woningen binnen de zone van een weg 

overeenkomstig de Wgh. 

Tabel 3-3: Grenswaarden nieuwe woningen bij gezoneerde wegen 

Situatie Voorkeursgrenswaarde Maximale ontheffingswaarde 

Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

Nieuwe woning 48 dB 63 dB 53 dB 

 
De maximale ontheffingswaarde van de N230 bedraagt 53 dB. Voor de overige 

wegen bedraagt de maximale ontheffingswaarde 63 dB. 

3.1.5 Reductie geluidsbelasting wegverkeerslawaai 
Op grond van de verwachting dat de geluidproductie van motorvoertuigen in de 

toekomst zal afnemen staat artikel 110g Wgh toe om een reductie toe te passen. 

Conform artikel 3.4 van het RMG 2012 is deze aftrek afhankelijk van de 
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geluidbelasting en de representatief te achten snelheid voor lichte 

motorvoertuigen. In tabel 3.4. zijn de verschillende reducties aangegeven. 

Tabel 3-4: Reductie geluidbelasting voor wegen 

Snelheid Geluidbelasting Aftrek 

≥ 70 km/uur 

56 dB 3 dB 

57 dB 4 dB 

overig 2 dB 

< 70 km/uur n.v.t. 5 dB 

 

De hoofdrijbaan N230 is uitgevoerd met een 100 km/uur snelheidsregime. De 

aftrek voor de N230 bedraagt derhalve 2, 3, 4 dB. De overige wegen zijn uitgevoerd 

als 50 km/uur wegen en bedraagt de aftrek 5 dB. Onderstaand volgt de 

beheergrens van de provinciale wegen (rode stippellijn) toegekend aan de rijlijnen 

van de N230 in het rekenmodel, zie figuur 3-2 (blauwe arcering). 

 

Figuur 3-1: Beheergrens provinciale wegen (bron: webkaart.provincie-utrecht.nl) 

 

 

Figuur 3-2: Rijlijnen rekenmodel toegekend aan N230 (blauwe arcering)  

 

3.1.6 Dove gevel 
De Wgh benoemt grenswaarden voor de geluidbelastingen op de gevels van 

geluidgevoelige gebouwen. Dove gevels zijn echter gevels waarvan de 

geluidbelastingen op deze gevels niet hoeven te worden getoetst aan deze 

grenswaarden. Dove gevels zijn bijvoorbeeld: 

• gevels zonder aanwezige te openen delen en die voldoen aan een 
karakteristieke geluidwering van tenminste het verschil van de 
geluidbelasting en een waarde van 33 dB;  

• gevels met bij uitzondering te openen delen, mits deze delen niet grenzen 
aan een geluidgevoelige ruimte (slaap-, woon- of eetkamer). Voorbeelden 
zijn:  
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- een raam in een gevel van een keuken met een vloeroppervlakte 
van minder dan 11 m2. 

- een raam in een hal van een woning.  
- een nooduitgang. 
 

3.2 Bouwbesluit 2012 
In het Bouwbesluit 2012 is aangegeven wat de karakteristieke geluidwering moet 

zijn om een binnenwaarde, bij gesloten ramen, te garanderen voor verblijfs-

gebieden van nieuwe woningen. Deze karakteristieke geluidwering moet minimaal 

gelijk zijn aan de vastgestelde hogere waarde minus de toegestane binnenwaarde 

van 33 dB voor het wegverkeerslawaai. De reductie conform hoofdstuk 3.1.5 mag 

niet worden meegenomen. 

3.3 Geluidbeleid Stichtse Vecht 
In de situatie dat de geluidsbelasting op de gevel hoger is dan de 

voorkeursgrenswaarde moet behalve aan de grenswaarden uit de Wgh tevens 

worden getoetst aan de voorwaarden uit het geluidbeleid Stichtse Vecht. Dit 

beleid is vastgelegd in het document “Beleidsregel hogere waarden Wet 

geluidhinder, d.d. 15 mei 2012”. 

Een hogere waarde kan slechts worden verleend wanneer de woningen 

beschikken over: 

• Een geluidluwe zijde, onder geluidluw wordt verstaan: een 

geluidbelasting van maximaal 48 dB voor wegverkeerslawaai, dan wel de 

hoogst optredende geluidbelasting op de woning als gevolg van 

wegverkeerslawaai minus ten minste 10 dB voor woningen in de hoogste 

geluidklasse. De verschillende wegen worden als afzonderlijke 

geluidbronnen getoetst; 

• Een geluidluwe buitenruimte waarbij, het geluidniveau in deze 

buitenruimte (indien gelegen aan de bronzijde) niet meer dan 5 dB hoger 

mag zijn dan de voorkeursgrenswaarde (≤ 53 dB per weg); 

• De gecumuleerde geluidbelasting bepaald volgens bijlage 2 van het RMG 

2012 inclusief aftrek, dient maximaal 63 dB te bedragen; 

• Wanneer de geluidbelasting op de gevel achter een afgeschermd balkon 
kan worden aangemerkt als geluidluw, dan wordt ook de buitenruimte als 
geluidluw aangemerkt. De geluidbelasting op de gevel en in de 
buitenruime wordt bepaald op 1,5 m hoogte t.o.v. vloerniveau. 

 

3.4 Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023  
Naast de grenswaarden uit de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid 

zijn in het Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023 Gemeente Stichtse Vecht 

plandrempels vastgelegd met als doel om de bestaande knelpunten aan te pakken 

alsmede het voorkomen van toekomstige knelpunten als gevolg van nieuwe 

ontwikkelingen. Opgemerkt dient te worden dat de plandrempels uit het Actieplan 

Omgevingslawaai uitsluitend betrekking hebben op de geluidbelastingen 

afkomstig van gemeentelijke wegen. In het actieplan zijn de volgende (relevante) 

plandrempels (zonder aftrek ex. art 110 g Wet geluidhinder) vastgelegd:  

• Doorgaande en wijkontsluitingswegen: 60 dB (Lden) 

• Overige wegen: 65 dB (Lden) 

3.5 Gezond woon- en leefklimaat 
De gemeente Stichtse Vecht hecht waarde aan een gezond woon - en leefklimaat 

voor al haar inwoners en dat staat in het beoogde plangebied Kwadrant derhalve 

ernstig onder druk vanwege het wegverkeerslawaai. In het Amendement (sub 

beslispunt in het raadsbesluit onder 1. op te nemen en daarmee onder het kopje 

“Geluid ” (deel B, p33, GO p14)), worden de volgende Eisen gesteld:    

• Maatregelen of voorzieningen te treffen op of rond het plangebied om de 

geluidsbelasting in het gehele plangebied te verminderen, en daarmee te 

zorgen voor een gezond woon- en leefklimaat - tenminste op 

maaiveldniveau. 
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3.6 Wijze van toetsing geluid afschermende constructies 
De geluid afschermende constructies die de achterliggende gevel afschermen van 

het omgevingsgeluid mogen geheel of gedeeltelijk uit te openen delen bestaan en 

mogen in hoge mate de gevel afschermen of afsluiten mits voldaan wordt aan de 

randvoorwaarden zoals weergegeven in de onderstaande tabel. 

Tabel 3-5: Toetsing van geluidafschermende constructies 

Beoordelingsaspect Toestand te openen delen van de 

afschermende constructie 

Geluidbelasting op de gevel conform de Wgh Open 

Geluidluwe zijde en buitenruimte Gesloten 

Spuien van de achtergelegen 

verblijfsgebieden en verblijfsruimten 
Open 

Ventileren van de achtergelegen 

verblijfsgebieden en verblijfsruimten 
Gesloten 

Geluidwering van de gevel Open 

 

De geluid afschermende constructies kunnen bestaan uit een verhoogde 

borstwering van balkons, geluidwerende louvres (ook comfortbox of 

geluidwerende lamellen genoemd) of een lokaal geluidscherm ter plaatse van te 

openen delen. 

De geluidbelasting op de gevel achter balkonschermen wordt bepaald op 1,5 m 

hoogte t.o.v. vloerniveau. 
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4 Geluidmodel  

4.1 Algemeen 
Hierna worden de uitgangspunten voor de berekeningen beschreven. Het gaat om 

de gehanteerde wegverkeersgegevens, de gebruikte berekeningsmethode en de 

overige uitgangspunten.  

4.2 Uitgangspunten  

4.2.1 Verkeersgegevens 

De verkeersgegevens van de beschouwde wegen voor het peiljaar 2030 zijn 

vertrekt als shape file door de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU). De 

etmaalintensiteiten zijn exclusief de verkeersaantrekkende werking van het 

plangebied. In het mobiliteitsonderzoek Maarssenbroek van de gemeenteraad, 

d.d. 24 september 2019 is de verkeersaantrekkende werking van het plangebied 

opgenomen. De wegdekverharding N230 is gebaseerd op de webkaart.provincie-

utrecht.nl en de door de provincie Utrecht per e-mail verstrekte gegevens. De 

wegdekverhardingen van de overige wegen zijn gebaseerd op de verstrekte shape 

file door de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) en aanvullende informatie 

verstrekt door de Provincie Utrecht. De gehanteerde verkeersgegevens zijn 

actueel en bevestigd door de gemeente Stichtse Vecht, d.d. 20 oktober 2021. 

Deze verkeersgegevens hebben betrekking op de verwachte verkeersintensiteit in 

de toekomst, de verdeling van het verkeer in de dag-, avond- en nachtperiode 

alsmede de verdeling van het verkeer in de onderscheiden voertuigcategorieën. In 

tabel 4-1 volgt een beknopt overzicht van de maatgevende wegvakken ter hoogte 

van het plangebied. In bijlage 2 is een volledig overzicht van de verkeersgegevens 

opgenomen.  

 

 

 

Tabel 4-1: Beknopt overzicht gehanteerde verkeersgegevens toekomstig 

Weg 
Etmaal-

intensiteit 
Snelheid Wegdekverharding 

N230 77.516 mvt 

100 km/uur 

Toe- afritten 

50/70 km/uur 

Dicht Asfalt Beton (ref. wegdek) 

/ Microflex op de viaducten nabij 

plan 

Amsterdamseslag 
(toe- en afrit N230) 26.606 mvt 70 km/uur 

Dicht Asfalt Beton 

 (ref. wegdek) 

Maarssenbroekseslag 
21.094 mvt* 

7.314 mvt** 
50 km/uur 

Dicht Asfalt Beton  

(ref. wegdek) 

Ruimteweg 15.884 mvt 50 km/uur 
Dicht Asfalt Beton 

 (ref. wegdek) 

Floraweg 17.432 mvt 50 km/uur 
Dicht Asfalt Beton 

 (ref. wegdek) 

Meteorenweg 6.630 mvt 50 km/uur 
Dicht Asfalt Beton  

(ref. wegdek) 

Maarssenbroeksedijk 6.086 mvt 50 km/uur 
Dicht Asfalt Beton 

 (ref. wegdek) 
*Wegvak aansluiting N230 met Ruimteweg. 
**Wegvak aansluiting N230 met Floraweg. 

4.2.2 Rekenmethode 

De berekeningen van de geluidbelastingen zijn uitgevoerd volgens de 

Standaardrekenmethode 2 overeenkomstig het RMG 2012. Voor dit onderzoek is 

gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu, versie 2020.2. In het 

rekenmodel zijn de geluidsbronnen (o.a. wegen), bodemgebieden, objecten 

(gebouwen enz.) en toetspunten ingevoerd. In bijlage 1 is een afbeelding van het 

ontwikkelde rekenmodel weergegeven. In verband met de grootte van het 

rekenmodel is ervoor gekozen geen uitdraai van de ingevoerde items in de bijlage 

van dit rapport op te nemen. Indien gewenst kan deze uitdraai of het rekenmodel 

kosteloos worden aangeleverd aan het bevoegd gezag. 
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Bij de berekeningen wordt onderscheid gemaakt tussen de dagperiode (07.00 uur 

- 19.00 uur), de avondperiode (19.00 uur – 23.00 uur) en de nachtperiode 

(23.00 uur - 07.00 uur). Voor een vergelijking met de wettelijke grenswaarden 

wordt voor het wegverkeerslawaai het gewogen gemiddelde van de dag-, avond- 

en nachtwaarde de dosismaat Lden in dB vastgesteld. 

4.3 Gebouwhoogte en gevels 
In het onderzoek is rekening gehouden met de beoogde ligging en bouwhoogtes 

van het nieuwbouwplan. In onderstaande figuur is schematisch de ligging van de 

gevels en gehanteerde gebouwhoogtes van de verschillende bouwdelen 

weergegeven. 

 

Figuur 4-1: Ligging van het plan en gebouwhoogtes 

 

4.3.1 Overige uitgangspunten 

• Het model van de omgeving is gebaseerd op de BGT en de kadastrale 

kaart verkregen via PDOK.  

• De ligging van het plan en de bouwhoogtes van het bouwplan zijn 

ontleend aan het Technisch Ontwerp van Klunder Architecten, d.d. 1 

oktober 2021; 

• Toetspunten op de gevels met een beoordelingshoogte van 1,5 m ten 

opzichte van vloerpeilniveau gekoppeld aan het gebouw op 10 cm voor 

de gevel (invallend geluidniveau).  

• In het rekenmodel is als uitgangspunt een akoestisch harde bodem 

gekozen (bodemfactor 0,0). Alle akoestische zachte gebieden zoals gras 

en bermen zijn als specifieke bodemgebieden in het rekenmodel 

ingevoerd (bodemfactor 1,0). Rondom het plangebied is gerekend met 

een akoestisch halfzachte boden (bodemfactor 0,5); 

• De hoogteligging van het omliggende aandachtsgebied is gebaseerd op 

de gegevens uit het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland); 

• Als uitgangspunt is gehanteerd dat toekomstige ontwikkelingen m.u.v. de 

bepaalde toename van de verkeersintensiteiten rondom het plangebied  

o.b.v. het mobiliteitsonderzoek niet in het onderzoek worden 

meegenomen. Het betreft onder meer de beoogde aanleg van 

geluidreducerend asfalt op de N230 (planning 2024), de realisatie van 

plangebied Haagstede (nieuwbouw woningen, knip 

Maarssenbroekseslag, nieuwe toerit N230  en de realisatie van een 

scherm langs N230 ter hoogte van Haagstede). 
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5 Geluidbelastingen  

5.1 Algemeen 
Onderstaand volgt per weg een overzicht van de optredende geluidbelastingen 

vanwege wegverkeerslawaai op de gevels (bouwvlakgrenzen) van het plan. De 

geluidbelasting per weg is hierbij gepresenteerd na aftrek conform art. 110g Wgh. 

In bijlage 4 zijn de volledige rekenresultaten opgenomen. 

5.1.1 N230 
Bijna de gehele buitenring (m.u.v. enkele bouwlagen aan de noordwestzijde van 

blok A en blok B) ondervindt een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde 

van 48 dB. De gehele zuidoostgevel van blok A en B, de gehele noordoostgevel van 

blok A, de gehele zuidwestgevel van blok B en een gedeelte van de zuidwestgevel 

van blok A heeft een geluidbelasting boven de maximale ontheffingswaarde van 

53 dB. De maximale geluidbelasting bedraagt 65 dB ter plaatse van de 

zuidoostgevel van blok A. Er dienen maatregelen getroffen te worden om de 

geluidbelasting ter plaatse van de te openen delen te verlagen tot maximaal 53 dB 

(zie hoofdstuk 6.1.4). Daarnaast dienen er hogere waarden aangevraagd te 

worden ten gevolge van de N230 van maximaal 53 dB. 

5.1.2 Maarssenbroekseslag 
De gehele noordwestgevel van blok A en B en een gedeelte van de noordoost- en 

zuidwestgevel van blok A en B ondervindt een geluidbelasting boven de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB 

wordt nergens overschreden. De maximale geluidbelasting bedraagt 59 dB. Er 

dienen hogere waarden aangevraagd te worden ten gevolge van de 

Maarssenbroekseslag van maximaal 59 dB. 

5.1.3 Ruimteweg 
De gehele noordoost-, zuidoostgevel en een groot gedeelte van de 

noordwestgevel van blok A en een gedeelte van de noordoost- en noordwestgevel 

van blok B heeft een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt nergens overschreden. De 

maximale geluidbelasting bedraagt 61 dB. Er dienen hogere waarden aangevraagd 

te worden ten gevolge van de Ruimteweg van maximaal 61 dB. 

5.1.4 Floraweg 
De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. De maximale 

geluidbelasting bedraagt 43 dB. 

5.1.5 Meteorenweg 
De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. De maximale 

geluidbelasting bedraagt 40 dB. 

5.1.6 Maarssenbroeksedijk 
De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. De maximale 

geluidbelasting bedraagt 43 dB. 

5.1.7 Bloemstede (30 km/uur weg) 
De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. De maximale 

geluidbelasting bedraagt 26 dB. 

5.1.8 Gecumuleerde geluidbelasting 
De maximale gecumuleerde geluidbelasting na aftrek bedraagt 66 dB. Zonder 

aftrek bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting maximaal 69 dB. 

5.1.9 Grafisch overzicht gevels met ontheffing 
In bijlage 5 is grafisch weergegeven waar sprake is van een overschrijding van de 

voorkeursgrenswaarde en waar sprake is van een overschrijding van de maximaal 

te verlenen ontheffingswaarde.  

5.1.10 Geluidbijdrage onderdoorgang 
De binnenterreinen van beide bouwdelen zijn via onderdoorgangen te bereiken. 

Met de voorgeschreven rekenmethode is de invloed van onderdoorgangen niet 

direct te bepalen.  
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In eerste instantie is gekeken of sprake is van een overschrijding van de 

voorkeursgrenswaarde indien de onderdoorgang wordt gemodelleerd als een 

opening over de volledige hoogte van het gebouw. Uit deze 1e analyse volgt dat 

alleen voor het binnengebied van gebouw B sprake is van een mogelijke 

overschrijding van de voorkeursgrenswaarde.  

Om de invloed van de onderdoorgangen op de gevels van de woningen gelegen 

op met name de lagere verdiepingen aan de galerijzijde van bouwdeel B te 

bepalen is onderstaande aanpak gehanteerd.  

De geluidsbijdrage van de onderdoorgang is bepaald door de volgende stappen 

uit te voeren: 

1. De geluidbelastingen op de onderste drie bouwlagen in het 

binnenterrein zijn berekend d.m.v. een rekenmodel waarbij ter plaatse 

van de onderdoorgang een volledig dicht gebouw is gemodelleerd; 

2. De geluidbelastingen op de onderste drie bouwlagen in het 

binnenterrein zijn berekend d.m.v. een rekenmodel waarbij ter plaatse 

van de onderdoorgang geen gebouw is gemodelleerd (opening over 

volledige hoogte); 

3. De geluidbelastingen op de onderste drie bouwlagen in het 

binnenterrein zijn berekend d.m.v. een rekenmodel waarbij ter plaatse 

van de onderdoorgang een gebouw is gemodelleerd met de omvang van 

de onderdoorgang (gebouw met de grootte van de onderdoorgang in 

opening); 

4. De bijdrage op de geluidimmissie vanwege de onderdoorgang is bepaald 

door de berekende geluidbelasting onder stap 3 (logaritmisch) te 

verminderen met de berekende geluidbelasting onder stap 2; 

5. De onder stap 4 berekende bijdrage vanwege de onderdoorgang is 

opgeteld bij de geluidbelastingen berekend onder stap 1. 

In onderstaande tabel zijn de maatgevende berekeningsresultaten samengevat. 

De uitgebreide berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 4.  

Tabel 5-1 Berekeningsresultaten onderdoorgang 

Wnp hoogte Stap 1 Stap 2 Stap 3 stap 4 (2-3) stap 5 (1+4) na aftrek 

128_A 1,5 40,21 44,67 40,29 42,70 44,64 43 

128_B 5 40,94 45,46 44,28 39,22 43,18 41 

128_C 8 42,28 46,25 46,23 22,87 42,33 40 

129_A 1,5 40,2 51,61 42,48 51,04 51,39 49 

129_B 5 41,11 52,59 51,48 46,12 47,31 45 

129_C 8 42,72 53,23 53,22 26,85 42,83 41 

130_A 1,5 39,83 49,91 41,99 49,15 49,63 48 

130_B 5 40,84 51,07 50,43 42,44 44,72 43 

130_C 8 42,4 51,81 51,81 -99,00 42,4 40 

 

Uit de berekeningen blijkt dat op het maatgevende rekenpunt (punt 129) de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB juist wordt overschreden op de begane grond 

t.g.v. de N230. De geluidbelasting bedraagt 49 dB. Op alle overige galerijgevels 

wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

 

Figuur 5-1: Positie overschrijding voorkeursgrenswaarde begane grond bouwdeel B  
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5.1.11 Conclusies 
Uit het onderzoek volgt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB vanwege de 

N230, de Maarssenbroekseslag en de Ruimteweg wordt overschreden. Daarnaast 

is sprake van een overschrijding van de maximaal te verlenen ontheffingswaarde 

t.g.v. de N230. De maximaal optredende gecumuleerde geluidbelasting bedraagt 

66 dB na aftrek. De geluidbelasting aan de galerijzijde van beiden bouwdelen is ten 

gevolge van nagenoeg alle wegen kleiner of gelijk aan de voorkeursgrenswaarde. 

Slechts ter plaatse van enkele woningen gelegen op de begane grond van 

gebouw B is sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde met 

maximaal 1 dB. Voor een grafisch overzicht van de gevels met een overschrijding 

van de voorkeursgrenswaarde / maximaal te verlenen ontheffingswaarde wordt 

verwezen naar bijlage 5.  

Vanwege de overschrijding van de grenswaarden is getoetst aan de eisen uit de 

Wgh en overige beleidsregels. Zie hiervoor hoofdstuk 6 en 7. 

6 Toetsing Wgh 

6.1 Geluidreducerende maatregelen  

6.1.1 Algemeen 
In artikel 110a van de Wgh wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere 

grenswaarden kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere 

grenswaarde worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op 

het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege een weg onvoldoende 

doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van 

stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of 

financiële aard. Indien blijkt dat geluidbeperkende maatregelen onvoldoende 

soelaas bieden, kan het bevoegd gezag - onder voorwaarden - hogere waarden 

vaststellen voor de betreffende geluidgevoelige bestemmingen. 

6.1.2 Bron- en overdrachtsmaatregelen 
Bronmaatregelen in de vorm van maatregelen op verkeerskundig gebied zoals 

verlaging van de verkeersintensiteit, verlaging van de maximum snelheid, wijziging 

van de verkeerssamenstelling of een wijziging van de route voor zwaar 

vrachtverkeer, is voor de N230, Maarssenbroekseslag en de Ruimteweg niet 

onderzocht daar dit veelal uitsluitend van toepassing is als het gaat om te 

projecteren, in aanbouw zijnde of aanwezige woningen en een nog niet 

geprojecteerde weg.  Daarnaast vervullen de genoemde wegen een noodzakelijke 

verkeers- en vervoersfunctie. 

Omdat het treffen van bronmaatregelen in de vorm van geluidreducerend asfalt 

en/of schermmaatregelen op bouwplanniveau onvoldoende effect sorteren en 

financieel niet doelmatig zullen zijn, is nader onderzoek voor verlaging van de 

geluidbelastingen uitsluitend als gebiedsmaatregel beschouwd. 

Op gebiedsniveau zal de uiteindelijk oplossing gezocht moeten worden in een 

combinatie van maatregelen zoals de toepassing van geluidreducerend asfalt op 

de maatgevende wegen waaronder de Ruimteweg, Maarssenbroekseslag en de 

N230 inclusief de toe- en afritten en overdrachtsmaatregelen in de vorm van 

schermen langs de N230, zie verder paragraaf 7.6.2. 

6.1.3 Maatregelen op gebouw- of woningniveau 
Omdat sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde en 

meerdere gevels doof uitgevoerd dienen te worden omdat de maximaal te 

verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden is onderzocht welke 

maatregelen op gebouw-/woningniveau getroffen kunnen worden om de 

geluidbelastingen te verlagen en te openen delen in de dove gevels mogelijk te 

maken. 

6.1.3.1 Balkons met verhoogde borstwering 

De gevels van de woningen ter plaatse van de buitenruimten dienen ten minste te 

voldoen aan de maximale ontheffingswaarde van 53 dB t.g.v. de N230, zodat deze 

gevels niet doof (zonder te openen delen) hoeven te worden uitgevoerd. Dit kan 
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door de balkons te voorzien van een verhoogde borstwering variërend in hoogte 

van 1,5 m tot 2,2 m boven vloerpeil in combinatie met een absorberend plafond 

(indien aanwezig). In bijlage 7 zijn op de plattegronden de vereiste hoogtes van de 

voorgestelde balkonschermen weergegeven. In bijlage 6 zijn de berekeningen 

opgenomen van de maatgevende situaties. De gevel (-delen) naast de balkons 

dienen indien sprake is van een overschrijding van de maximaal te verlenen 

ontheffingswaarde van 53 dB vanwege de N230 (rode bolletjes in bijlage 5) in basis 

doof, dus zonder te openen delen, te worden uitgevoerd. 

6.1.3.2 Eisen verhoogde borstwering en absorberend plafond 

De plafonds van de buitenruimten met een verhoogde borstwering dienen 

absorberend te worden uitgevoerd met een absorptiecoëfficiënt van ca. αw > 0,9, 

bijvoorbeeld Heradesign (super)fine afgehangen met een minerale wol deken 

boven de beplating. De verhoogde gesloten borstwering dient een massa te 

bezitten van tenminste 10 kg/m2 en dient aan te sluiten op de bestaande 

constructie. 

6.1.3.3 geluidwerend louvre 

Voor verblijfsruimten met een dove gevel zonder geluidafschermend balkon zijn 

geluidgedempte voorzieningen noodzakelijk waarmee de geluidbelasting op het te 

openen deel wordt teruggebracht tot de maximaal vast te stellen hogere waarde 

van 53 dB of lager. Hiermee wordt spuien van de betreffende verblijfsruimte 

alsmede een goede doorstroming van de woningen met een uitwendige 

scheidingsconstructie grenzend aan de carrévormige galerij mogelijk en geborgd. 

Daarnaast wordt het geluidwerend louvre ook ingezet om een geluidluw geveldeel 

op verblijfsruimteniveau of, voor woningen zonder buitenruimten te realiseren. 

Binnen het project wordt gebruik gemaakt van de geluidwerende louvres, 

bijvoorbeeld roosters van de fabrikant Duco type Acoustic Panel 150 / 300 (of 

gelijkwaardig). In onderstaande tabel zijn de geluidisolatiewaarden van de 

geluidgedempte roosters weergegeven. 

 
Tabel 6-1: Geluidisolatie geluidwerende louvres 

Type Geluidisolatie 

Duco Grille Acoustic 150 RW(C;Ctr) = 11 (-1;-2) 

Duco Acoustic Panel 300 RW(C;Ctr) = 17 (-1;-4) 

 

Het geluidwerend louvre dient aan de binnenzijde van de vertrekken afsluitbaar te 

worden gemaakt. Voor zowel de eventuele omkasting als het raam aan de 

binnenzijde van de vertrekken is een minimale geluidisolatie benodigd van 

RA,tr (Rw+Ctr) ≥ 30 dB. Indien een houten deurconstructie wordt toegepast dient 

deze te worden uitgevoerd met een dikte van minimaal 54 mm en een massa van 

ca. 30 - 40 kg/m2. Bovendien dient de gekozen constructie voorzien te worden van 

een adequate naaddichting en dubbele kierdichting. Geadviseerd wordt om de 

nader uit te werken detailleringen te laten beoordelen door een deskundig 

akoestisch adviseur. 

NB: voor de benodigde spui-capaciteit dient rekening gehouden te worden met 

een reductie van ca. 35% op het bruto oppervlak van de roosters. De beoordeling 

van de spuiventilatie zelf valt verder buiten het kader van dit onderzoek en wordt 

nader onderbouwd ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning.  

Alternatieve voorzieningen voor de geluidwerende louvres zijn toegestaan, mits 

door middel van een meetrapport kan worden aangetoond dat voldaan wordt aan 

de opgegeven geluidisolatie waarden (en vrije doorlaat / aerodynamische 

weerstand), waar bij de geluidisolatiewaarde een correctie van 1,5 dB op de in het 

laboratorium gemeten waarden aangehouden dient te worden. 

In figuur 6-1 op de volgende pagina volgt een impressie van de maatregel. In 

bijlage 7 is het vereiste type op de gevels aangegeven.  
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Figuur 6-1: impressie aanzicht binnenzijde Duco Acoustic panel 300 

7 Toetsing overige (beleids-)regels 

7.1 Gemeentelijk geluidbeleid 
Omdat vanwege meerdere wegen sprake is van een overschrijding van de 

voorkeursgrenswaarde is het noodzakelijk om in het kader van de ruimtelijke 

procedure hogere waarden voor de woningen vast te stellen. De gemeente kan 

slechts een hogere waarde vaststellen als er sprake is van een acceptabele 

kwaliteit van de woon- en leefomgeving en indien de woningen aan het 

geluidbeleid Stichtse Vecht voldoen. Om de geluidbelastingen te reduceren tot de 

maximaal te verlenen ontheffingswaarde / voorkeursgrenswaarde dienen er 

maatregelen (vaste schermen en geluidwerende louvres) te worden toegepast. 

Veelal zijn deze maatregelen afdoende om een geluidluwe zijde / buitenruimte te 

realiseren, te weten een geluidbelasting van maximaal 48 dB, dan wel de hoogst 

optredende geluidbelasting op de woning minus 10 dB. Indien er met deze 

maatregelen alsnog niet wordt voldaan aan een geluidluwe zijde/buitenruimte dan 

dient de buitenruimte afsluitbaar gemaakt te worden, zodat er een geluidluwe 

buitenruimte wordt gerealiseerd. 

7.2 Geluidluwe zijde/buitenruimte 
Iedere woning dient te beschikken over een geluidluwe zijde. In hoofdstuk 3.3 is 

omschreven wat een geluidluwe zijde betekend. 

• De geluidbelasting op de gevels aan de galerijzijde van beide bouwdelen 

voldoen op enkele woningen na aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

Deze gevels kunnen als geluidluw worden beschouwd. Alle woningen met 

een uitwendige scheidingsconstructie grenzend aan deze zijde 

beschikking derhalve over een geluidluwe zijde; 

• De overige woningen beschikken niet direct een over een geluidluwe 

zijde. Voor een aantal woningen zijn de maatregelen die benodigd zijn om 

dove gevels te voorkomen (zie paragraaf 6.1.3) voldoende om ook aan de 

eisen die gelden voor een geluidluwe zijde te voldoen. Voor de resterende 

woningen geldt dat de buitenruimte boven de gesloten borstwering 
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afsluitbaar gemaakt dient te worden. In bijlage 7 is aangegeven waar deze 

aanvullende maatregelen getroffen dienen worden.  

7.2.1 Afwijking van het geluidbeleid 
Voor enkele woningen binnen het plan geldt dat juist niet aan de vereiste 

geluidluwe zijde kan worden voldaan. Dit betreffen een 2-tal woningen op de 

begane grond van bouwdeel B waar sprake is van een geluidbelasting van 49 dB 

op de achtergevel. Daarnaast ontbreekt ter plaatse van noordoostgevel van 

bouwdeel A bij een 2-tal woningen op de begane grond een geluidluwe gevel. De 

geluidbelasting bedraagt in deze situatie 53 dB (woningen voldoen niet aan 

voorwaarde: hoogst optredende geluidbelasting op de woning als gevolg van 

wegverkeerslawaai minus ten minste 10 dB). Omdat een verdere verhoging van de 

vereiste schermen onvoldoende doelmatig is en/of verregaande maatregelen 

afbreuk doen aan het gewenste gevelbeeld en de bruikbaarheid dient verzocht te 

worden (bij college van B&W) om in deze situaties van het gemeentelijk 

geluidbeleid af te wijken. Daarnaast blijkt dat bij het treffen van de 

gebiedsmaatregelen zoals is beschreven in paragraaf 7.6.2 de geluidbelasting ter 

plaatse van de meest kritische woningen (noordoostgevel gebouw A) met ca. 5 dB 

zal afnemen waardoor op termijn wel een geluidluwe zijde kan worden 

gerealiseerd.  

7.3 Hogere waarden  
Gezien het voorgaande is het noodzakelijk om voor de woningen binnen het plan 

hogere waarden vast te stellen. De vereiste hogere waarden staan vermeld in tabel 

7-1. Het aantal is hierbij gelijk aan het aantal woningen dat mogelijk wordt 

gemaakt en de hoogte is gelijk aan de maximaal optredende geluidbelasting op de 

gevels met inachtneming van de maxima van de Wgh (53 dB voor de N230).  

 
 
 
 

 

Tabel 7-1: Hogere waarden project Kwadrant te Maarssen 

Geluidsgevoelig object: 499 woningen Verzochte hogere 
waarden in dB 
(hoogst berekende 
geluidbelasting)  

Geluidsbron 

N230 (inclusief toe- en afritten) 53* 

Ruimteweg 61 

Maarssenbroekseslag 59 

* maximaal vast te stellen waarde 

7.4 Gecumuleerde geluidbelasting 
De gecumuleerde geluidbelasting bepaald volgens bijlage 2 van het RMG 2012 

inclusief aftrek, bedraagt maximaal 66 dB waarmee sprake is van een 

overschrijding van de grenswaarde uit het gemeentelijk geluidbeleid.  

Om het plan mogelijk te maken worden diverse maatregelen getroffen om de 

geluidbelasting ter plaatse van de te openen delen in de gevels/buitenruimtes te 

reduceren tot ten minste de maximaal te verlenen ontheffingswaarde (of lager). 

Na het treffen van maatregelen leidt de gecumuleerde geluidbelasting ter plaatse 

van de te openen delen in de gevels derhalve niet tot een onaanvaardbaar 

geluidniveau.  

7.5 Actieplan omgevingslawaai 
Uit het onderzoek volgt dat vanwege de Ruimteweg en Maarssenbroekseslag 

zonder maatregelen sprake is van een overschrijding van plandrempel van 60 dB 

op een deel van de woningen (met name de noord- en oostgevels) binnen het plan. 

Voor een groot deel van deze woningen geldt dat sprake is van een dove gevel, 

daarnaast worden er op gebouw- en woningniveau maatregelen getroffen om 

onder meer te openen delen in dove gevels mogelijk te maken en om geluidluwe 

gevels en -buitenruimtes te realiseren. Met deze maatregelen worden de 

optredende geluidbelastingen ter plaatse van de te openen delen in de gevels van 

de woningen ruimschoots teruggebracht tot onder plandrempel van 60 dB. Gelet 

op de voorgenomen maatregelen leidt planrealisatie derhalve niet tot toekomstige 

knelpunten.  
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7.6 Gezond woon- leefklimaat (Amendement) 
Uit een verkennende studie naar aanleiding van het aangenomen “Amendement 

Reg. Nr. 14.A9” van Groen Links Stichtse Vecht blijkt dat door de ligging van het 

plan t.o.v. de omliggende geluidbronnen het toepassen van uitsluitend 

maatregelen in het plangebied onvoldoende effect sorteren. De uiteindelijke 

oplossing zal gezocht moeten worden in een combinatie van maatregelen zoals de 

toepassing van geluidreducerend asfalt op de maatgevende wegen waaronder de 

Ruimteweg, Maarssenbroekseslag en de N230 en overdrachtsmaatregelen in de 

vorm van schermen langs de N230. Ten behoeve van de realisatie van nieuwbouw 

Kwadrant wordt invulling gegeven aan de eisen volgend uit het amendement door 

de realisatie van de twee gemeenschappelijke binnentuinen binnen het plan. Een 

absolute waarde voor een “gezond woon- en leefklimaat” is niet vastgelegd. 

Derhalve is aansluiting gezocht bij de normstelling voor geluidluwe buitenruimten 

zoals gesteld in het gemeentelijk geluidbeleid. Het geluidniveau in de 

“buitenruimte” mag hierbij niet meer dan 5 dB hoger zijn dan de 

voorkeursgrenswaarde, te weten 53 dB per weg.  

7.6.1 Geluidbelasting gemeenschappelijke binnentuinen 
Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting in de gemeenschappelijke 

binnentuinen maximaal 53 dB na aftrek bedraagt nabij de onderdoorgangen. In 

een overgroot deel van de binnentuinen is zelfs sprake van een geluidbelasting  

onder de voorkeursgrenswaarde. In overleg met de ODRU is ter plaatse van de 

onderdoorgangen in de berekeningen is uitgegaan van een “open gat” over de 

volledige hoogte (worst-case aanname). De werkelijke geluidbelastingen zullen 

derhalve nooit hoger en naar verwachting zelfs lager zijn. Gesteld kan worden dat 

in beide binnentuinen sprake is van een “gezond woon- en leefklimaat” zoals met 

het amendement is beoogd. In onderstaande figuren is het geluidniveau op 

maaiveldniveau voor beide bouwblokken weergegeven.   

 

Figuur 7-1: Geluidbelastingen t.g.v. de N230 na 2 dB aftrek in de binnentuin (op 1,8 m 
hoogte) 

 

Figuur 7-2: Geluidbelastingen t.g.v. de Ruimteweg na 5 dB aftrek in de binnentuin (op 1,8 m 
hoogte) 
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Figuur 7-3: Geluidbelastingen t.g.v. de Maarssenbroekseslag na 5 dB aftrek in de binnentuin 
(op 1,8 m hoogte) 

 

Figuur 7-4: Geluidbelastingen t.g.v. het gecumuleerde wegverkeerslawaai zonder aftrek in 
de binnentuin (op 1,8 m hoogte) 

 

7.6.2 Gebiedsmaatregelen 
Omdat ten aanzien van geluidbeperkende maatregelen naast de ontwikkeling van 

het Kwadrant ook de ontwikkelingen Planetenbaan, Haagstede en de bestaande 

woningen Bloemstede in de overwegingen betrokken dienen te worden en 

daarnaast door de Provincie Utrecht is aangegeven dat naar verwachting pas in 

2024 geluidreducerend asfalt op de N230 zal worden aangelegd is verregaand 

onderzoek naar bron- of overdrachtsmaatregelen in het kader van de ruimtelijke 

procedure van het Kwadrant in dit stadium achterwege gelaten. In het plan wordt 

nu voorzien in geluidluwe gemeenschappelijke binnentuinen op maaiveldniveau 

(zie paragraaf 7.6.1) waarmee invulling kan worden gegeven aan de eisen volgend 

uit amendement. 

Beeldvormend is een pakket van maatregelen beschouwd waarmee de 

akoestische kwaliteit van het gehele gebied op termijn sterk kan worden 

verbeterd. Onderstaand volgt een grafische weergave van de maatregelen 

bestaande uit een geluidscherm langs de N230 met een lengte van ca. 1.000 m en 

een hoogte 3 m (blauwe lijn in figuur 7-5), geluidreducerend asfalt met een 

reductie van ca. 3 dB op de N230 (code W2 in figuur 7-5) op de hoofdrijbanen 

(uitgezonderd de viaducten) en op toe- en afrit Amsterdamse Slag alsmede dunne 

deklagen A (code W11 in figuur 7-5) op de Ruimteweg en de Maarssenbroekseslag 

(uitgezonderd de kruising met Maarssenbroekseslag). Met deze maatregelen 

wordt de geluidbelasting op de gevels van de woningen binnen het plan vanwege 

de N230 gereduceerd met ca. 4 tot 15 dB en op maaiveldniveau direct rondom het 

plan kan het geluidniveau worden teruggebracht tot een geluidbelasting van ca. 

53 dB of lager (zonder aftrek). Met geluidreducerend asfalt (bijvoorbeeld dunne 

deklagen A) op de Ruimteweg en de Maarssenbroekseslag is een geluidreductie 

van ca. 3 dB te verwachten. Gecumuleerd (geluidbelasting ten gevolge van alle 

wegen tezamen) is met het pakket van maatregelen sprake van een gevelbelasting 

van ca. 48 tot 64 dB en op maaiveldniveau tussen de 3 gebouwdelen van het 

kwadrant (nieuwbouw en transformatie) een geluidbelasting van ca. 50 - 56 dB. In 

bijlage 8 zijn de rekenresultaten opgenomen. 
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Figuur 7-5: Geluidmaatregelen t.b.v. gezond woon- en leefklimaat 

 

 

 

8 Invloed nieuwbouw op bestaande bebouwing 
De invloed van de beoogde ontwikkelingen op de geluidbelastingen ter plaatse van 

de bestaande bebouwing is in het kader van een goede ruimtelijke ordening 

bepaald door de autonome situatie te vergelijken met de situatie na planrealisatie 

waarbij sprake is van extra verkeer vanwege de nieuwbouwplannen die 

gerealiseerd worden. Voor een overzicht van de gehanteerde verkeergegevens 

wordt verwezen naar hoofdstuk 2. Vanwege het ontbreken van een wettelijk 

aangewezen beoordelingsmethodiek is om de aanvaardbaarheid te beoordelen 

aansluiting gezocht bij de systematiek voor een reconstructieonderzoek conform 

de Wgh waarbij een toename van de geluidbelasting na een fysieke wijziging van 

een weg tot 2 dB ten opzichte van de grenswaarde aanvaardbaar wordt geacht en 

toename van meer dan 5 dB in basis niet wordt toegelaten. In bijlage 9 zijn de 

berekeningsresultaten weergegeven. 

Uit de beoordeling blijkt dat ter plaatse van de bestaande bebouwing sprake zal 

zijn van een toename van de geluidbelastingen vanwege de verkeersaantrekkende 

werking en reflecties in de gevels van de nieuwbouw van maximaal 1 dB. Op 

sommige bestaande woningen is zelfs sprake van een afname van 1 dB vanwege 

de afscherming door de nieuwbouw. Vanwege de geringe (mogelijke) toename van 

de geluidbelasting, is sprake van een akoestisch aanvaarbare situatie. Opgemerkt 

dient te worden dat de beoogde gebiedsmaatregelen in het kader van een gezond 

woon- en leefklimaat op maaiveld ook voor de bestaande woningen zorgen voor 

een significante verlaging van de optredende geluidbelastingen.  

 

 

 

 

  



 
  

 

3 november 2021 
18196.35 Kwadrant Maarssen - Akoestisch onderzoek omgevingsgeluid           21 

9 Samenvatting en conclusie 
In opdracht van Smits Bouwbedrijf / Feniks Installatie Adviseurs is voor het project 

Kwadrant te Maarssen in de gemeente Stichtse Vecht een akoestisch onderzoek 

omgevingslawaai ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure uitgevoerd. 

Uit het onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB vanwege de 

N230, Maarssenbroekseslag en de Ruimteweg worden overschreden. Daarnaast is 

sprake van een overschrijding van de maximaal te verlenen ontheffingswaarde van 

53 dB vanwege de N230. Vanwege de binnenstedelijke wegen is geen sprake van 

een overschrijding van de maximaal te verlenen ontheffingswaarde. Het is 

redelijkerwijs niet mogelijk om de geluidbelasting middels bron- en 

overdrachtsmaatregelen op bouwplanniveau terug te brengen tot de 

voorkeursgrenswaarde of lager. Derhalve dient een hogere waarde procedure te 

worden doorlopen en is onderzoek gedaan naar de vereiste maatregelen op 

gebouw- en woningniveau om te kunnen voldoen aan de aanvullende eisen op 

grond van het gemeentelijk geluidbeleid t.a.v. geluidluwe gevels / buitenruimtes 

en dove gevels.  

Door het treffen van maatregelen op gebouw- en/of woningniveau in de vorm van 

balkons met  verhoogde borstweringen (indien nodig tevens afsluitbaar) in 

combinatie geluidwerende louvres t.b.v. het geluidluw spuien via de dove gevels, 

is het mogelijk de geluidbelastingen te reduceren waardoor de maximale 

ontheffingswaarde niet meer wordt overschreden. De woningen die niet over een 

geluidluwe zijde beschikken dienen over een afsluitbare buitenruimte of, een 

geluidwerend louvre te beschikken.  

Daarnaast beschikken de woningen over een collectieve buitenruimten op 

maaiveldniveau in de binnengebieden van beide bouwblokken waar sprake is van 

een aanvaardbaar akoestisch klimaat overeenkomstig het amendement. Met deze 

collectieve buitenruimten op maaiveldniveau wordt vooruitlopend op eventuele 

gebiedsmaatregelen voorzien in een aanvaardbare kwaliteit van de woon- en 

leefomgeving.  

De beoogde ontwikkeling heeft een zeer beperkt effect op de geluidbelastingen 

ter plaatse van de omliggende bestaande bebouwing, hierdoor is ook ter plaatse 

van de bestaande woningen sprake van een akoestische aanvaardbare situatie. 

Voor de woningen binnen het plan geldt dat bij de aanvraag omgevingsvergunning 

dient te worden aangetoond dat wordt voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit 

ten aanzien van bescherming tegen geluid van buiten. 

 
Behandeld door:   
ing. D. Brobbel 
Projectverantwoordelijke: ing. P. Roosen 
Buro Bouwfysica B.V. 
Cypresbaan 45 
2908 LT Capelle aan den IJssel  
T  010 – 760 00 49 
M  info@burobouwfysica.nl 
W www.burobouwfysica.nl  
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Bijlage 1: Overzicht geluidmodel 
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Bijlage 2: Verkeersgegevens 

  





Wegen invoergegevens

Model: Wegverkeer, bestaand gebouw, prov. weg aangepast
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4))

Amsterdams Amsterdamse Slag      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  70  70  70 --
Amsterdams Amsterdamse Slag      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  70  70  70 --
Amsterdams Amsterdamse Slag      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  70  70  70 --
Amsterdams Amsterdamse Slag      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  70  70  70 --
Bloemstede Bloemstede      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  30  30  30 --

Bloemstede Bloemstede      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Bloemstede Bloemstede      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  30  30  30 --
Bloemstede Bloemstede      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  30  30  30 --
Bloemstede Bloemstede      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Bloemstede Bloemstede      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  30  30  30 --

Bloemstede Bloemstede      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  30  30  30 --
Bloemstede Bloemstede      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  30  30  30 --
Bloemstede Bloemstede      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  30  30  30 --
Bloemstede Bloemstede      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  30  30  30 --
Bloemstede Bloemstede      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  30  30  30 --

Fermiweg Fermiweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Floraweg Floraweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Floraweg Floraweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
floraweg floraweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Floraweg Floraweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --

Floraweg Floraweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Floraweg Floraweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Floraweg Floraweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Floraweg Floraweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Floraweg Floraweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --

Floraweg Floraweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Floraweg Floraweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Floraweg Floraweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Floraweg Floraweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Floraweg Floraweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --

Floraweg Floraweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Floraweg Floraweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Floraweg Floraweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Floraweg Floraweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Floraweg Floraweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
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Wegen invoergegevens

Model: Wegverkeer, bestaand gebouw, prov. weg aangepast
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

Amsterdams  70  70  70 --  70  70  70 --  70  70  70 --  14203,00   6,38   3,85
Amsterdams  70  70  70 --  70  70  70 --  70  70  70 --  14203,00   6,38   3,85
Amsterdams  70  70  70 --  70  70  70 --  70  70  70 --  14203,00   6,38   3,85
Amsterdams  70  70  70 --  70  70  70 --  70  70  70 --  14203,00   6,38   3,85
Bloemstede  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1502,00   6,55   3,55

Bloemstede  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   1502,00   6,55   3,55
Bloemstede  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   1502,00   6,55   3,55
Bloemstede  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --      6,00   6,56   2,95
Bloemstede  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   1502,00   6,55   3,55
Bloemstede  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    981,00   6,53   3,59

Bloemstede  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --      6,00   6,56   2,95
Bloemstede  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    974,00   6,60   3,45
Bloemstede  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --   2042,00   6,54   3,59
Bloemstede  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    981,00   6,53   3,59
Bloemstede  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    981,00   6,53   3,59

Fermiweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --    628,00   7,28   2,06
Floraweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   9966,00   6,71   3,21
Floraweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   8854,00   6,81   3,03
floraweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   8943,00   6,40   3,84
Floraweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   9457,00   6,54   3,57

Floraweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   6868,00   6,29   4,05
Floraweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  13183,00   6,84   2,97
Floraweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   8854,00   6,81   3,03
Floraweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   9457,00   6,54   3,57
Floraweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   9542,00   7,15   2,28

Floraweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   6434,00   5,89   4,83
Floraweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   9457,00   6,54   3,57
Floraweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   8716,00   6,84   2,96
Floraweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   8716,00   6,84   2,96
Floraweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   8729,00   6,83   2,98

Floraweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   8716,00   6,84   2,96
Floraweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   4631,00   6,75   3,14
Floraweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   8943,00   6,40   3,84
Floraweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   8716,00   6,84   2,96
Floraweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   8854,00   6,81   3,03
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Wegen invoergegevens

Model: Wegverkeer, bestaand gebouw, prov. weg aangepast
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D)

Amsterdams   1,01 -- -- -- -- --  88,98  95,20  90,08 --   7,71   3,49   7,14 --   3,31   1,31   2,78 -- --
Amsterdams   1,01 -- -- -- -- --  88,98  95,20  90,08 --   7,71   3,49   7,14 --   3,31   1,31   2,78 -- --
Amsterdams   1,01 -- -- -- -- --  88,98  95,20  90,08 --   7,71   3,49   7,14 --   3,31   1,31   2,78 -- --
Amsterdams   1,01 -- -- -- -- --  88,98  95,20  90,08 --   7,71   3,49   7,14 --   3,31   1,31   2,78 -- --
Bloemstede   0,90 -- -- -- -- --  98,40  99,22  98,31 --   1,13   0,61   1,30 --   0,47   0,18   0,39 -- --

Bloemstede   0,90 -- -- -- -- --  98,40  99,22  98,31 --   1,13   0,61   1,30 --   0,47   0,18   0,39 -- --
Bloemstede   0,90 -- -- -- -- --  98,40  99,22  98,31 --   1,13   0,61   1,30 --   0,47   0,18   0,39 -- --
Bloemstede   0,75 -- -- -- -- --   1,00   1,00   1,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Bloemstede   0,90 -- -- -- -- --  98,40  99,22  98,31 --   1,13   0,61   1,30 --   0,47   0,18   0,39 -- --
Bloemstede   0,91 -- -- -- -- --  98,96  99,50  98,93 --   0,69   0,36   0,77 --   0,35   0,14   0,30 -- --

Bloemstede   0,75 -- -- -- -- --   1,00   1,00   1,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Bloemstede   0,88 -- -- -- -- --  97,09  98,54  96,89 --   2,16   1,16   2,49 --   0,76   0,29   0,63 -- --
Bloemstede   0,90 -- -- -- -- --  99,04  99,54  98,99 --   0,63   0,34   0,73 --   0,33   0,13   0,28 -- --
Bloemstede   0,91 -- -- -- -- --  98,96  99,50  98,93 --   0,69   0,36   0,77 --   0,35   0,14   0,30 -- --
Bloemstede   0,91 -- -- -- -- --  98,96  99,50  98,93 --   0,69   0,36   0,77 --   0,35   0,14   0,30 -- --

Fermiweg   0,56 -- -- -- -- --  93,62  92,97  85,47 --   1,70   1,05   2,10 --   4,68   5,98  12,43 -- --
Floraweg   0,82 -- -- -- -- --  95,85  96,84  94,57 --   2,91   2,40   3,78 --   1,24   0,76   1,66 -- --
Floraweg   0,77 -- -- -- -- --  96,21  96,90  94,58 --   2,64   2,44   3,97 --   1,15   0,66   1,44 -- --
floraweg   0,98 -- -- -- -- --  94,84  96,80  93,90 --   4,11   2,83   5,31 --   1,05   0,37   0,80 -- --
Floraweg   0,91 -- -- -- -- --  95,29  96,83  94,23 --   3,50   2,60   4,54 --   1,21   0,57   1,24 -- --

Floraweg   1,04 -- -- -- -- --  93,35  96,34  93,70 --   4,70   2,78   4,38 --   1,95   0,88   1,92 -- --
Floraweg   0,76 -- -- -- -- --  96,33  97,13  94,93 --   2,45   2,03   3,23 --   1,22   0,84   1,84 -- --
Floraweg   0,77 -- -- -- -- --  96,21  96,90  94,58 --   2,64   2,44   3,97 --   1,15   0,66   1,44 -- --
Floraweg   0,91 -- -- -- -- --  95,29  96,83  94,23 --   3,50   2,60   4,54 --   1,21   0,57   1,24 -- --
Floraweg   0,64 -- -- -- -- --  87,60  89,68  81,42 --   8,82   7,01  11,83 --   3,59   3,31   6,74 -- --

Floraweg   1,25 -- -- -- -- --  90,82  96,87  93,36 --   4,73   1,64   3,42 --   4,45   1,49   3,22 -- --
Floraweg   0,91 -- -- -- -- --  95,29  96,83  94,23 --   3,50   2,60   4,54 --   1,21   0,57   1,24 -- --
Floraweg   0,76 -- -- -- -- --  96,20  96,77  94,39 --   2,70   2,58   4,19 --   1,11   0,65   1,42 -- --
Floraweg   0,76 -- -- -- -- --  96,20  96,77  94,39 --   2,70   2,58   4,19 --   1,11   0,65   1,42 -- --
Floraweg   0,76 -- -- -- -- --  96,22  96,76  94,34 --   2,82   2,67   4,40 --   0,96   0,57   1,25 -- --

Floraweg   0,76 -- -- -- -- --  96,20  96,77  94,39 --   2,70   2,58   4,19 --   1,11   0,65   1,42 -- --
Floraweg   0,81 -- -- -- -- --  95,20  95,76  92,68 --   3,86   4,00   6,78 --   0,94   0,24   0,53 -- --
Floraweg   0,98 -- -- -- -- --  94,84  96,80  93,90 --   4,11   2,83   5,31 --   1,05   0,37   0,80 -- --
Floraweg   0,76 -- -- -- -- --  96,20  96,77  94,39 --   2,70   2,58   4,19 --   1,11   0,65   1,42 -- --
Floraweg   0,77 -- -- -- -- --  96,21  96,90  94,58 --   2,64   2,44   3,97 --   1,15   0,66   1,44 -- --
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Wegen invoergegevens

Model: Wegverkeer, bestaand gebouw, prov. weg aangepast
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63

Amsterdams -- -- --    806,29    520,57    129,22 --     69,86     19,08     10,24 --     29,99      7,16      3,99 --   83,70
Amsterdams -- -- --    806,29    520,57    129,22 --     69,86     19,08     10,24 --     29,99      7,16      3,99 --   83,70
Amsterdams -- -- --    806,29    520,57    129,22 --     69,86     19,08     10,24 --     29,99      7,16      3,99 --   83,70
Amsterdams -- -- --    806,29    520,57    129,22 --     69,86     19,08     10,24 --     29,99      7,16      3,99 --   83,70
Bloemstede -- -- --     96,81     52,91     13,29 --      1,11      0,33      0,18 --      0,46      0,10      0,05 --   73,99

Bloemstede -- -- --     96,81     52,91     13,29 --      1,11      0,33      0,18 --      0,46      0,10      0,05 --   73,71
Bloemstede -- -- --     96,81     52,91     13,29 --      1,11      0,33      0,18 --      0,46      0,10      0,05 --   73,99
Bloemstede -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   29,02
Bloemstede -- -- --     96,81     52,91     13,29 --      1,11      0,33      0,18 --      0,46      0,10      0,05 --   73,71
Bloemstede -- -- --     63,39     35,04      8,83 --      0,44      0,13      0,07 --      0,22      0,05      0,03 --   71,81

Bloemstede -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   29,02
Bloemstede -- -- --     62,41     33,11      8,30 --      1,39      0,39      0,21 --      0,49      0,10      0,05 --   72,81
Bloemstede -- -- --    132,26     72,97     18,19 --      0,84      0,25      0,13 --      0,44      0,10      0,05 --   74,95
Bloemstede -- -- --     63,39     35,04      8,83 --      0,44      0,13      0,07 --      0,22      0,05      0,03 --   71,81
Bloemstede -- -- --     63,39     35,04      8,83 --      0,44      0,13      0,07 --      0,22      0,05      0,03 --   71,81

Fermiweg -- -- --     42,80     12,03      3,01 --      0,78      0,14      0,07 --      2,14      0,77      0,44 --   72,58
Floraweg -- -- --    640,97    309,80     77,28 --     19,46      7,68      3,09 --      8,29      2,43      1,36 --   82,99
Floraweg -- -- --    580,11    259,96     64,48 --     15,92      6,55      2,71 --      6,93      1,77      0,98 --   82,42
floraweg -- -- --    542,82    332,42     82,30 --     23,52      9,72      4,65 --      6,01      1,27      0,70 --   82,52
Floraweg -- -- --    589,36    326,91     81,09 --     21,65      8,78      3,91 --      7,48      1,92      1,07 --   82,78

Floraweg -- -- --    403,27    267,97     66,93 --     20,30      7,73      3,13 --      8,42      2,45      1,37 --   81,84
Floraweg -- -- --    868,62    380,30     95,11 --     22,09      7,95      3,24 --     11,00      3,29      1,84 --   84,15
Floraweg -- -- --    580,11    259,96     64,48 --     15,92      6,55      2,71 --      6,93      1,77      0,98 --   82,42
Floraweg -- -- --    589,36    326,91     81,09 --     21,65      8,78      3,91 --      7,48      1,92      1,07 --   82,78
Floraweg -- -- --    597,65    195,11     49,72 --     60,17     15,25      7,22 --     24,49      7,20      4,12 --   85,19

Floraweg -- -- --    344,17    301,04     75,08 --     17,92      5,10      2,75 --     16,86      4,63      2,59 --   82,24
Floraweg -- -- --    589,36    326,91     81,09 --     21,65      8,78      3,91 --      7,48      1,92      1,07 --   82,78
Floraweg -- -- --    573,52    249,66     62,53 --     16,10      6,66      2,78 --      6,62      1,68      0,94 --   82,37
Floraweg -- -- --    573,52    249,66     62,53 --     16,10      6,66      2,78 --      6,62      1,68      0,94 --   82,37
Floraweg -- -- --    573,65    251,70     62,59 --     16,81      6,95      2,92 --      5,72      1,48      0,83 --   82,32

Floraweg -- -- --    573,52    249,66     62,53 --     16,10      6,66      2,78 --      6,62      1,68      0,94 --   82,37
Floraweg -- -- --    297,59    139,25     34,77 --     12,07      5,82      2,54 --      2,94      0,35      0,20 --   79,77
Floraweg -- -- --    542,82    332,42     82,30 --     23,52      9,72      4,65 --      6,01      1,27      0,70 --   82,52
Floraweg -- -- --    573,52    249,66     62,53 --     16,10      6,66      2,78 --      6,62      1,68      0,94 --   82,37
Floraweg -- -- --    580,11    259,96     64,48 --     15,92      6,55      2,71 --      6,93      1,77      0,98 --   82,42
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Wegen invoergegevens

Model: Wegverkeer, bestaand gebouw, prov. weg aangepast
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k

Amsterdams   92,90   98,59  104,78  110,85  107,18  100,36   89,95   80,00   89,06   94,49  101,28  108,36  104,66   97,81
Amsterdams   92,90   98,59  104,78  110,85  107,18  100,36   89,95   80,00   89,06   94,49  101,28  108,36  104,66   97,81
Amsterdams   92,90   98,59  104,78  110,85  107,18  100,36   89,95   80,00   89,06   94,49  101,28  108,36  104,66   97,81
Amsterdams   92,90   98,59  104,78  110,85  107,18  100,36   89,95   80,00   89,06   94,49  101,28  108,36  104,66   97,81
Bloemstede   77,70   85,17   89,77   95,25   92,13   85,47   77,34   70,85   74,23   80,64   86,86   92,45   89,25   82,55

Bloemstede   80,47   86,09   92,95   99,76   96,26   89,46   79,09   70,69   77,31   82,52   90,04   97,03   93,50   86,70
Bloemstede   77,70   85,17   89,77   95,25   92,13   85,47   77,34   70,85   74,23   80,64   86,86   92,45   89,25   82,55
Bloemstede   32,02   36,18   45,33   51,02   47,73   41,00   30,62   25,55   28,55   32,71   41,86   47,55   44,26   37,53
Bloemstede   80,47   86,09   92,95   99,76   96,26   89,46   79,09   70,69   77,31   82,52   90,04   97,03   93,50   86,70
Bloemstede   75,34   82,13   87,77   93,31   90,13   83,45   74,73   68,87   72,14   77,94   84,99   90,61   87,38   80,67

Bloemstede   32,02   36,18   45,33   51,02   47,73   41,00   30,62   25,55   28,55   32,71   41,86   47,55   44,26   37,53
Bloemstede   76,85   85,25   88,22   93,58   90,58   83,96   76,87   69,23   72,83   80,18   85,00   90,53   87,40   80,72
Bloemstede   78,45   85,12   90,94   96,48   93,30   86,62   77,80   72,03   75,29   81,02   88,17   93,79   90,56   83,85
Bloemstede   75,34   82,13   87,77   93,31   90,13   83,45   74,73   68,87   72,14   77,94   84,99   90,61   87,38   80,67
Bloemstede   75,34   82,13   87,77   93,31   90,13   83,45   74,73   68,87   72,14   77,94   84,99   90,61   87,38   80,67

Fermiweg   79,54   86,19   91,56   97,08   93,64   86,91   77,75   67,46   74,36   81,06   86,46   91,74   88,29   81,58
Floraweg   90,06   96,43  101,93  108,29  104,85   98,09   88,38   79,39   86,39   92,54   98,42  104,99  101,53   94,76
Floraweg   89,46   95,75  101,40  107,82  104,37   97,60   87,81   78,58   85,58   91,72   97,61  104,21  100,76   93,98
floraweg   89,75   96,31  101,33  107,64  104,24   97,49   87,97   79,60   86,66   92,83   98,59  105,26  101,81   95,03
Floraweg   89,94   96,42  101,66  107,97  104,56   97,80   88,20   79,57   86,60   92,76   98,58  105,21  101,75   94,97

Floraweg   89,13   95,88  100,59  106,58  103,21   96,47   87,25   78,95   86,01   92,28   97,93  104,42  100,98   94,21
Floraweg   91,16   97,43  103,16  109,56  106,11   99,34   89,53   80,21   87,15   93,21   99,28  105,86  102,39   95,61
Floraweg   89,46   95,75  101,40  107,82  104,37   97,60   87,81   78,58   85,58   91,72   97,61  104,21  100,76   93,98
Floraweg   89,94   96,42  101,66  107,97  104,56   97,80   88,20   79,57   86,60   92,76   98,58  105,21  101,75   94,97
Floraweg   92,74   99,94  103,63  108,97  105,72   99,03   90,62   79,83   87,28   94,35   98,39  103,89  100,59   93,89

Floraweg   89,49   96,44  100,97  106,36  103,00   96,30   87,52   79,45   86,34   92,47   98,55  104,94  101,46   94,69
Floraweg   89,94   96,42  101,66  107,97  104,56   97,80   88,20   79,57   86,60   92,76   98,58  105,21  101,75   94,97
Floraweg   89,41   95,71  101,34  107,76  104,32   97,55   87,76   78,45   85,47   91,64   97,46  104,05  100,60   93,82
Floraweg   89,41   95,71  101,34  107,76  104,32   97,55   87,76   78,45   85,47   91,64   97,46  104,05  100,60   93,82
Floraweg   89,38   95,68  101,29  107,75  104,30   97,53   87,73   78,46   85,50   91,67   97,46  104,08  100,63   93,85

Floraweg   89,41   95,71  101,34  107,76  104,32   97,55   87,76   78,45   85,47   91,64   97,46  104,05  100,60   93,82
Floraweg   86,98   93,48   98,62  104,99  101,58   94,82   85,22   76,12   83,36   89,77   94,96  101,56   98,15   91,38
Floraweg   89,75   96,31  101,33  107,64  104,24   97,49   87,97   79,60   86,66   92,83   98,59  105,26  101,81   95,03
Floraweg   89,41   95,71  101,34  107,76  104,32   97,55   87,76   78,45   85,47   91,64   97,46  104,05  100,60   93,82
Floraweg   89,46   95,75  101,40  107,82  104,37   97,60   87,81   78,58   85,58   91,72   97,61  104,21  100,76   93,98
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Wegen invoergegevens

Model: Wegverkeer, bestaand gebouw, prov. weg aangepast
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500

Amsterdams   86,97   75,41   84,64   90,29   96,53  102,78   99,11   92,29   81,81 -- -- -- --
Amsterdams   86,97   75,41   84,64   90,29   96,53  102,78   99,11   92,29   81,81 -- -- -- --
Amsterdams   86,97   75,41   84,64   90,29   96,53  102,78   99,11   92,29   81,81 -- -- -- --
Amsterdams   86,97   75,41   84,64   90,29   96,53  102,78   99,11   92,29   81,81 -- -- -- --
Bloemstede   73,47   65,41   69,11   76,69   81,12   86,62   83,51   76,85   68,77 -- -- -- --

Bloemstede   76,06   65,10   71,89   77,55   84,31   91,14   87,64   80,84   70,49 -- -- -- --
Bloemstede   73,47   65,41   69,11   76,69   81,12   86,62   83,51   76,85   68,77 -- -- -- --
Bloemstede   27,15   19,60   22,60   26,76   35,91   41,60   38,31   31,58   21,20 -- -- -- --
Bloemstede   76,06   65,10   71,89   77,55   84,31   91,14   87,64   80,84   70,49 -- -- -- --
Bloemstede   71,19   63,26   66,78   73,62   79,19   84,74   81,57   74,89   66,18 -- -- -- --

Bloemstede   27,15   19,60   22,60   26,76   35,91   41,60   38,31   31,58   21,20 -- -- -- --
Bloemstede   72,40   64,14   68,16   76,70   79,44   84,82   81,85   75,22   68,22 -- -- -- --
Bloemstede   74,31   66,36   69,85   76,61   82,31   87,87   84,69   78,00   69,22 -- -- -- --
Bloemstede   71,19   63,26   66,78   73,62   79,19   84,74   81,57   74,89   66,18 -- -- -- --
Bloemstede   71,19   63,26   66,78   73,62   79,19   84,74   81,57   74,89   66,18 -- -- -- --

Fermiweg   72,56   63,75   70,79   77,92   82,60   86,90   83,52   76,88   68,76 -- -- -- --
Floraweg   84,80   74,27   81,46   88,05   93,12   99,27   95,86   89,11   79,67 -- -- -- --
Floraweg   84,00   73,43   80,64   87,23   92,25   98,45   95,05   88,30   78,85 -- -- -- --
floraweg   85,06   74,54   81,91   88,63   93,22   99,51   96,15   89,40   80,04 -- -- -- --
Floraweg   85,00   74,48   81,76   88,42   93,25   99,46   96,08   89,33   79,93 -- -- -- --

Floraweg   84,37   73,94   81,19   87,90   92,72   98,75   95,36   88,62   79,34 -- -- -- --
Floraweg   85,59   75,11   82,23   88,76   94,01  100,15   96,73   89,98   80,48 -- -- -- --
Floraweg   84,00   73,43   80,64   87,23   92,25   98,45   95,05   88,30   78,85 -- -- -- --
Floraweg   85,00   74,48   81,76   88,42   93,25   99,46   96,08   89,33   79,93 -- -- -- --
Floraweg   85,23   75,97   83,58   90,99   94,31   98,99   95,82   89,18   81,34 -- -- -- --

Floraweg   84,77   74,80   81,94   88,66   93,65   99,40   96,00   89,27   80,10 -- -- -- --
Floraweg   85,00   74,48   81,76   88,42   93,25   99,46   96,08   89,33   79,93 -- -- -- --
Floraweg   83,87   73,35   80,58   87,21   92,15   98,34   94,94   88,19   78,77 -- -- -- --
Floraweg   83,87   73,35   80,58   87,21   92,15   98,34   94,94   88,19   78,77 -- -- -- --
Floraweg   83,89   73,32   80,59   87,22   92,10   98,33   94,94   88,19   78,77 -- -- -- --

Floraweg   83,87   73,35   80,58   87,21   92,15   98,34   94,94   88,19   78,77 -- -- -- --
Floraweg   81,63   71,07   78,59   85,46   89,61   95,85   92,54   85,80   76,63 -- -- -- --
Floraweg   85,06   74,54   81,91   88,63   93,22   99,51   96,15   89,40   80,04 -- -- -- --
Floraweg   83,87   73,35   80,58   87,21   92,15   98,34   94,94   88,19   78,77 -- -- -- --
Floraweg   84,00   73,43   80,64   87,23   92,25   98,45   95,05   88,30   78,85 -- -- -- --
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Wegen invoergegevens

Model: Wegverkeer, bestaand gebouw, prov. weg aangepast
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

Amsterdams -- -- -- --
Amsterdams -- -- -- --
Amsterdams -- -- -- --
Amsterdams -- -- -- --
Bloemstede -- -- -- --

Bloemstede -- -- -- --
Bloemstede -- -- -- --
Bloemstede -- -- -- --
Bloemstede -- -- -- --
Bloemstede -- -- -- --

Bloemstede -- -- -- --
Bloemstede -- -- -- --
Bloemstede -- -- -- --
Bloemstede -- -- -- --
Bloemstede -- -- -- --

Fermiweg -- -- -- --
Floraweg -- -- -- --
Floraweg -- -- -- --
floraweg -- -- -- --
Floraweg -- -- -- --

Floraweg -- -- -- --
Floraweg -- -- -- --
Floraweg -- -- -- --
Floraweg -- -- -- --
Floraweg -- -- -- --

Floraweg -- -- -- --
Floraweg -- -- -- --
Floraweg -- -- -- --
Floraweg -- -- -- --
Floraweg -- -- -- --

Floraweg -- -- -- --
Floraweg -- -- -- --
Floraweg -- -- -- --
Floraweg -- -- -- --
Floraweg -- -- -- --
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Wegen invoergegevens

Model: Wegverkeer, bestaand gebouw, prov. weg aangepast
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4))

Floraweg Floraweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Floraweg Floraweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Floraweg Floraweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Floraweg Floraweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Floraweg Floraweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --

Floraweg Floraweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Floraweg Floraweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Floraweg Floraweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Floraweg Floraweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Floraweg Floraweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --

Kometenweg Kometenweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Maarssenb Maarssenb Slag      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Maarssenb Maarssenb Slag      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Maarssenb Maarssenb Slag      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Maarssenb Maarssenb Slag      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --

Maarssenb Maarssenb Slag      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Maarssenbr Maarssenbroeksedijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Maarssenbr Maarssenbroeksedijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Maarssenbr Maarssenbroeksedijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Maarssenbr Maarssenbroeksedijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --

Maarssenbr Maarssenbroeksedijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Maarssenbr Maarssenbroeksedijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Maarssenbr Maarssenbroeksedijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Maarssenbr Maarssenbroeksedijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Meteorenwe Meteorenweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --

meteorenwe meteorenweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
meteorenwe meteorenweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
N230 - Zui N230 - Zuilense Ring (viaduct Microflex) --      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W23 100 100 100 --
N230 - Zui N230 - Zuilense Ring      0,00      6,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 100 100 100 --
N230 - Zui N230 - Zuilense Ring (viaduct Microflex) --      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W23 100 100 100 --

N230 - Zui N230 - Zuilense Ring      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 100 100 100 --
N230 - Zui N230 - Zuilense Ring (viaduct Microflex) --      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W23 100 100 100 --
N230 - Zui N230 - Zuilense Ring      0,00      6,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 100 100 100 --
N230 - Zui N230 - Zuilense Ring      0,00      6,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  70  70  70 --
N230 - Zui N230 - Zuilense Ring      0,00      6,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  70  70  70 --

28-1-2021 08:40:20Geomilieu V5.21



Wegen invoergegevens

Model: Wegverkeer, bestaand gebouw, prov. weg aangepast
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

Floraweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   8907,00   6,81   3,01
Floraweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   4631,00   6,75   3,14
Floraweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  13183,00   6,84   2,97
Floraweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  11553,00   6,34   3,94
Floraweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   8729,00   6,83   2,98

Floraweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   9966,00   6,71   3,21
Floraweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   8907,00   6,81   3,01
Floraweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   8854,00   6,81   3,03
Floraweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   4445,00   7,21   2,21
Floraweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   9457,00   6,54   3,57

Kometenweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   9977,00   6,74   3,11
Maarssenb  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   7314,00   6,63   3,37
Maarssenb  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  10547,00   6,27   4,03
Maarssenb  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  10547,00   6,27   4,03
Maarssenb  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  10547,00   6,27   4,03

Maarssenb  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  10547,00   6,27   4,03
Maarssenbr  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   5240,00   7,07   2,47
Maarssenbr  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   5167,00   7,05   2,51
Maarssenbr  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  10977,00   6,74   3,11
Maarssenbr  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   5167,00   7,05   2,51

Maarssenbr  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   6086,00   7,14   2,33
Maarssenbr  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  10977,00   6,74   3,11
Maarssenbr  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   6086,00   7,14   2,33
Maarssenbr  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   6086,00   7,14   2,33
Meteorenwe  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   6630,00   6,88   2,83

meteorenwe  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   6630,00   6,88   2,83
meteorenwe  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  13149,00   6,22   4,14
N230 - Zui 100 100 100 --  80  80  80 --  80  80  80 --  39703,00   6,31   4,01
N230 - Zui 100 100 100 --  80  80  80 --  80  80  80 --  39703,00   6,31   4,01
N230 - Zui 100 100 100 --  80  80  80 --  80  80  80 --  37813,00   6,28   4,06

N230 - Zui 100 100 100 --  80  80  80 --  80  80  80 --  37813,00   6,28   4,06
N230 - Zui 100 100 100 --  80  80  80 --  80  80  80 --  39703,00   6,31   4,01
N230 - Zui 100 100 100 --  80  80  80 --  80  80  80 --  37813,00   6,28   4,06
N230 - Zui  70  70  70 --  70  70  70 --  70  70  70 --  45991,00   6,31   4,01
N230 - Zui  70  70  70 --  70  70  70 --  70  70  70 --  43716,00   6,16   4,30
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Wegen invoergegevens

Model: Wegverkeer, bestaand gebouw, prov. weg aangepast
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D)

Floraweg   0,78 -- -- -- -- --  96,04  96,76  94,32 --   2,81   2,56   4,20 --   1,15   0,68   1,48 -- --
Floraweg   0,81 -- -- -- -- --  95,20  95,76  92,68 --   3,86   4,00   6,78 --   0,94   0,24   0,53 -- --
Floraweg   0,76 -- -- -- -- --  96,33  97,13  94,93 --   2,45   2,03   3,23 --   1,22   0,84   1,84 -- --
Floraweg   1,02 -- -- -- -- --  94,76  96,81  93,80 --   4,20   2,83   5,42 --   1,03   0,36   0,78 -- --
Floraweg   0,76 -- -- -- -- --  96,22  96,76  94,34 --   2,82   2,67   4,40 --   0,96   0,57   1,25 -- --

Floraweg   0,82 -- -- -- -- --  95,85  96,84  94,57 --   2,91   2,40   3,78 --   1,24   0,76   1,66 -- --
Floraweg   0,78 -- -- -- -- --  96,04  96,76  94,32 --   2,81   2,56   4,20 --   1,15   0,68   1,48 -- --
Floraweg   0,77 -- -- -- -- --  96,21  96,90  94,58 --   2,64   2,44   3,97 --   1,15   0,66   1,44 -- --
Floraweg   0,58 -- -- -- -- --  92,71  91,84  87,18 --   5,32   6,54   9,37 --   1,97   1,62   3,45 -- --
Floraweg   0,91 -- -- -- -- --  95,29  96,83  94,23 --   3,50   2,60   4,54 --   1,21   0,57   1,24 -- --

Kometenweg   0,83 -- -- -- -- --  88,96  94,06  87,87 --   7,30   4,41   8,91 --   3,75   1,54   3,22 -- --
Maarssenb   0,87 -- -- -- -- --  95,66  97,36  94,43 --   3,24   2,17   4,54 --   1,10   0,47   1,03 -- --
Maarssenb   1,07 -- -- -- -- --  86,31  94,51  88,74 --   9,50   3,91   7,94 --   4,19   1,57   3,32 -- --
Maarssenb   1,07 -- -- -- -- --  86,31  94,51  88,74 --   9,50   3,91   7,94 --   4,19   1,57   3,32 -- --
Maarssenb   1,07 -- -- -- -- --  86,31  94,51  88,74 --   9,50   3,91   7,94 --   4,19   1,57   3,32 -- --

Maarssenb   1,07 -- -- -- -- --  86,31  94,51  88,74 --   9,50   3,91   7,94 --   4,19   1,57   3,32 -- --
Maarssenbr   0,67 -- -- -- -- --  89,63  94,70  87,49 --   6,62   3,39   8,55 --   3,75   1,91   3,96 -- --
Maarssenbr   0,67 -- -- -- -- --  89,85  95,45  88,94 --   6,47   2,82   7,46 --   3,68   1,72   3,60 -- --
Maarssenbr   0,83 -- -- -- -- --  88,96  94,06  87,87 --   7,30   4,41   8,91 --   3,75   1,54   3,22 -- --
Maarssenbr   0,67 -- -- -- -- --  89,85  95,45  88,94 --   6,47   2,82   7,46 --   3,68   1,72   3,60 -- --

Maarssenbr   0,63 -- -- -- -- --  89,86  93,54  86,85 --   5,53   3,98   7,99 --   4,62   2,48   5,16 -- --
Maarssenbr   0,83 -- -- -- -- --  88,96  94,06  87,87 --   7,30   4,41   8,91 --   3,75   1,54   3,22 -- --
Maarssenbr   0,63 -- -- -- -- --  89,86  93,54  86,85 --   5,53   3,98   7,99 --   4,62   2,48   5,16 -- --
Maarssenbr   0,63 -- -- -- -- --  89,86  93,54  86,85 --   5,53   3,98   7,99 --   4,62   2,48   5,16 -- --
Meteorenwe   0,77 -- -- -- -- --  88,84  94,25  86,82 --   7,04   3,47   8,47 --   4,12   2,28   4,71 -- --

meteorenwe   0,77 -- -- -- -- --  88,84  94,25  86,82 --   7,04   3,47   8,47 --   4,12   2,28   4,71 -- --
meteorenwe   1,10 -- -- -- -- --  83,85  94,20  88,07 --  10,52   3,27   6,62 --   5,63   2,53   5,31 -- --
N230 - Zui   1,03 -- -- -- -- --  93,76  97,46  94,62 --   4,46   1,85   3,88 --   1,78   0,69   1,50 -- --
N230 - Zui   1,03 -- -- -- -- --  93,76  97,46  94,62 --   4,46   1,85   3,88 --   1,78   0,69   1,50 -- --
N230 - Zui   1,05 -- -- -- -- --  93,39  97,20  94,08 --   4,76   1,99   4,17 --   1,85   0,81   1,75 -- --

N230 - Zui   1,05 -- -- -- -- --  93,39  97,20  94,08 --   4,76   1,99   4,17 --   1,85   0,81   1,75 -- --
N230 - Zui   1,03 -- -- -- -- --  93,76  97,46  94,62 --   4,46   1,85   3,88 --   1,78   0,69   1,50 -- --
N230 - Zui   1,05 -- -- -- -- --  93,39  97,20  94,08 --   4,76   1,99   4,17 --   1,85   0,81   1,75 -- --
N230 - Zui   1,03 -- -- -- -- --  93,60  97,49  94,65 --   4,23   1,68   3,53 --   2,17   0,83   1,82 -- --
N230 - Zui   1,11 -- -- -- -- --  92,86  97,17  94,01 --   4,73   2,03   4,25 --   2,41   0,80   1,74 -- --

28-1-2021 08:40:20Geomilieu V5.21



Wegen invoergegevens

Model: Wegverkeer, bestaand gebouw, prov. weg aangepast
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63

Floraweg -- -- --    582,55    259,41     65,53 --     17,04      6,86      2,92 --      6,98      1,82      1,03 --   82,49
Floraweg -- -- --    297,59    139,25     34,77 --     12,07      5,82      2,54 --      2,94      0,35      0,20 --   79,77
Floraweg -- -- --    868,62    380,30     95,11 --     22,09      7,95      3,24 --     11,00      3,29      1,84 --   84,15
Floraweg -- -- --    694,08    440,67    110,53 --     30,76     12,88      6,39 --      7,54      1,64      0,92 --   83,60
Floraweg -- -- --    573,65    251,70     62,59 --     16,81      6,95      2,92 --      5,72      1,48      0,83 --   82,32

Floraweg -- -- --    640,97    309,80     77,28 --     19,46      7,68      3,09 --      8,29      2,43      1,36 --   82,99
Floraweg -- -- --    582,55    259,41     65,53 --     17,04      6,86      2,92 --      6,98      1,82      1,03 --   82,49
Floraweg -- -- --    580,11    259,96     64,48 --     15,92      6,55      2,71 --      6,93      1,77      0,98 --   82,42
Floraweg -- -- --    297,12     90,22     22,48 --     17,05      6,42      2,42 --      6,31      1,59      0,89 --   80,69
Floraweg -- -- --    589,36    326,91     81,09 --     21,65      8,78      3,91 --      7,48      1,92      1,07 --   82,78

Kometenweg -- -- --    598,21    291,85     72,76 --     49,09     13,68      7,38 --     25,22      4,78      2,67 --   84,93
Maarssenb -- -- --    463,87    239,97     60,09 --     15,71      5,35      2,89 --      5,33      1,16      0,66 --   81,60
Maarssenb -- -- --    570,77    401,71    100,15 --     62,82     16,62      8,96 --     27,71      6,67      3,75 --   85,34
Maarssenb -- -- --    570,77    401,71    100,15 --     62,82     16,62      8,96 --     27,71      6,67      3,75 --   85,34
Maarssenb -- -- --    570,77    401,71    100,15 --     62,82     16,62      8,96 --     27,71      6,67      3,75 --   85,34

Maarssenb -- -- --    570,77    401,71    100,15 --     62,82     16,62      8,96 --     27,71      6,67      3,75 --   85,34
Maarssenbr -- -- --    332,05    122,57     30,72 --     24,52      4,39      3,00 --     13,89      2,47      1,39 --   82,23
Maarssenbr -- -- --    327,30    123,79     30,79 --     23,57      3,66      2,58 --     13,41      2,23      1,25 --   82,10
Maarssenbr -- -- --    658,17    321,11     80,06 --     54,01     15,06      8,12 --     27,74      5,26      2,93 --   85,34
Maarssenbr -- -- --    327,30    123,79     30,79 --     23,57      3,66      2,58 --     13,41      2,23      1,25 --   82,10

Maarssenbr -- -- --    390,48    132,64     33,30 --     24,03      5,64      3,06 --     20,08      3,52      1,98 --   83,02
Maarssenbr -- -- --    658,17    321,11     80,06 --     54,01     15,06      8,12 --     27,74      5,26      2,93 --   85,34
Maarssenbr -- -- --    390,48    132,64     33,30 --     24,03      5,64      3,06 --     20,08      3,52      1,98 --   83,02
Maarssenbr -- -- --    390,48    132,64     33,30 --     24,03      5,64      3,06 --     20,08      3,52      1,98 --   83,02
Meteorenwe -- -- --    405,24    176,84     44,32 --     32,11      6,51      4,32 --     18,79      4,28      2,40 --   83,32

meteorenwe -- -- --    405,24    176,84     44,32 --     32,11      6,51      4,32 --     18,79      4,28      2,40 --   83,32
meteorenwe -- -- --    685,78    512,80    127,38 --     86,04     17,80      9,58 --     46,05     13,77      7,68 --   86,80
N230 - Zui -- -- --   2348,93   1551,65    386,94 --    111,73     29,45     15,87 --     44,59     10,99      6,13 --   87,85
N230 - Zui -- -- --   2348,93   1551,65    386,94 --    111,73     29,45     15,87 --     44,59     10,99      6,13 --   86,90
N230 - Zui -- -- --   2217,69   1492,22    373,53 --    113,03     30,55     16,56 --     43,93     12,44      6,95 --   87,70

N230 - Zui -- -- --   2217,69   1492,22    373,53 --    113,03     30,55     16,56 --     43,93     12,44      6,95 --   86,74
N230 - Zui -- -- --   2348,93   1551,65    386,94 --    111,73     29,45     15,87 --     44,59     10,99      6,13 --   87,85
N230 - Zui -- -- --   2217,69   1492,22    373,53 --    113,03     30,55     16,56 --     43,93     12,44      6,95 --   86,74
N230 - Zui -- -- --   2716,30   1797,95    448,36 --    122,76     30,98     16,72 --     62,97     15,31      8,62 --   87,79
N230 - Zui -- -- --   2500,63   1826,59    456,18 --    127,37     38,16     20,62 --     64,90     15,04      8,44 --   87,65
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Wegen invoergegevens

Model: Wegverkeer, bestaand gebouw, prov. weg aangepast
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k

Floraweg   89,55   95,88  101,45  107,85  104,41   97,64   87,88   78,62   85,65   91,82   97,63  104,22  100,77   93,99
Floraweg   86,98   93,48   98,62  104,99  101,58   94,82   85,22   76,12   83,36   89,77   94,96  101,56   98,15   91,38
Floraweg   91,16   97,43  103,16  109,56  106,11   99,34   89,53   80,21   87,15   93,21   99,28  105,86  102,39   95,61
Floraweg   90,84   97,42  102,40  108,71  105,32   98,56   89,05   80,82   87,88   94,05   99,81  106,48  103,03   96,25
Floraweg   89,38   95,68  101,29  107,75  104,30   97,53   87,73   78,46   85,50   91,67   97,46  104,08  100,63   93,85

Floraweg   90,06   96,43  101,93  108,29  104,85   98,09   88,38   79,39   86,39   92,54   98,42  104,99  101,53   94,76
Floraweg   89,55   95,88  101,45  107,85  104,41   97,64   87,88   78,62   85,65   91,82   97,63  104,22  100,77   93,99
Floraweg   89,46   95,75  101,40  107,82  104,37   97,60   87,81   78,58   85,58   91,72   97,61  104,21  100,76   93,98
Floraweg   88,03   94,86   99,37  105,31  101,96   95,23   86,11   75,66   83,12   90,05   94,24  100,18   96,86   90,14
Floraweg   89,94   96,42  101,66  107,97  104,56   97,80   88,20   79,57   86,60   92,76   98,58  105,21  101,75   94,97

Kometenweg   92,38   99,50  103,47  108,86  105,57   98,88   90,32   80,16   87,42   94,09   98,94  105,07  101,69   94,94
Maarssenb   88,73   95,14  100,52  106,89  103,46   96,70   87,02   78,02   84,98   90,98   97,10  103,80  100,33   93,55
Maarssenb   92,91  100,17  103,75  108,94  105,71   99,03   90,76   81,42   88,63   95,23  100,25  106,42  103,02   96,27
Maarssenb   92,91  100,17  103,75  108,94  105,71   99,03   90,76   81,42   88,63   95,23  100,25  106,42  103,02   96,27
Maarssenb   92,91  100,17  103,75  108,94  105,71   99,03   90,76   81,42   88,63   95,23  100,25  106,42  103,02   96,27

Maarssenb   92,91  100,17  103,75  108,94  105,71   99,03   90,76   81,42   88,63   95,23  100,25  106,42  103,02   96,27
Maarssenbr   89,63   96,70  100,82  106,25  102,94   96,24   87,60   76,30   83,43   90,00   95,17  101,28   97,87   91,12
Maarssenbr   89,50   96,55  100,70  106,16  102,84   96,15   87,47   76,08   83,15   89,58   95,02  101,23   97,80   91,04
Maarssenbr   92,80   99,91  103,89  109,28  105,99   99,30   90,73   80,57   87,83   94,51   99,35  105,49  102,10   95,36
Maarssenbr   89,50   96,55  100,70  106,16  102,84   96,15   87,47   76,08   83,15   89,58   95,02  101,23   97,80   91,04

Maarssenbr   90,34   97,36  101,70  107,01  103,68   96,98   88,33   77,08   84,28   90,99   95,88  101,79   98,39   91,66
Maarssenbr   92,80   99,91  103,89  109,28  105,99   99,30   90,73   80,57   87,83   94,51   99,35  105,49  102,10   95,36
Maarssenbr   90,34   97,36  101,70  107,01  103,68   96,98   88,33   77,08   84,28   90,99   95,88  101,79   98,39   91,66
Maarssenbr   90,34   97,36  101,70  107,01  103,68   96,98   88,33   77,08   84,28   90,99   95,88  101,79   98,39   91,66
Meteorenwe   90,75   97,86  101,88  107,22  103,92   97,23   88,69   78,09   85,24   91,86   96,96  102,95   99,54   92,80

meteorenwe   90,75   97,86  101,88  107,22  103,92   97,23   88,69   78,09   85,24   91,86   96,96  102,95   99,54   92,80
meteorenwe   94,39  101,72  105,18  110,08  106,88  100,22   92,19   82,79   89,91   96,53  101,66  107,60  104,19   97,45
N230 - Zui   98,48  103,87  110,73  118,85  114,96  108,11   96,61   84,90   95,78  101,13  108,25  116,96  113,05  106,15
N230 - Zui   97,68  103,01  110,02  118,03  114,13  107,21   95,80   83,92   94,87  100,19  107,38  116,03  112,12  105,19
N230 - Zui   98,31  103,71  110,54  118,61  114,72  107,87   96,39   84,83   95,67  101,03  108,14  116,80  112,89  105,99

N230 - Zui   97,52  102,85  109,84  117,80  113,90  106,98   95,59   83,86   94,78  100,10  107,29  115,88  111,97  105,04
N230 - Zui   98,48  103,87  110,73  118,85  114,96  108,11   96,61   84,90   95,78  101,13  108,25  116,96  113,05  106,15
N230 - Zui   97,52  102,85  109,84  117,80  113,90  106,98   95,59   83,86   94,78  100,10  107,29  115,88  111,97  105,04
N230 - Zui   96,80  102,33  109,00  115,71  112,01  105,17   94,46   84,66   93,53   98,81  106,06  113,54  109,83  102,97
N230 - Zui   96,68  102,25  108,83  115,42  111,73  104,89   94,23   84,80   93,73   99,03  106,18  113,63  109,92  103,06
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Wegen invoergegevens

Model: Wegverkeer, bestaand gebouw, prov. weg aangepast
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500

Floraweg   84,04   73,58   80,82   87,46   92,38   98,55   95,16   88,41   79,01 -- -- -- --
Floraweg   81,63   71,07   78,59   85,46   89,61   95,85   92,54   85,80   76,63 -- -- -- --
Floraweg   85,59   75,11   82,23   88,76   94,01  100,15   96,73   89,98   80,48 -- -- -- --
Floraweg   86,28   75,84   83,22   89,95   94,52  100,80   97,44   90,69   81,35 -- -- -- --
Floraweg   83,89   73,32   80,59   87,22   92,10   98,33   94,94   88,19   78,77 -- -- -- --

Floraweg   84,80   74,27   81,46   88,05   93,12   99,27   95,86   89,11   79,67 -- -- -- --
Floraweg   84,04   73,58   80,82   87,46   92,38   98,55   95,16   88,41   79,01 -- -- -- --
Floraweg   84,00   73,43   80,64   87,23   92,25   98,45   95,05   88,30   78,85 -- -- -- --
Floraweg   81,14   71,00   78,60   85,82   89,40   94,74   91,51   84,83   76,46 -- -- -- --
Floraweg   85,00   74,48   81,76   88,42   93,25   99,46   96,08   89,33   79,93 -- -- -- --

Kometenweg   85,59   75,92   83,50   90,69   94,35   99,76   96,51   89,83   81,38 -- -- -- --
Maarssenb   83,45   73,07   80,36   86,99   91,84   98,12   94,73   87,98   78,54 -- -- -- --
Maarssenb   86,83   77,14   84,65   91,79   95,63  101,08   97,81   91,11   82,57 -- -- -- --
Maarssenb   86,83   77,14   84,65   91,79   95,63  101,08   97,81   91,11   82,57 -- -- -- --
Maarssenb   86,83   77,14   84,65   91,79   95,63  101,08   97,81   91,11   82,57 -- -- -- --

Maarssenb   86,83   77,14   84,65   91,79   95,63  101,08   97,81   91,11   82,57 -- -- -- --
Maarssenbr   81,66   72,37   79,90   87,10   90,84   96,12   92,86   86,18   77,79 -- -- -- --
Maarssenbr   81,44   72,02   79,49   86,61   90,55   95,97   92,68   85,99   77,42 -- -- -- --
Maarssenbr   86,00   76,34   83,91   91,11   94,77  100,18   96,93   90,24   81,79 -- -- -- --
Maarssenbr   81,44   72,02   79,49   86,61   90,55   95,97   92,68   85,99   77,42 -- -- -- --

Maarssenbr   82,43   73,03   80,50   87,70   91,55   96,63   93,37   86,70   78,38 -- -- -- --
Maarssenbr   86,00   76,34   83,91   91,11   94,77  100,18   96,93   90,24   81,79 -- -- -- --
Maarssenbr   82,43   73,03   80,50   87,70   91,55   96,63   93,37   86,70   78,38 -- -- -- --
Maarssenbr   82,43   73,03   80,50   87,70   91,55   96,63   93,37   86,70   78,38 -- -- -- --
Meteorenwe   83,44   74,21   81,72   88,94   92,69   97,84   94,58   87,91   79,59 -- -- -- --

meteorenwe   83,44   74,21   81,72   88,94   92,69   97,84   94,58   87,91   79,59 -- -- -- --
meteorenwe   88,11   78,64   86,01   93,15   97,24  102,36   99,06   92,38   83,95 -- -- -- --
N230 - Zui   94,57   79,76   90,45   95,83  102,74  111,00  107,10  100,24   88,72 -- -- -- --
N230 - Zui   93,65   78,80   89,62   94,95  101,99  110,15  106,25   99,33   87,89 -- -- -- --
N230 - Zui   94,42   79,80   90,42   95,81  102,70  110,86  106,96  100,11   88,61 -- -- -- --

N230 - Zui   93,51   78,84   89,61   94,94  101,98  110,03  106,13   99,21   87,79 -- -- -- --
N230 - Zui   94,57   79,76   90,45   95,83  102,74  111,00  107,10  100,24   88,72 -- -- -- --
N230 - Zui   93,51   78,84   89,61   94,94  101,98  110,03  106,13   99,21   87,79 -- -- -- --
N230 - Zui   91,94   79,64   88,61   94,09  100,89  107,79  104,08   97,24   86,44 -- -- -- --
N230 - Zui   92,06   79,83   88,91   94,41  101,06  107,90  104,21   97,37   86,62 -- -- -- --
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Wegen invoergegevens

Model: Wegverkeer, bestaand gebouw, prov. weg aangepast
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

Floraweg -- -- -- --
Floraweg -- -- -- --
Floraweg -- -- -- --
Floraweg -- -- -- --
Floraweg -- -- -- --

Floraweg -- -- -- --
Floraweg -- -- -- --
Floraweg -- -- -- --
Floraweg -- -- -- --
Floraweg -- -- -- --

Kometenweg -- -- -- --
Maarssenb -- -- -- --
Maarssenb -- -- -- --
Maarssenb -- -- -- --
Maarssenb -- -- -- --

Maarssenb -- -- -- --
Maarssenbr -- -- -- --
Maarssenbr -- -- -- --
Maarssenbr -- -- -- --
Maarssenbr -- -- -- --

Maarssenbr -- -- -- --
Maarssenbr -- -- -- --
Maarssenbr -- -- -- --
Maarssenbr -- -- -- --
Meteorenwe -- -- -- --

meteorenwe -- -- -- --
meteorenwe -- -- -- --
N230 - Zui -- -- -- --
N230 - Zui -- -- -- --
N230 - Zui -- -- -- --

N230 - Zui -- -- -- --
N230 - Zui -- -- -- --
N230 - Zui -- -- -- --
N230 - Zui -- -- -- --
N230 - Zui -- -- -- --
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Wegen invoergegevens

Model: Wegverkeer, bestaand gebouw, prov. weg aangepast
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4))

N230 - Zui N230 - Zuilense Ring (viaduct Microflex) --      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W23 100 100 100 --
N230 - Zui N230 - Zuilense Ring      0,00      6,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 100 100 100 --
N230 - Zui N230 - Zuilense Ring (viaduct Microflex) --      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W23 100 100 100 --
N230 - Zui N230 - Zuilense Ring      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 100 100 100 --
N230 - Zui N230 - Zuilense Ring      0,00      6,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W4b 100 100 100 --

N230 - Zui N230 - Zuilense Ring      0,00      6,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 100 100 100 --
N230 - Zui N230 - Zuilense Ring      0,00      6,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 100 100 100 --
N230 - Zui N230 - Zuilense Ring      0,00      6,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 100 100 100 --
N230 - Zui N230 - Zuilense Ring      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 100 100 100 --
N230 - Zui N230 - Zuilense Ring      0,00      6,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  70  70  70 --

N230 - Zui N230 - Zuilense Ring      0,00      6,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  70  70  70 --
N230 - Zui N230 - Zuilense Ring      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 100 100 100 --
N230 - Zui N230 - Zuilense Ring (viaduct Microflex) --      0,00 Eigen waarde Verdeling False  1,5   0 W23  70  70  70 --
N230 - Zui N230 - Zuilense Ring      0,00      6,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  70  70  70 --
N230 - Zui N230 - Zuilense Ring      0,00      6,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  70  70  70 --

Ruimteweg Ruimteweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Ruimteweg Ruimteweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Ruimteweg Ruimteweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Ruimteweg Ruimteweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Ruimteweg Ruimteweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --

Ruimteweg Ruimteweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Ruimteweg Ruimteweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Ruimteweg Ruimteweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Ruimteweg Ruimteweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Ruimteweg Ruimteweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --

Ruimteweg Ruimteweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Ruimteweg Ruimteweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Ruimteweg Ruimteweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Ruimteweg Ruimteweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Ruimteweg Ruimteweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --

Ruimteweg Ruimteweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Ruimteweg Ruimteweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Ruimteweg Ruimteweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Ruimteweg Ruimteweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Ruimteweg Ruimteweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
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Wegen invoergegevens

Model: Wegverkeer, bestaand gebouw, prov. weg aangepast
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

N230 - Zui 100 100 100 --  80  80  80 --  80  80  80 --  45991,00   6,31   4,01
N230 - Zui 100 100 100 --  80  80  80 --  80  80  80 --  45991,00   6,31   4,01
N230 - Zui 100 100 100 --  80  80  80 --  80  80  80 --  37813,00   6,28   4,06
N230 - Zui 100 100 100 --  80  80  80 --  80  80  80 --  39703,00   6,31   4,01
N230 - Zui 100 100 100 --  80  80  80 --  80  80  80 --  28734,00   6,16   4,32

N230 - Zui 100 100 100 --  80  80  80 --  80  80  80 --  45991,00   6,31   4,01
N230 - Zui 100 100 100 --  80  80  80 --  80  80  80 --  37813,00   6,28   4,06
N230 - Zui 100 100 100 --  80  80  80 --  80  80  80 --  39703,00   6,31   4,01
N230 - Zui 100 100 100 --  80  80  80 --  80  80  80 --  37813,00   6,28   4,06
N230 - Zui  70  70  70 --  70  70  70 --  70  70  70 --  43716,00   6,16   4,30

N230 - Zui  70  70  70 --  70  70  70 --  70  70  70 --  43716,00   6,16   4,30
N230 - Zui 100 100 100 --  80  80  80 --  80  80  80 --  39703,00   6,31   4,01
N230 - Zui  70  70  70 --  70  70  70 --  70  70  70 --  43716,00   6,16   4,30
N230 - Zui  70  70  70 --  70  70  70 --  70  70  70 --  43716,00   6,16   4,30
N230 - Zui  70  70  70 --  70  70  70 --  70  70  70 --  43716,00   6,16   4,30

Ruimteweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   7792,00   6,25   4,07
Ruimteweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  11346,00   6,56   3,49
Ruimteweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   3893,00   5,42   5,72
Ruimteweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   9549,00   6,01   4,56
Ruimteweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   7792,00   6,25   4,07

Ruimteweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   6004,00   5,39   5,77
Ruimteweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   9613,00   6,01   4,53
Ruimteweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   7792,00   6,25   4,07
Ruimteweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   8645,00   6,77   3,05
Ruimteweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  10827,00   6,41   3,78

Ruimteweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   9549,00   6,01   4,56
Ruimteweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   7792,00   6,25   4,07
Ruimteweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  13795,00   6,38   3,83
Ruimteweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   9613,00   6,01   4,53
Ruimteweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   9613,00   6,01   4,53

Ruimteweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   9613,00   6,01   4,53
Ruimteweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   7792,00   6,25   4,07
Ruimteweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   7792,00   6,25   4,07
Ruimteweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   7792,00   6,25   4,07
Ruimteweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   7792,00   6,25   4,07
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Wegen invoergegevens

Model: Wegverkeer, bestaand gebouw, prov. weg aangepast
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D)

N230 - Zui   1,03 -- -- -- -- --  93,60  97,49  94,65 --   4,23   1,68   3,53 --   2,17   0,83   1,82 -- --
N230 - Zui   1,03 -- -- -- -- --  93,60  97,49  94,65 --   4,23   1,68   3,53 --   2,17   0,83   1,82 -- --
N230 - Zui   1,05 -- -- -- -- --  93,39  97,20  94,08 --   4,76   1,99   4,17 --   1,85   0,81   1,75 -- --
N230 - Zui   1,03 -- -- -- -- --  93,76  97,46  94,62 --   4,46   1,85   3,88 --   1,78   0,69   1,50 -- --
N230 - Zui   1,10 -- -- -- -- --  95,04  98,21  96,17 --   3,70   1,34   2,84 --   1,26   0,45   0,99 -- --

N230 - Zui   1,03 -- -- -- -- --  93,60  97,49  94,65 --   4,23   1,68   3,53 --   2,17   0,83   1,82 -- --
N230 - Zui   1,05 -- -- -- -- --  93,39  97,20  94,08 --   4,76   1,99   4,17 --   1,85   0,81   1,75 -- --
N230 - Zui   1,03 -- -- -- -- --  93,76  97,46  94,62 --   4,46   1,85   3,88 --   1,78   0,69   1,50 -- --
N230 - Zui   1,05 -- -- -- -- --  93,39  97,20  94,08 --   4,76   1,99   4,17 --   1,85   0,81   1,75 -- --
N230 - Zui   1,11 -- -- -- -- --  92,86  97,17  94,01 --   4,73   2,03   4,25 --   2,41   0,80   1,74 -- --

N230 - Zui   1,11 -- -- -- -- --  92,86  97,17  94,01 --   4,73   2,03   4,25 --   2,41   0,80   1,74 -- --
N230 - Zui   1,03 -- -- -- -- --  93,76  97,46  94,62 --   4,46   1,85   3,88 --   1,78   0,69   1,50 -- --
N230 - Zui   1,11 -- -- -- -- --  92,86  97,17  94,01 --   4,73   2,03   4,25 --   2,41   0,80   1,74 -- --
N230 - Zui   1,11 -- -- -- -- --  92,86  97,17  94,01 --   4,73   2,03   4,25 --   2,41   0,80   1,74 -- --
N230 - Zui   1,11 -- -- -- -- --  92,86  97,17  94,01 --   4,73   2,03   4,25 --   2,41   0,80   1,74 -- --

Ruimteweg   1,09 -- -- -- -- --  84,70  94,67  88,63 --  10,33   2,97   6,43 --   4,97   2,35   4,94 -- --
Ruimteweg   0,91 -- -- -- -- --  92,69  95,51  91,13 --   5,57   3,71   7,22 --   1,74   0,77   1,66 -- --
Ruimteweg   1,51 -- -- -- -- --  82,68  95,38  90,37 --   8,91   2,41   4,93 --   8,41   2,21   4,70 -- --
Ruimteweg   1,21 -- -- -- -- --  84,58  95,09  89,58 --  10,77   3,37   7,15 --   4,65   1,54   3,26 -- --
Ruimteweg   1,09 -- -- -- -- --  84,70  94,67  88,63 --  10,33   2,97   6,43 --   4,97   2,35   4,94 -- --

Ruimteweg   1,53 -- -- -- -- --  75,72  94,56  88,77 --  15,22   2,91   5,91 --   9,06   2,53   5,32 -- --
Ruimteweg   1,21 -- -- -- -- --  83,74  94,69  88,80 --  10,99   3,63   7,67 --   5,26   1,68   3,53 -- --
Ruimteweg   1,09 -- -- -- -- --  84,70  94,67  88,63 --  10,33   2,97   6,43 --   4,97   2,35   4,94 -- --
Ruimteweg   0,82 -- -- -- -- --  88,16  93,74  87,21 --   8,03   3,73   7,50 --   3,81   2,53   5,29 -- --
Ruimteweg   1,00 -- -- -- -- --  88,75  95,36  90,11 --   7,21   3,11   6,65 --   4,04   1,53   3,24 -- --

Ruimteweg   1,21 -- -- -- -- --  84,58  95,09  89,58 --  10,77   3,37   7,15 --   4,65   1,54   3,26 -- --
Ruimteweg   1,09 -- -- -- -- --  84,70  94,67  88,63 --  10,33   2,97   6,43 --   4,97   2,35   4,94 -- --
Ruimteweg   1,01 -- -- -- -- --  89,36  95,16  90,24 --   7,29   3,64   7,22 --   3,35   1,20   2,54 -- --
Ruimteweg   1,21 -- -- -- -- --  83,74  94,69  88,80 --  10,99   3,63   7,67 --   5,26   1,68   3,53 -- --
Ruimteweg   1,21 -- -- -- -- --  83,74  94,69  88,80 --  10,99   3,63   7,67 --   5,26   1,68   3,53 -- --

Ruimteweg   1,21 -- -- -- -- --  83,74  94,69  88,80 --  10,99   3,63   7,67 --   5,26   1,68   3,53 -- --
Ruimteweg   1,09 -- -- -- -- --  84,70  94,67  88,63 --  10,33   2,97   6,43 --   4,97   2,35   4,94 -- --
Ruimteweg   1,09 -- -- -- -- --  84,70  94,67  88,63 --  10,33   2,97   6,43 --   4,97   2,35   4,94 -- --
Ruimteweg   1,09 -- -- -- -- --  84,70  94,67  88,63 --  10,33   2,97   6,43 --   4,97   2,35   4,94 -- --
Ruimteweg   1,09 -- -- -- -- --  84,70  94,67  88,63 --  10,33   2,97   6,43 --   4,97   2,35   4,94 -- --
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Wegen invoergegevens

Model: Wegverkeer, bestaand gebouw, prov. weg aangepast
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63

N230 - Zui -- -- --   2716,30   1797,95    448,36 --    122,76     30,98     16,72 --     62,97     15,31      8,62 --   88,64
N230 - Zui -- -- --   2716,30   1797,95    448,36 --    122,76     30,98     16,72 --     62,97     15,31      8,62 --   87,69
N230 - Zui -- -- --   2217,69   1492,22    373,53 --    113,03     30,55     16,56 --     43,93     12,44      6,95 --   87,70
N230 - Zui -- -- --   2348,93   1551,65    386,94 --    111,73     29,45     15,87 --     44,59     10,99      6,13 --   86,90
N230 - Zui -- -- --   1682,22   1219,09    303,97 --     65,49     16,63      8,98 --     22,30      5,59      3,13 --   85,15

N230 - Zui -- -- --   2716,30   1797,95    448,36 --    122,76     30,98     16,72 --     62,97     15,31      8,62 --   87,69
N230 - Zui -- -- --   2217,69   1492,22    373,53 --    113,03     30,55     16,56 --     43,93     12,44      6,95 --   86,74
N230 - Zui -- -- --   2348,93   1551,65    386,94 --    111,73     29,45     15,87 --     44,59     10,99      6,13 --   86,90
N230 - Zui -- -- --   2217,69   1492,22    373,53 --    113,03     30,55     16,56 --     43,93     12,44      6,95 --   86,74
N230 - Zui -- -- --   2500,63   1826,59    456,18 --    127,37     38,16     20,62 --     64,90     15,04      8,44 --   87,65

N230 - Zui -- -- --   2500,63   1826,59    456,18 --    127,37     38,16     20,62 --     64,90     15,04      8,44 --   87,65
N230 - Zui -- -- --   2348,93   1551,65    386,94 --    111,73     29,45     15,87 --     44,59     10,99      6,13 --   86,90
N230 - Zui -- -- --   2500,63   1826,59    456,18 --    127,37     38,16     20,62 --     64,90     15,04      8,44 --   88,52
N230 - Zui -- -- --   2500,63   1826,59    456,18 --    127,37     38,16     20,62 --     64,90     15,04      8,44 --   87,65
N230 - Zui -- -- --   2500,63   1826,59    456,18 --    127,37     38,16     20,62 --     64,90     15,04      8,44 --   87,65

Ruimteweg -- -- --    412,49    300,23     75,28 --     50,31      9,42      5,46 --     24,20      7,45      4,20 --   84,35
Ruimteweg -- -- --    689,89    378,20     94,09 --     41,46     14,69      7,45 --     12,95      3,05      1,71 --   84,30
Ruimteweg -- -- --    174,46    212,39     53,12 --     18,80      5,37      2,90 --     17,75      4,92      2,76 --   81,40
Ruimteweg -- -- --    485,40    414,05    103,50 --     61,81     14,67      8,26 --     26,69      6,71      3,77 --   85,03
Ruimteweg -- -- --    412,49    300,23     75,28 --     50,31      9,42      5,46 --     24,20      7,45      4,20 --   84,35

Ruimteweg -- -- --    245,04    327,58     81,55 --     49,25     10,08      5,43 --     29,32      8,76      4,89 --   84,07
Ruimteweg -- -- --    483,80    412,35    103,29 --     63,49     15,81      8,92 --     30,39      7,32      4,11 --   85,26
Ruimteweg -- -- --    412,49    300,23     75,28 --     50,31      9,42      5,46 --     24,20      7,45      4,20 --   84,35
Ruimteweg -- -- --    515,97    247,17     61,82 --     47,00      9,83      5,32 --     22,30      6,67      3,75 --   84,46
Ruimteweg -- -- --    615,93    390,27     97,56 --     50,04     12,73      7,20 --     28,04      6,26      3,51 --   85,15

Ruimteweg -- -- --    485,40    414,05    103,50 --     61,81     14,67      8,26 --     26,69      6,71      3,77 --   85,03
Ruimteweg -- -- --    412,49    300,23     75,28 --     50,31      9,42      5,46 --     24,20      7,45      4,20 --   84,35
Ruimteweg -- -- --    786,48    502,78    125,73 --     64,16     19,23     10,06 --     29,48      6,34      3,54 --   85,96
Ruimteweg -- -- --    483,80    412,35    103,29 --     63,49     15,81      8,92 --     30,39      7,32      4,11 --   85,26
Ruimteweg -- -- --    483,80    412,35    103,29 --     63,49     15,81      8,92 --     30,39      7,32      4,11 --   85,26

Ruimteweg -- -- --    483,80    412,35    103,29 --     63,49     15,81      8,92 --     30,39      7,32      4,11 --   85,26
Ruimteweg -- -- --    412,49    300,23     75,28 --     50,31      9,42      5,46 --     24,20      7,45      4,20 --   84,35
Ruimteweg -- -- --    412,49    300,23     75,28 --     50,31      9,42      5,46 --     24,20      7,45      4,20 --   84,35
Ruimteweg -- -- --    412,49    300,23     75,28 --     50,31      9,42      5,46 --     24,20      7,45      4,20 --   84,35
Ruimteweg -- -- --    412,49    300,23     75,28 --     50,31      9,42      5,46 --     24,20      7,45      4,20 --   84,35
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Wegen invoergegevens

Model: Wegverkeer, bestaand gebouw, prov. weg aangepast
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k

N230 - Zui   99,15  104,55  111,45  119,49  115,60  108,75   97,26   85,59   96,41  101,76  108,91  117,60  113,69  106,79
N230 - Zui   98,35  103,69  110,76  118,68  114,78  107,86   96,46   84,61   95,50  100,83  108,05  116,68  112,76  105,83
N230 - Zui   98,31  103,71  110,54  118,61  114,72  107,87   96,39   84,83   95,67  101,03  108,14  116,80  112,89  105,99
N230 - Zui   97,68  103,01  110,02  118,03  114,13  107,21   95,80   83,92   94,87  100,19  107,38  116,03  112,12  105,19
N230 - Zui   95,83  101,15  108,11  115,76  111,30  104,85   93,43   82,77   93,52   98,83  105,97  114,17  109,67  103,23

N230 - Zui   98,35  103,69  110,76  118,68  114,78  107,86   96,46   84,61   95,50  100,83  108,05  116,68  112,76  105,83
N230 - Zui   97,52  102,85  109,84  117,80  113,90  106,98   95,59   83,86   94,78  100,10  107,29  115,88  111,97  105,04
N230 - Zui   97,68  103,01  110,02  118,03  114,13  107,21   95,80   83,92   94,87  100,19  107,38  116,03  112,12  105,19
N230 - Zui   97,52  102,85  109,84  117,80  113,90  106,98   95,59   83,86   94,78  100,10  107,29  115,88  111,97  105,04
N230 - Zui   96,68  102,25  108,83  115,42  111,73  104,89   94,23   84,80   93,73   99,03  106,18  113,63  109,92  103,06

N230 - Zui   96,68  102,25  108,83  115,42  111,73  104,89   94,23   84,80   93,73   99,03  106,18  113,63  109,92  103,06
N230 - Zui   97,68  103,01  110,02  118,03  114,13  107,21   95,80   83,92   94,87  100,19  107,38  116,03  112,12  105,19
N230 - Zui   97,31  102,93  109,36  116,04  112,36  105,66   94,77   85,74   94,53   99,85  106,96  114,49  110,78  103,97
N230 - Zui   96,68  102,25  108,83  115,42  111,73  104,89   94,23   84,80   93,73   99,03  106,18  113,63  109,92  103,06
N230 - Zui   96,68  102,25  108,83  115,42  111,73  104,89   94,23   84,80   93,73   99,03  106,18  113,63  109,92  103,06

Ruimteweg   91,94   99,26  102,73  107,74  104,53   97,87   89,76   80,29   87,38   93,93   99,20  105,22  101,79   95,05
Ruimteweg   91,67   98,51  102,97  108,95  105,60   98,87   89,75   80,68   87,86   94,31   99,54  105,98  102,57   95,80
Ruimteweg   88,85   96,17   99,90  104,47  101,23   94,59   86,67   78,56   85,58   92,01   97,54  103,64  100,19   93,44
Ruimteweg   92,66   99,99  103,38  108,43  105,23   98,57   90,46   81,39   88,52   95,03  100,27  106,49  103,08   96,32
Ruimteweg   91,94   99,26  102,73  107,74  104,53   97,87   89,76   80,29   87,38   93,93   99,20  105,22  101,79   95,05

Ruimteweg   91,75   99,27  102,31  106,61  103,51   96,91   89,43   80,74   87,82   94,39   99,66  105,63  102,20   95,46
Ruimteweg   92,88  100,22  103,60  108,54  105,35   98,70   90,67   81,52   88,68   95,26  100,37  106,53  103,12   96,37
Ruimteweg   91,94   99,26  102,73  107,74  104,53   97,87   89,76   80,29   87,38   93,93   99,20  105,22  101,79   95,05
Ruimteweg   91,97   99,13  102,96  108,30  105,03   98,34   89,87   79,74   86,91   93,60   98,57  104,48  101,08   94,34
Ruimteweg   92,59   99,71  103,70  109,03  105,74   99,05   90,52   81,05   88,15   94,61   99,97  106,21  102,78   96,03

Ruimteweg   92,66   99,99  103,38  108,43  105,23   98,57   90,46   81,39   88,52   95,03  100,27  106,49  103,08   96,32
Ruimteweg   91,94   99,26  102,73  107,74  104,53   97,87   89,76   80,29   87,38   93,93   99,20  105,22  101,79   95,05
Ruimteweg   93,43  100,52  104,50  109,98  106,69   99,99   91,37   82,13   89,30   95,81  100,99  107,30  103,88   97,13
Ruimteweg   92,88  100,22  103,60  108,54  105,35   98,70   90,67   81,52   88,68   95,26  100,37  106,53  103,12   96,37
Ruimteweg   92,88  100,22  103,60  108,54  105,35   98,70   90,67   81,52   88,68   95,26  100,37  106,53  103,12   96,37

Ruimteweg   92,88  100,22  103,60  108,54  105,35   98,70   90,67   81,52   88,68   95,26  100,37  106,53  103,12   96,37
Ruimteweg   91,94   99,26  102,73  107,74  104,53   97,87   89,76   80,29   87,38   93,93   99,20  105,22  101,79   95,05
Ruimteweg   91,94   99,26  102,73  107,74  104,53   97,87   89,76   80,29   87,38   93,93   99,20  105,22  101,79   95,05
Ruimteweg   91,94   99,26  102,73  107,74  104,53   97,87   89,76   80,29   87,38   93,93   99,20  105,22  101,79   95,05
Ruimteweg   91,94   99,26  102,73  107,74  104,53   97,87   89,76   80,29   87,38   93,93   99,20  105,22  101,79   95,05
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Wegen invoergegevens

Model: Wegverkeer, bestaand gebouw, prov. weg aangepast
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500

N230 - Zui   95,21   80,51   91,08   96,47  103,43  111,64  107,74  100,88   89,37 -- -- -- --
N230 - Zui   94,29   79,55   90,26   95,59  102,70  110,80  106,89   99,97   88,54 -- -- -- --
N230 - Zui   94,42   79,80   90,42   95,81  102,70  110,86  106,96  100,11   88,61 -- -- -- --
N230 - Zui   93,65   78,80   89,62   94,95  101,99  110,15  106,25   99,33   87,89 -- -- -- --
N230 - Zui   91,67   77,39   88,09   93,41  100,43  108,26  103,79   97,34   85,87 -- -- -- --

N230 - Zui   94,29   79,55   90,26   95,59  102,70  110,80  106,89   99,97   88,54 -- -- -- --
N230 - Zui   93,51   78,84   89,61   94,94  101,98  110,03  106,13   99,21   87,79 -- -- -- --
N230 - Zui   93,65   78,80   89,62   94,95  101,99  110,15  106,25   99,33   87,89 -- -- -- --
N230 - Zui   93,51   78,84   89,61   94,94  101,98  110,03  106,13   99,21   87,79 -- -- -- --
N230 - Zui   92,06   79,83   88,91   94,41  101,06  107,90  104,21   97,37   86,62 -- -- -- --

N230 - Zui   92,06   79,83   88,91   94,41  101,06  107,90  104,21   97,37   86,62 -- -- -- --
N230 - Zui   93,65   78,80   89,62   94,95  101,99  110,15  106,25   99,33   87,89 -- -- -- --
N230 - Zui   92,86   80,71   89,57   95,12  101,65  108,59  104,91   98,17   87,23 -- -- -- --
N230 - Zui   92,06   79,83   88,91   94,41  101,06  107,90  104,21   97,37   86,62 -- -- -- --
N230 - Zui   92,06   79,83   88,91   94,41  101,06  107,90  104,21   97,37   86,62 -- -- -- --

Ruimteweg   85,62   76,18   83,55   90,66   94,79  100,00   96,69   90,01   81,50 -- -- -- --
Ruimteweg   86,13   76,03   83,54   90,54   94,55  100,43   97,14   90,42   81,53 -- -- -- --
Ruimteweg   83,87   74,26   81,53   88,51   92,98   98,31   94,96   88,26   79,55 -- -- -- --
Ruimteweg   86,78   77,09   84,55   91,63   95,64  101,14   97,85   91,15   82,50 -- -- -- --
Ruimteweg   85,62   76,18   83,55   90,66   94,79  100,00   96,69   90,01   81,50 -- -- -- --

Ruimteweg   86,06   76,56   83,89   90,97   95,21  100,37   97,05   90,36   81,85 -- -- -- --
Ruimteweg   86,90   77,30   84,78   91,91   95,81  101,23   97,95   91,26   82,71 -- -- -- --
Ruimteweg   85,62   76,18   83,55   90,66   94,79  100,00   96,69   90,01   81,50 -- -- -- --
Ruimteweg   85,08   75,67   83,10   90,28   94,21   99,30   96,02   89,35   81,00 -- -- -- --
Ruimteweg   86,43   76,71   84,14   91,18   95,30  100,84   97,53   90,82   82,11 -- -- -- --

Ruimteweg   86,78   77,09   84,55   91,63   95,64  101,14   97,85   91,15   82,50 -- -- -- --
Ruimteweg   85,62   76,18   83,55   90,66   94,79  100,00   96,69   90,01   81,50 -- -- -- --
Ruimteweg   87,55   77,66   85,15   92,20   96,19  101,86   98,56   91,86   83,11 -- -- -- --
Ruimteweg   86,90   77,30   84,78   91,91   95,81  101,23   97,95   91,26   82,71 -- -- -- --
Ruimteweg   86,90   77,30   84,78   91,91   95,81  101,23   97,95   91,26   82,71 -- -- -- --

Ruimteweg   86,90   77,30   84,78   91,91   95,81  101,23   97,95   91,26   82,71 -- -- -- --
Ruimteweg   85,62   76,18   83,55   90,66   94,79  100,00   96,69   90,01   81,50 -- -- -- --
Ruimteweg   85,62   76,18   83,55   90,66   94,79  100,00   96,69   90,01   81,50 -- -- -- --
Ruimteweg   85,62   76,18   83,55   90,66   94,79  100,00   96,69   90,01   81,50 -- -- -- --
Ruimteweg   85,62   76,18   83,55   90,66   94,79  100,00   96,69   90,01   81,50 -- -- -- --
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Wegen invoergegevens

Model: Wegverkeer, bestaand gebouw, prov. weg aangepast
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

N230 - Zui -- -- -- --
N230 - Zui -- -- -- --
N230 - Zui -- -- -- --
N230 - Zui -- -- -- --
N230 - Zui -- -- -- --

N230 - Zui -- -- -- --
N230 - Zui -- -- -- --
N230 - Zui -- -- -- --
N230 - Zui -- -- -- --
N230 - Zui -- -- -- --

N230 - Zui -- -- -- --
N230 - Zui -- -- -- --
N230 - Zui -- -- -- --
N230 - Zui -- -- -- --
N230 - Zui -- -- -- --

Ruimteweg -- -- -- --
Ruimteweg -- -- -- --
Ruimteweg -- -- -- --
Ruimteweg -- -- -- --
Ruimteweg -- -- -- --

Ruimteweg -- -- -- --
Ruimteweg -- -- -- --
Ruimteweg -- -- -- --
Ruimteweg -- -- -- --
Ruimteweg -- -- -- --

Ruimteweg -- -- -- --
Ruimteweg -- -- -- --
Ruimteweg -- -- -- --
Ruimteweg -- -- -- --
Ruimteweg -- -- -- --

Ruimteweg -- -- -- --
Ruimteweg -- -- -- --
Ruimteweg -- -- -- --
Ruimteweg -- -- -- --
Ruimteweg -- -- -- --
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Wegen invoergegevens

Model: Wegverkeer, bestaand gebouw, prov. weg aangepast
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4))

Ruimteweg Ruimteweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Ruimteweg Ruimteweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Ruimteweg Ruimteweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
safariweg safariweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Safariweg Safariweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --

safariweg safariweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Safariweg Safariweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Safariweg Safariweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Utrechtse Utrechtse Slag      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Utrechtses Utrechtseslag      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --

Utrechtses Utrechtseslag      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Utrechtses Utrechtseslag      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Utrechtses Utrechtseslag      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Utrechtses Utrechtseslag      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
Utrechtses Utrechtseslag      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --
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Wegen invoergegevens

Model: Wegverkeer, bestaand gebouw, prov. weg aangepast
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

Ruimteweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   9613,00   6,01   4,53
Ruimteweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  10827,00   6,41   3,78
Ruimteweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   9613,00   6,01   4,53
safariweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  12683,00   6,48   3,65
Safariweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  12377,00   6,68   3,23

safariweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  12683,00   6,48   3,65
Safariweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  12377,00   6,68   3,23
Safariweg  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  12377,00   6,68   3,23
Utrechtse  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  17258,00   6,55   3,51
Utrechtses  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   8519,00   6,43   3,71

Utrechtses  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  10970,00   6,70   3,20
Utrechtses  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  17258,00   6,55   3,51
Utrechtses  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  10970,00   6,70   3,20
Utrechtses  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --  17258,00   6,55   3,51
Utrechtses  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --   8739,00   6,65   3,35
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Wegen invoergegevens

Model: Wegverkeer, bestaand gebouw, prov. weg aangepast
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D)

Ruimteweg   1,21 -- -- -- -- --  83,74  94,69  88,80 --  10,99   3,63   7,67 --   5,26   1,68   3,53 -- --
Ruimteweg   1,00 -- -- -- -- --  88,75  95,36  90,11 --   7,21   3,11   6,65 --   4,04   1,53   3,24 -- --
Ruimteweg   1,21 -- -- -- -- --  83,74  94,69  88,80 --  10,99   3,63   7,67 --   5,26   1,68   3,53 -- --
safariweg   0,96 -- -- -- -- --  92,42  95,25  91,06 --   5,83   4,07   7,50 --   1,76   0,68   1,44 -- --
Safariweg   0,86 -- -- -- -- --  92,45  94,36  89,49 --   5,87   4,90   8,95 --   1,68   0,74   1,56 -- --

safariweg   0,96 -- -- -- -- --  92,42  95,25  91,06 --   5,83   4,07   7,50 --   1,76   0,68   1,44 -- --
Safariweg   0,86 -- -- -- -- --  92,45  94,36  89,49 --   5,87   4,90   8,95 --   1,68   0,74   1,56 -- --
Safariweg   0,86 -- -- -- -- --  92,45  94,36  89,49 --   5,87   4,90   8,95 --   1,68   0,74   1,56 -- --
Utrechtse   0,92 -- -- -- -- --  91,40  96,06  91,74 --   5,04   2,35   4,86 --   3,56   1,59   3,40 -- --
Utrechtses   1,00 -- -- -- -- --  84,08  93,41  86,59 --   9,45   4,06   8,14 --   6,47   2,53   5,27 -- --

Utrechtses   0,85 -- -- -- -- --  90,77  94,93  89,53 --   6,23   3,57   7,29 --   3,00   1,50   3,18 -- --
Utrechtses   0,92 -- -- -- -- --  91,40  96,06  91,74 --   5,04   2,35   4,86 --   3,56   1,59   3,40 -- --
Utrechtses   0,85 -- -- -- -- --  90,77  94,93  89,53 --   6,23   3,57   7,29 --   3,00   1,50   3,18 -- --
Utrechtses   0,92 -- -- -- -- --  91,40  96,06  91,74 --   5,04   2,35   4,86 --   3,56   1,59   3,40 -- --
Utrechtses   0,85 -- -- -- -- --  98,32  98,92  97,64 --   0,87   0,51   1,09 --   0,81   0,57   1,27 -- --
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Wegen invoergegevens

Model: Wegverkeer, bestaand gebouw, prov. weg aangepast
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63

Ruimteweg -- -- --    483,80    412,35    103,29 --     63,49     15,81      8,92 --     30,39      7,32      4,11 --   85,26
Ruimteweg -- -- --    615,93    390,27     97,56 --     50,04     12,73      7,20 --     28,04      6,26      3,51 --   85,15
Ruimteweg -- -- --    483,80    412,35    103,29 --     63,49     15,81      8,92 --     30,39      7,32      4,11 --   85,26
safariweg -- -- --    759,56    440,94    110,87 --     47,91     18,84      9,13 --     14,46      3,15      1,75 --   84,80
Safariweg -- -- --    764,36    377,23     95,26 --     48,53     19,59      9,53 --     13,89      2,96      1,66 --   84,80

safariweg -- -- --    759,56    440,94    110,87 --     47,91     18,84      9,13 --     14,46      3,15      1,75 --   84,80
Safariweg -- -- --    764,36    377,23     95,26 --     48,53     19,59      9,53 --     13,89      2,96      1,66 --   84,80
Safariweg -- -- --    764,36    377,23     95,26 --     48,53     19,59      9,53 --     13,89      2,96      1,66 --   84,80
Utrechtse -- -- --   1033,18    581,89    145,66 --     56,97     14,24      7,72 --     40,24      9,63      5,40 --   86,72
Utrechtses -- -- --    460,57    295,23     73,77 --     51,76     12,83      6,93 --     35,44      8,00      4,49 --   85,14

Utrechtses -- -- --    667,15    333,24     83,48 --     45,79     12,53      6,80 --     22,05      5,27      2,97 --   84,87
Utrechtses -- -- --   1033,18    581,89    145,66 --     56,97     14,24      7,72 --     40,24      9,63      5,40 --   86,72
Utrechtses -- -- --    667,15    333,24     83,48 --     45,79     12,53      6,80 --     22,05      5,27      2,97 --   84,87
Utrechtses -- -- --   1033,18    581,89    145,66 --     56,97     14,24      7,72 --     40,24      9,63      5,40 --   86,72
Utrechtses -- -- --    571,38    289,59     72,53 --      5,06      1,49      0,81 --      4,71      1,67      0,94 --   81,56
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Wegen invoergegevens

Model: Wegverkeer, bestaand gebouw, prov. weg aangepast
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k

Ruimteweg   92,88  100,22  103,60  108,54  105,35   98,70   90,67   81,52   88,68   95,26  100,37  106,53  103,12   96,37
Ruimteweg   92,59   99,71  103,70  109,03  105,74   99,05   90,52   81,05   88,15   94,61   99,97  106,21  102,78   96,03
Ruimteweg   92,88  100,22  103,60  108,54  105,35   98,70   90,67   81,52   88,68   95,26  100,37  106,53  103,12   96,37
safariweg   92,19   99,06  103,44  109,40  106,06   99,33   90,25   81,40   88,64   95,14  100,22  106,66  103,26   96,50
Safariweg   92,20   99,07  103,43  109,41  106,07   99,34   90,26   81,00   88,33   94,98   99,73  106,07  102,70   95,95

safariweg   92,19   99,06  103,44  109,40  106,06   99,33   90,25   81,40   88,64   95,14  100,22  106,66  103,26   96,50
Safariweg   92,20   99,07  103,43  109,41  106,07   99,34   90,26   81,00   88,33   94,98   99,73  106,07  102,70   95,95
Safariweg   92,20   99,07  103,43  109,41  106,07   99,34   90,26   81,00   88,33   94,98   99,73  106,07  102,70   95,95
Utrechtse   94,01  100,94  105,43  111,00  107,65  100,93   92,06   82,59   89,59   95,91  101,60  107,89  104,44   97,67
Utrechtses   92,65   99,96  103,59  108,40  105,17   98,52   90,47   80,59   87,80   94,54   99,40  105,28  101,89   95,16

Utrechtses   92,27   99,26  103,48  109,10  105,78   99,07   90,27   80,48   87,64   94,18   99,35  105,56  102,15   95,40
Utrechtses   94,01  100,94  105,43  111,00  107,65  100,93   92,06   82,59   89,59   95,91  101,60  107,89  104,44   97,67
Utrechtses   92,27   99,26  103,48  109,10  105,78   99,07   90,27   80,48   87,64   94,18   99,35  105,56  102,15   95,40
Utrechtses   94,01  100,94  105,43  111,00  107,65  100,93   92,06   82,59   89,59   95,91  101,60  107,89  104,44   97,67
Utrechtses   88,28   93,93  100,81  107,52  104,01   97,21   86,89   78,31   84,94   90,31   97,64  104,49  100,96   94,16
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Wegen invoergegevens

Model: Wegverkeer, bestaand gebouw, prov. weg aangepast
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500

Ruimteweg   86,90   77,30   84,78   91,91   95,81  101,23   97,95   91,26   82,71 -- -- -- --
Ruimteweg   86,43   76,71   84,14   91,18   95,30  100,84   97,53   90,82   82,11 -- -- -- --
Ruimteweg   86,90   77,30   84,78   91,91   95,81  101,23   97,95   91,26   82,71 -- -- -- --
safariweg   86,88   76,71   84,26   91,27   95,21  101,13   97,84   91,12   82,23 -- -- -- --
Safariweg   86,50   76,45   84,09   91,22   94,84  100,63   97,38   90,67   82,00 -- -- -- --

safariweg   86,88   76,71   84,26   91,27   95,21  101,13   97,84   91,12   82,23 -- -- -- --
Safariweg   86,50   76,45   84,09   91,22   94,84  100,63   97,38   90,67   82,00 -- -- -- --
Safariweg   86,50   76,45   84,09   91,22   94,84  100,63   97,38   90,67   82,00 -- -- -- --
Utrechtse   87,94   78,11   85,38   92,28   96,83  102,44   99,09   92,37   83,44 -- -- -- --
Utrechtses   85,95   76,55   84,02   91,24   95,06  100,12   96,86   90,19   81,90 -- -- -- --

Utrechtses   85,88   76,16   83,63   90,71   94,69  100,21   96,91   90,22   81,57 -- -- -- --
Utrechtses   87,94   78,11   85,38   92,28   96,83  102,44   99,09   92,37   83,44 -- -- -- --
Utrechtses   85,88   76,16   83,63   90,71   94,69  100,21   96,91   90,22   81,57 -- -- -- --
Utrechtses   87,94   78,11   85,38   92,28   96,83  102,44   99,09   92,37   83,44 -- -- -- --
Utrechtses   83,64   72,96   79,75   85,65   92,15   98,67   95,17   88,39   78,27 -- -- -- --
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Wegen invoergegevens

Model: Wegverkeer, bestaand gebouw, prov. weg aangepast
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

Ruimteweg -- -- -- --
Ruimteweg -- -- -- --
Ruimteweg -- -- -- --
safariweg -- -- -- --
Safariweg -- -- -- --

safariweg -- -- -- --
Safariweg -- -- -- --
Safariweg -- -- -- --
Utrechtse -- -- -- --
Utrechtses -- -- -- --

Utrechtses -- -- -- --
Utrechtses -- -- -- --
Utrechtses -- -- -- --
Utrechtses -- -- -- --
Utrechtses -- -- -- --
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Bijlage 3: Waarneempuntnummers met bijbehorende hoogte 

  







Waarneempuntnummers met bijbehorende hoogte

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

001 Gebouw A_01 ZO-gevel      0,00 Relatief     20,00     23,00     29,00     35,00     41,00     47,00 Ja
002 Gebouw A_01 ZO-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00     17,00 Ja
003 Gebouw A_01 ZO-gevel      0,00 Relatief     20,00     23,00     29,00     35,00     41,00     47,00 Ja
004 Gebouw A_01 ZO-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00     17,00 Ja
005 Gebouw A_01 ZO-gevel      0,00 Relatief     20,00     23,00     29,00     35,00     41,00     47,00 Ja

006 Gebouw A_01 ZO-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00     17,00 Ja
007 Gebouw A_01 ZO-gevel      0,00 Relatief     20,00     23,00     29,00     35,00     41,00     47,00 Ja
008 Gebouw A_01 NO-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00     17,00 Ja
009 Gebouw A_01 NO-gevel      0,00 Relatief     20,00     23,00     29,00     35,00     41,00     47,00 Ja
010 Gebouw A_01 NO-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00     17,00 Ja

011 Gebouw A_01 NO-gevel      0,00 Relatief     20,00     23,00     29,00     35,00     41,00     47,00 Ja
012 Gebouw A_01 NW-gevel      0,00 Relatief     17,00     23,00     29,00     35,00     41,00     47,00 Ja
013 Gebouw A_01 NW-gevel      0,00 Relatief     17,00     23,00     29,00     35,00     41,00     47,00 Ja
014 Gebouw A_01 NW-gevel      0,00 Relatief      1,50      8,00     17,00     29,00     41,00     47,00 Ja
015 Gebouw A_01 NW-gevel      0,00 Relatief      1,50      8,00     17,00     29,00     41,00     47,00 Ja

016 Gebouw A_01 NW-gevel      0,00 Relatief     17,00     23,00     29,00     35,00     41,00     47,00 Ja
017 Gebouw A_01 ZW-gevel      0,00 Relatief     17,00     23,00     29,00     35,00     41,00     47,00 Ja
018 Gebouw A_01 ZW-gevel      0,00 Relatief     17,00     23,00     29,00     35,00     41,00     47,00 Ja
019 Gebouw A_01 ZW-gevel      0,00 Relatief     17,00     23,00     29,00     35,00     41,00     47,00 Ja
020 Gebouw A_01 ZW-gevel      0,00 Relatief     17,00     23,00     29,00     35,00     41,00     47,00 Ja

021 Gebouw A_02 NO-gevel      0,00 Relatief     14,00 -- -- -- -- -- Ja
022 Gebouw A_02 NO-gevel      0,00 Relatief     14,00 -- -- -- -- -- Ja
023 Gebouw A_02 NO-gevel      0,00 Relatief     14,00 -- -- -- -- -- Ja
024 Gebouw A_02 NW-gevel      0,00 Relatief     14,00 -- -- -- -- -- Ja
025 Gebouw A_02 NW-gevel      0,00 Relatief     14,00 -- -- -- -- -- Ja

026 Gebouw A_02 NW-gevel      0,00 Relatief     14,00 -- -- -- -- -- Ja
027 Gebouw A_02 ZW-gevel      0,00 Relatief     14,00 -- -- -- -- -- Ja
028 Gebouw A_02 ZW-gevel      0,00 Relatief     14,00 -- -- -- -- -- Ja
029 Gebouw A_02 ZW-gevel      0,00 Relatief     14,00 -- -- -- -- -- Ja
030 Gebouw A_03 NO-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja

031 Gebouw A_03 NO-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
032 Gebouw A_03 NO-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
033 Gebouw A_03 NO-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
034 Gebouw A_03 NO-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
035 Gebouw A_03 NO-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja

036 Gebouw A_03 NW-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
037 Gebouw A_03 NW-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
038 Gebouw A_03 NW-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
039 Gebouw A_03 NW-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
040 Gebouw A_03 NW-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja

041 Gebouw A_03 ZW-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
042 Gebouw A_03 ZW-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
043 Gebouw A_03 ZW-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
044 Gebouw A_03 ZW-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
045 Gebouw A_03 ZW-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja

046 Gebouw A_03 ZW-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
047 Gebouw A_03 ZW-gevel      0,00 Relatief --      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
048 Gebouw A_03 ZW-gevel      0,00 Relatief --      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
049 Gebouw A_03 ZW-gevel      0,00 Relatief --      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
050 Gebouw A_binnenterrein      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja

051 Gebouw A_binnenterrein      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
052 Gebouw A_binnenterrein      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
053 Gebouw A_binnenterrein      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
054 Gebouw A_binnenterrein      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
055 Gebouw A_binnenterrein      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja

056 Gebouw A_binnenterrein      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
057 Gebouw A_binnenterrein      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
058 Gebouw A_binnenterrein      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
059 Gebouw A_binnenterrein      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
060 Gebouw A_binnenterrein      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja

061 Gebouw A_binnenterrein      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
062 Gebouw A_binnenterrein      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
063 Gebouw A_binnenterrein      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
064 Gebouw B_01 ZO-gevel      0,00 Relatief     17,00     23,00     29,00     35,00     41,00     47,00 Ja
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Waarneempuntnummers met bijbehorende hoogte

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

065 Gebouw B_01 ZO-gevel      0,00 Relatief     17,00     23,00     29,00     35,00     41,00     47,00 Ja
066 Gebouw B_01 ZO-gevel      0,00 Relatief     17,00     23,00     29,00     35,00     41,00     47,00 Ja
067 Gebouw B_01 NO-gevel      0,00 Relatief     17,00     23,00     29,00     35,00     41,00     47,00 Ja
068 Gebouw B_01 NO-gevel      0,00 Relatief      8,00     17,00     29,00     35,00     41,00     47,00 Ja
069 Gebouw B_01 NO-gevel      0,00 Relatief      8,00     17,00     29,00     35,00     41,00     47,00 Ja

070 Gebouw B_01 NO-gevel      0,00 Relatief      8,00     17,00     29,00     35,00     41,00     47,00 Ja
071 Gebouw B_01 NW-gevel      0,00 Relatief     17,00     23,00     29,00     35,00     41,00     47,00 Ja
072 Gebouw B_01 NW-gevel      0,00 Relatief     17,00     23,00     29,00     35,00     41,00     47,00 Ja
073 Gebouw B_01 NW-gevel      0,00 Relatief     17,00     23,00     29,00     35,00     41,00     47,00 Ja
074 Gebouw B_01 ZW-gevel      0,00 Relatief     20,00     23,00     29,00     35,00     41,00     47,00 Ja

075 Gebouw B_01 ZW-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00     17,00 Ja
076 Gebouw B_01 ZW-gevel      0,00 Relatief     20,00     23,00     29,00     35,00     41,00     47,00 Ja
077 Gebouw B_01 ZW-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00     17,00 Ja
078 Gebouw B_01 ZW-gevel      0,00 Relatief     20,00     23,00     29,00     35,00     41,00     47,00 Ja
079 Gebouw B_01 ZW-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00     17,00 Ja

080 Gebouw B_02 ZO-gevel      0,00 Relatief     14,00 -- -- -- -- -- Ja
081 Gebouw B_02 ZO-gevel      0,00 Relatief     14,00 -- -- -- -- -- Ja
082 Gebouw B_02 ZO-gevel      0,00 Relatief     14,00 -- -- -- -- -- Ja
083 Gebouw B_02 ZO-gevel      0,00 Relatief     14,00 -- -- -- -- -- Ja
084 Gebouw B_02 ZO-gevel      0,00 Relatief     14,00 -- -- -- -- -- Ja

085 Gebouw B_02 NO-gevel      0,00 Relatief     14,00 -- -- -- -- -- Ja
086 Gebouw B_02 NO-gevel      0,00 Relatief     14,00 -- -- -- -- -- Ja
087 Gebouw B_02 NO-gevel      0,00 Relatief     14,00 -- -- -- -- -- Ja
088 Gebouw B_02 NO-gevel      0,00 Relatief     14,00 -- -- -- -- -- Ja
089 Gebouw B_02 NO-gevel      0,00 Relatief     14,00 -- -- -- -- -- Ja

090 Gebouw B_02 NW-gevel      0,00 Relatief     14,00 -- -- -- -- -- Ja
091 Gebouw B_02 NW-gevel      0,00 Relatief     14,00 -- -- -- -- -- Ja
092 Gebouw B_02 NW-gevel      0,00 Relatief     14,00 -- -- -- -- -- Ja
093 Gebouw B_02 NW-gevel      0,00 Relatief     14,00 -- -- -- -- -- Ja
094 Gebouw B_02 NW-gevel      0,00 Relatief     14,00 -- -- -- -- -- Ja

095 Gebouw B_02 NW-gevel      0,00 Relatief     14,00 -- -- -- -- -- Ja
096 Gebouw B_02 NW-gevel      0,00 Relatief     14,00 -- -- -- -- -- Ja
097 Gebouw B_02 ZW-gevel      0,00 Relatief     14,00 -- -- -- -- -- Ja
098 Gebouw B_02 ZW-gevel      0,00 Relatief     14,00 -- -- -- -- -- Ja
099 Gebouw B_03 ZO-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja

100 Gebouw B_03 ZO-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
101 Gebouw B_03 ZO-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
102 Gebouw B_03 ZO-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
103 Gebouw B_03 ZO-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
104 Gebouw B_03 ZO-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja

105 Gebouw B_03 ZO-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
106 Gebouw B_03 NO-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
107 Gebouw B_03 NO-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
108 Gebouw B_03 NO-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
109 Gebouw B_03 NO-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja

110 Gebouw B_03 NO-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
111 Gebouw B_03 NO-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
112 Gebouw B_03 NW-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
113 Gebouw B_03 NW-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
114 Gebouw B_03 NW-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja

115 Gebouw B_03 NW-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
116 Gebouw B_03 NW-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
117 Gebouw B_03 NW-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
118 Gebouw B_03 NW-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja
119 Gebouw B_03 ZW-gevel      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00 -- -- Ja

120 Gebouw B_binnenterrein      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
121 Gebouw B_binnenterrein      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
122 Gebouw B_binnenterrein      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
123 Gebouw B_binnenterrein      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
124 Gebouw B_binnenterrein      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja

125 Gebouw B_binnenterrein      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
126 Gebouw B_binnenterrein      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
127 Gebouw B_binnenterrein      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
128 Gebouw B_binnenterrein      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
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Waarneempuntnummers met bijbehorende hoogte

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

129 Gebouw B_binnenterrein      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
130 Gebouw B_binnenterrein      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
131 Gebouw B_binnenterrein      0,00 Relatief      1,50      5,00      8,00     11,00     14,00 -- Ja
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18196.35 Kwadrant Maarssen - Akoestisch onderzoek omgevingsgeluid           25 

Bijlage 4: Rekenresultaten geluidbelastingen op bouwvlakgrenzen 

  







3-11-2021
Voldoet aan voorkeursgrenswaarde ≤ 48 dB

Boven de voorkeursgrenswaarde > 48 dB

Boven de maximale ontheffingswaarde > 53 dB bij N230 / > 63 dB bij overige wegen

waarden < 20 dB niet gepresenteerd
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001_A 20 65 53 30 39 37 67 65 lawaaiig

001_B 23 65 53 31 39 37 67 65 lawaaiig

001_C 29 65 53 31 40 38 67 65 lawaaiig

001_D 35 65 53 31 39 38 67 65 lawaaiig

001_E 41 65 52 33 39 38 67 65 lawaaiig

001_F 47 65 52 38 39 38 67 65 lawaaiig

002_A 1,5 63 22 51 26 36 31 65 63 lawaaiig

002_B 5 64 26 53 30 36 35 67 64 lawaaiig

002_C 8 65 32 53 31 37 36 67 65 lawaaiig

002_D 11 65 26 53 31 37 36 67 65 lawaaiig

002_E 14 65 26 54 31 38 36 67 65 lawaaiig

002_F 17 65 53 31 39 36 67 65 lawaaiig

003_A 20 65 54 32 39 37 68 65 lawaaiig

003_B 23 65 54 33 39 37 68 65 lawaaiig

003_C 29 65 54 33 39 38 68 65 lawaaiig

003_D 35 65 53 34 39 38 68 65 lawaaiig

003_E 41 65 53 35 39 39 67 65 lawaaiig

003_F 47 65 53 38 39 38 67 65 lawaaiig

004_A 1,5 63 22 53 26 36 32 66 63 lawaaiig

004_B 5 64 26 54 31 36 35 67 65 lawaaiig

004_C 8 65 32 55 32 37 36 68 65 lawaaiig

004_D 11 65 26 55 33 38 37 68 65 lawaaiig

004_E 14 65 25 55 33 39 37 68 66 lawaaiig

004_F 17 65 21 55 33 39 37 68 66 lawaaiig

005_A 20 65 55 33 40 37 68 66 lawaaiig

005_B 23 65 55 34 40 38 68 66 lawaaiig

005_C 29 65 54 34 40 38 68 66 lawaaiig

005_D 35 65 54 35 40 39 68 66 lawaaiig

005_E 41 65 54 35 40 39 68 65 lawaaiig

005_F 47 65 53 38 40 39 68 65 lawaaiig

006_A 1,5 63 22 55 28 36 32 66 64 lawaaiig

006_B 5 65 26 56 32 36 35 68 65 lawaaiig

006_C 8 65 30 56 33 37 36 68 66 lawaaiig

006_D 11 65 26 56 33 38 36 68 66 lawaaiig

006_E 14 65 25 56 33 39 37 68 66 lawaaiig

006_F 17 65 56 34 39 37 68 66 lawaaiig

007_A 20 65 56 34 40 38 68 66 lawaaiig

007_B 23 65 56 34 40 38 68 66 lawaaiig

007_C 29 65 55 35 40 38 68 66 lawaaiig

007_D 35 65 55 35 40 39 68 66 lawaaiig

007_E 41 65 54 36 40 39 68 66 lawaaiig

007_F 47 65 54 37 40 39 68 66 lawaaiig

008_A 1,5 62 40 59 26 35 37 67 63 lawaaiig

008_B 5 63 41 60 27 35 38 68 65 lawaaiig

008_C 8 64 42 60 27 36 39 68 65 lawaaiig

008_D 11 64 43 60 27 37 40 68 65 lawaaiig

008_E 14 64 43 60 27 39 40 68 65 lawaaiig

008_F 17 64 42 60 27 39 41 68 65 lawaaiig

009_A 20 64 42 59 28 39 42 68 65 lawaaiig

009_B 23 64 42 59 28 39 42 68 65 lawaaiig

009_C 29 64 42 59 29 40 43 68 65 lawaaiig

009_D 35 64 42 58 29 40 43 67 65 lawaaiig

009_E 41 63 42 58 26 39 43 67 64 lawaaiig

009_F 47 63 41 57 22 39 43 67 64 lawaaiig

010_A 1,5 61 40 59 26 35 37 67 63 lawaaiig

010_B 5 62 41 60 27 35 38 68 64 lawaaiig

010_C 8 63 42 60 27 36 39 68 65 lawaaiig

010_D 11 63 43 60 27 36 40 68 65 lawaaiig

010_E 14 63 43 60 26 38 41 68 65 lawaaiig

010_F 17 63 43 60 26 38 41 68 65 lawaaiig

011_A 20 63 43 59 27 38 41 68 65 lawaaiig

011_B 23 63 43 59 28 39 42 68 65 lawaaiig

011_C 29 63 43 59 28 39 42 67 64 lawaaiig

011_D 35 63 43 58 27 39 43 67 64 lawaaiig

011_E 41 63 42 58 20 39 43 67 64 lawaaiig

011_F 47 63 42 57 22 38 43 67 64 lawaaiig

012_A 17 48 43 56 29 38 61 56 zeer onrustig

012_B 23 49 46 56 30 38 61 57 zeer onrustig

012_C 29 49 48 56 30 39 61 56 zeer onrustig

012_D 35 51 50 55 31 40 62 57 zeer onrustig

012_E 41 50 51 55 31 40 62 57 zeer onrustig

012_F 47 50 51 54 32 40 20 61 57 zeer onrustig
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Voldoet aan voorkeursgrenswaarde ≤ 48 dB

Boven de voorkeursgrenswaarde > 48 dB

Boven de maximale ontheffingswaarde > 53 dB bij N230 / > 63 dB bij overige wegen

waarden < 20 dB niet gepresenteerd
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013_A 17 49 37 47 29 38 51 49 onrustig

013_B 23 49 46 55 29 39 61 56 zeer onrustig

013_C 29 49 48 55 30 40 61 56 zeer onrustig

013_D 35 51 50 55 31 40 62 57 zeer onrustig

013_E 41 50 51 54 31 40 61 57 zeer onrustig

013_F 47 50 51 54 32 41 20 61 57 zeer onrustig

014_A 1,5 33 29 32 23 -- -- -

014_B 8 33 32 35 21 24 -- -- -

014_C 17 48 38 44 28 36 -- -- -

014_D 29 49 48 54 30 39 60 56 zeer onrustig

014_E 41 50 51 54 31 40 20 61 57 zeer onrustig

014_F 47 49 51 54 31 40 21 61 56 zeer onrustig

015_A 1,5 33 29 32 23 -- -- -

015_B 8 33 32 35 21 24 -- -- -

015_C 17 47 39 45 29 36 -- -- -

015_D 29 49 48 53 30 39 59 55 onrustig

015_E 41 50 51 53 32 40 61 56 onrustig

015_F 47 49 51 53 32 40 20 61 56 onrustig

016_A 17 48 42 44 31 35 -- -- -

016_B 23 48 47 48 29 38 -- -- -

016_C 29 49 48 51 30 39 57 53 onrustig

016_D 35 50 51 53 31 39 20 60 56 onrustig

016_E 41 50 51 53 33 40 21 61 56 onrustig

016_F 47 49 51 53 33 40 22 60 56 onrustig

017_A 17 58 47 42 36 25 28 60 58 zeer onrustig

017_B 23 57 46 39 35 25 27 59 57 zeer onrustig

017_C 29 57 47 40 35 26 29 59 57 zeer onrustig

017_D 35 57 49 41 36 26 30 60 58 zeer onrustig

017_E 41 57 49 41 37 26 30 60 58 zeer onrustig

017_F 47 58 49 41 40 25 28 21 61 59 zeer onrustig

018_A 17 58 46 42 36 29 29 60 58 zeer onrustig

018_B 23 58 46 41 35 30 27 60 58 zeer onrustig

018_C 29 58 45 42 35 30 29 60 58 zeer onrustig

018_D 35 58 47 42 36 30 30 60 58 zeer onrustig

018_E 41 58 49 42 37 30 31 20 61 58 zeer onrustig

018_F 47 59 49 42 40 28 29 21 62 59 lawaaiig

019_A 17 59 45 43 36 30 30 61 59 lawaaiig

019_B 23 58 45 41 34 30 29 60 58 zeer onrustig

019_C 29 58 45 42 35 31 31 60 58 zeer onrustig

019_D 35 58 47 43 36 31 32 60 58 zeer onrustig

019_E 41 58 48 43 37 31 33 20 60 58 zeer onrustig

019_F 47 59 48 43 40 30 31 21 61 59 lawaaiig

020_A 17 60 45 43 36 30 28 62 60 lawaaiig

020_B 23 60 44 43 34 31 29 62 60 lawaaiig

020_C 29 60 44 43 35 31 31 62 60 lawaaiig

020_D 35 60 46 44 36 31 32 62 60 lawaaiig

020_E 41 60 47 44 37 31 33 20 62 60 lawaaiig

020_F 47 60 48 44 40 29 31 21 62 60 lawaaiig

021_A 14 61 40 58 24 36 40 66 63 lawaaiig

022_A 14 61 40 58 23 36 40 66 63 lawaaiig

023_A 14 60 42 58 25 35 40 66 62 lawaaiig

024_A 14 44 57 55 31 39 64 59 zeer onrustig

025_A 14 44 57 54 31 38 64 59 zeer onrustig

026_A 14 46 58 53 32 38 64 59 zeer onrustig

027_A 14 53 52 40 30 26 25 59 56 onrustig

028_A 14 53 49 43 30 25 58 54 onrustig

029_A 14 53 47 42 33 24 57 53 onrustig

030_A 1,5 61 41 59 24 34 37 66 63 lawaaiig

030_B 5 62 42 60 25 35 38 67 64 lawaaiig

030_C 8 62 44 60 25 35 39 68 64 lawaaiig

030_D 11 63 44 60 25 36 39 68 65 lawaaiig

031_A 1,5 60 42 59 24 33 37 66 63 lawaaiig

031_B 5 61 44 60 25 34 38 67 64 lawaaiig

031_C 8 62 45 60 25 35 39 68 64 lawaaiig

031_D 11 62 45 60 25 36 39 68 64 lawaaiig

032_A 1,5 60 43 59 22 33 37 66 63 lawaaiig

032_B 5 61 45 60 23 33 38 67 64 lawaaiig

032_C 8 61 46 60 24 34 39 67 64 lawaaiig

032_D 11 62 46 60 24 35 39 68 64 lawaaiig

033_A 1,5 59 44 59 22 33 37 66 62 lawaaiig

033_B 5 60 47 60 23 33 38 67 63 lawaaiig

033_C 8 61 47 60 24 34 39 67 64 lawaaiig
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Boven de voorkeursgrenswaarde > 48 dB
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033_D 11 61 47 60 24 35 39 67 64 lawaaiig

034_A 1,5 59 46 60 24 32 38 66 62 lawaaiig

034_B 5 60 48 61 25 33 39 67 63 lawaaiig

034_C 8 60 49 61 26 33 39 67 64 lawaaiig

034_D 11 61 48 60 26 34 40 67 64 lawaaiig

035_A 1,5 59 49 60 24 31 38 66 62 lawaaiig

035_B 5 59 51 61 25 32 39 67 63 lawaaiig

035_C 8 60 51 61 26 33 39 68 64 lawaaiig

035_D 11 60 51 61 26 33 40 68 64 lawaaiig

036_A 1,5 47 56 56 34 38 64 59 zeer onrustig

036_B 5 46 58 58 32 38 66 61 zeer onrustig

036_C 8 47 58 58 32 38 66 61 zeer onrustig

036_D 11 47 58 58 32 39 66 61 zeer onrustig

037_A 1,5 47 57 54 34 38 64 59 zeer onrustig

037_B 5 47 58 56 32 38 65 60 zeer onrustig

037_C 8 48 58 56 32 38 65 60 zeer onrustig

037_D 11 47 58 56 32 38 65 60 zeer onrustig

038_A 1,5 48 57 53 35 22 37 63 58 zeer onrustig

038_B 5 48 59 55 32 38 65 60 lawaaiig

038_C 8 49 59 55 33 38 65 60 lawaaiig

038_D 11 47 58 55 32 38 65 60 zeer onrustig

039_A 1,5 48 57 52 35 22 36 63 58 zeer onrustig

039_B 5 46 59 54 33 36 65 60 lawaaiig

039_C 8 48 59 54 33 36 65 60 lawaaiig

039_D 11 47 58 54 33 37 65 60 zeer onrustig

040_A 1,5 50 57 51 35 21 36 63 59 zeer onrustig

040_B 5 48 59 53 33 37 65 60 lawaaiig

040_C 8 49 59 53 33 20 37 65 60 lawaaiig

040_D 11 46 58 54 33 38 65 60 zeer onrustig

041_A 1,5 52 54 31 35 23 60 56 zeer onrustig

041_B 5 52 56 32 33 23 62 57 zeer onrustig

041_C 8 53 56 35 34 23 62 58 zeer onrustig

041_D 11 53 55 36 33 25 20 61 57 zeer onrustig

042_A 1,5 51 51 40 30 23 58 54 onrustig

042_B 5 51 53 42 27 24 20 60 56 onrustig

042_C 8 52 53 43 30 24 21 60 56 onrustig

042_D 11 52 54 43 30 24 23 60 56 zeer onrustig

043_A 1,5 51 50 41 29 22 57 54 onrustig

043_B 5 52 52 42 27 25 59 55 onrustig

043_C 8 52 53 43 30 26 59 55 onrustig

043_D 11 52 52 43 30 27 59 55 onrustig

044_A 1,5 51 48 39 25 21 53 51 onrustig

044_B 5 52 50 41 27 22 58 54 onrustig

044_C 8 52 51 42 28 23 58 55 onrustig

044_D 11 52 51 43 29 25 58 55 onrustig

045_A 1,5 52 47 38 27 21 54 52 onrustig

045_B 5 53 49 40 29 22 57 54 onrustig

045_C 8 53 50 41 31 23 58 54 onrustig

045_D 11 53 50 42 31 25 58 54 onrustig

046_A 1,5 53 46 36 32 20 55 53 onrustig

046_B 5 53 47 38 33 22 56 53 onrustig

046_C 8 53 49 39 34 20 26 59 55 onrustig

046_D 11 53 48 40 34 20 29 57 53 onrustig

047_B 5 56 46 38 35 20 23 58 56 zeer onrustig

047_C 8 57 47 39 35 23 27 59 57 zeer onrustig

047_D 11 57 47 40 36 20 29 59 57 zeer onrustig

048_B 5 57 46 39 36 26 23 59 57 zeer onrustig

048_C 8 58 46 40 36 27 26 60 58 zeer onrustig

048_D 11 58 47 40 36 24 29 60 58 zeer onrustig

049_B 5 58 45 41 35 29 26 60 58 zeer onrustig

049_C 8 59 46 42 36 29 27 61 59 lawaaiig

049_D 11 58 47 40 36 24 28 60 58 zeer onrustig

050_A 1,5 37 29 29 20 20 -- -- -

050_B 5 37 30 31 20 21 -- -- -

050_C 8 38 32 32 21 22 -- -- -

050_D 11 38 34 34 23 24 -- -- -

050_E 14 39 36 35 25 27 -- -- -

051_A 1,5 38 29 29 20 21 -- -- -

051_B 5 38 31 31 20 21 -- -- -

051_C 8 39 32 33 21 22 -- -- -

051_D 11 40 34 34 24 24 -- -- -

051_E 14 42 36 36 26 27 -- -- -
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052_A 1,5 38 29 30 20 20 -- -- -

052_B 5 39 31 31 20 21 -- -- -

052_C 8 40 32 33 21 22 -- -- -

052_D 11 41 34 34 23 24 -- -- -

052_E 14 44 36 35 26 26 -- -- -

053_A 1,5 39 29 29 20 20 -- -- -

053_B 5 39 31 31 20 20 -- -- -

053_C 8 40 32 33 21 21 -- -- -

053_D 11 41 34 34 23 23 -- -- -

053_E 14 44 36 35 26 25 -- -- -

054_A 1,5 39 29 29 20 -- -- -

054_B 5 39 31 31 20 -- -- -

054_C 8 40 32 32 21 20 -- -- -

054_D 11 42 34 33 23 22 -- -- -

054_E 14 44 36 34 26 24 -- -- -

055_A 1,5 39 30 29 20 -- -- -

055_B 5 39 31 30 20 -- -- -

055_C 8 40 32 31 21 -- -- -

055_D 11 42 33 32 22 21 -- -- -

055_E 14 45 37 33 26 23 -- -- -

056_A 1,5 40 22 32 20 -- -- -

056_B 5 41 23 33 20 -- -- -

056_C 8 41 24 34 20 -- -- -

056_D 11 43 25 35 20 22 -- -- -

056_E 14 47 27 38 23 22 27 -- -- -

057_A 1,5 40 22 32 20 -- -- -

057_B 5 41 23 33 20 -- -- -

057_C 8 42 24 34 21 -- -- -

057_D 11 44 25 36 20 23 -- -- -

057_E 14 48 27 37 23 21 27 -- -- -

058_A 1,5 38 27 32 22 -- -- -

058_B 5 38 29 34 22 -- -- -

058_C 8 40 29 35 23 -- -- -

058_D 11 42 30 36 20 25 -- -- -

058_E 14 48 34 39 22 21 30 -- -- -

059_A 1,5 37 27 32 22 -- -- -

059_B 5 38 29 34 23 -- -- -

059_C 8 39 30 35 20 24 -- -- -

059_D 11 42 32 36 22 26 -- -- -

059_E 14 47 34 39 23 20 31 -- -- -

060_A 1,5 37 27 32 22 -- -- -

060_B 5 38 29 34 23 -- -- -

060_C 8 39 30 35 20 24 -- -- -

060_D 11 41 32 37 22 26 -- -- -

060_E 14 46 34 39 24 31 -- -- -

061_A 1,5 37 27 32 22 -- -- -

061_B 5 38 28 34 23 -- -- -

061_C 8 39 30 35 21 24 -- -- -

061_D 11 41 32 37 22 26 -- -- -

061_E 14 45 33 39 24 31 -- -- -

062_A 1,5 37 26 32 22 -- -- -

062_B 5 38 28 34 23 -- -- -

062_C 8 38 30 35 20 24 -- -- -

062_D 11 40 31 36 22 26 -- -- -

062_E 14 44 33 39 24 30 -- -- -

063_A 1,5 37 26 32 22 -- -- -

063_B 5 38 28 34 23 -- -- -

063_C 8 38 30 35 20 24 -- -- -

063_D 11 40 31 36 21 26 -- -- -

063_E 14 43 32 39 23 30 -- -- -

064_A 17 61 27 41 41 27 29 63 61 lawaaiig

064_B 23 61 26 41 41 28 31 63 61 lawaaiig

064_C 29 61 27 42 42 28 32 63 61 lawaaiig

064_D 35 61 27 42 42 29 32 63 61 lawaaiig

064_E 41 61 27 42 43 29 33 63 61 lawaaiig

064_F 47 61 27 43 42 30 34 63 61 lawaaiig

065_A 17 61 25 43 40 30 31 63 61 lawaaiig

065_B 23 61 20 43 41 31 33 63 61 lawaaiig

065_C 29 61 23 43 41 31 34 63 61 lawaaiig

065_D 35 61 26 44 42 31 34 63 61 lawaaiig

065_E 41 61 30 44 42 31 35 63 61 lawaaiig

065_F 47 61 34 45 42 32 34 63 61 lawaaiig
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066_A 17 61 26 44 40 31 30 63 61 lawaaiig

066_B 23 61 25 44 40 32 32 63 61 lawaaiig

066_C 29 61 30 44 41 32 33 63 61 lawaaiig

066_D 35 61 36 45 41 33 34 63 61 lawaaiig

066_E 41 61 37 45 42 33 34 63 61 lawaaiig

066_F 47 61 38 45 42 33 34 63 61 lawaaiig

067_A 17 57 37 45 31 32 35 59 57 zeer onrustig

067_B 23 57 44 49 31 33 38 60 57 zeer onrustig

067_C 29 57 47 49 31 33 38 60 57 zeer onrustig

067_D 35 57 50 50 32 34 39 61 58 zeer onrustig

067_E 41 57 50 50 32 34 39 61 58 zeer onrustig

067_F 47 57 49 50 32 34 39 62 58 zeer onrustig

068_A 8 39 33 32 22 24 -- -- -

068_B 17 53 38 44 32 31 34 57 53 onrustig

068_C 29 57 50 50 30 35 39 61 58 zeer onrustig

068_D 35 57 51 50 30 35 39 62 59 zeer onrustig

068_E 41 57 50 50 31 35 39 62 59 zeer onrustig

068_F 47 57 50 50 31 35 39 62 59 zeer onrustig

069_A 8 39 33 32 22 24 -- -- -

069_B 17 53 40 43 32 31 34 56 53 onrustig

069_C 29 56 51 50 28 34 38 62 58 zeer onrustig

069_D 35 56 51 50 29 34 39 62 58 zeer onrustig

069_E 41 57 51 50 29 34 39 62 58 zeer onrustig

069_F 47 57 51 50 29 34 40 62 58 zeer onrustig

070_A 8 40 32 32 21 24 -- -- -

070_B 17 53 41 44 32 30 35 56 53 onrustig

070_C 29 56 52 50 28 34 39 62 58 zeer onrustig

070_D 35 56 52 50 29 34 39 62 58 zeer onrustig

070_E 41 57 51 51 29 34 39 62 59 zeer onrustig

070_F 47 57 51 51 29 34 40 62 59 zeer onrustig

071_A 17 40 47 43 33 34 -- -- -

071_B 23 49 56 48 35 37 21 62 57 zeer onrustig

071_C 29 49 56 49 36 38 22 62 57 zeer onrustig

071_D 35 49 55 49 37 38 24 62 57 zeer onrustig

071_E 41 49 55 49 37 39 25 61 57 zeer onrustig

071_F 47 49 55 49 38 39 26 61 56 zeer onrustig

072_A 17 42 47 43 34 34 -- -- -

072_B 23 50 56 48 35 37 20 62 57 zeer onrustig

072_C 29 50 56 49 36 38 21 62 57 zeer onrustig

072_D 35 49 55 49 37 38 23 62 57 zeer onrustig

072_E 41 49 55 49 37 38 24 61 57 zeer onrustig

072_F 47 49 55 49 38 39 25 61 56 zeer onrustig

073_A 17 50 50 42 35 34 57 53 onrustig

073_B 23 51 56 47 36 36 20 62 57 zeer onrustig

073_C 29 50 56 48 37 37 22 61 57 zeer onrustig

073_D 35 50 55 48 37 38 24 61 56 zeer onrustig

073_E 41 50 55 49 38 38 25 61 57 zeer onrustig

073_F 47 50 55 49 38 38 26 61 57 zeer onrustig

074_A 20 60 53 41 63 60 lawaaiig

074_B 23 60 53 41 63 60 lawaaiig

074_C 29 60 52 42 63 60 lawaaiig

074_D 35 60 52 43 21 63 60 lawaaiig

074_E 41 59 51 43 23 63 60 lawaaiig

074_F 47 59 51 43 24 62 60 lawaaiig

075_A 1,5 59 51 22 41 62 59 lawaaiig

075_B 5 60 52 25 40 63 60 lawaaiig

075_C 8 60 53 26 41 63 61 lawaaiig

075_D 11 60 53 28 41 63 61 lawaaiig

075_E 14 60 52 26 41 63 61 lawaaiig

075_F 17 60 52 41 63 61 lawaaiig

076_A 20 60 52 41 63 61 lawaaiig

076_B 23 60 52 42 63 61 lawaaiig

076_C 29 60 51 42 63 60 lawaaiig

076_D 35 60 51 43 22 63 60 lawaaiig

076_E 41 60 50 43 23 63 60 lawaaiig

076_F 47 60 50 43 24 62 60 lawaaiig

077_A 1,5 59 49 22 40 61 59 lawaaiig

077_B 5 60 51 24 40 63 60 lawaaiig

077_C 8 60 52 25 40 63 61 lawaaiig

077_D 11 60 51 27 41 21 63 61 lawaaiig

077_E 14 60 51 24 41 63 61 lawaaiig

077_F 17 60 51 41 63 61 lawaaiig
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078_A 20 60 50 41 63 61 lawaaiig

078_B 23 60 50 42 63 61 lawaaiig

078_C 29 60 50 42 63 61 lawaaiig

078_D 35 60 50 43 21 63 61 lawaaiig

078_E 41 60 50 43 23 63 60 lawaaiig

078_F 47 60 49 43 23 63 60 lawaaiig

079_A 1,5 58 48 22 40 60 58 zeer onrustig

079_B 5 60 50 24 40 63 60 lawaaiig

079_C 8 60 51 25 40 20 63 61 lawaaiig

079_D 11 60 50 26 41 22 63 61 lawaaiig

079_E 14 60 50 24 41 20 63 61 lawaaiig

079_F 17 60 50 41 63 61 lawaaiig

080_A 14 60 27 45 39 32 31 62 60 lawaaiig

081_A 14 60 27 45 39 34 31 62 60 lawaaiig

082_A 14 60 31 46 38 34 31 62 60 lawaaiig

083_A 14 59 31 46 36 34 30 61 59 lawaaiig

084_A 14 59 25 45 36 34 28 61 59 lawaaiig

085_A 14 57 48 47 29 32 34 59 57 zeer onrustig

086_A 14 56 49 47 27 28 34 59 57 zeer onrustig

087_A 14 53 50 48 27 24 34 59 55 onrustig

088_A 14 53 52 50 27 20 35 61 56 onrustig

089_A 14 53 53 51 29 36 62 57 onrustig

090_A 14 44 58 51 33 36 63 58 zeer onrustig

091_A 14 44 58 50 33 36 63 58 zeer onrustig

092_A 14 42 58 49 33 36 63 58 zeer onrustig

093_A 14 43 58 49 35 36 63 58 zeer onrustig

094_A 14 45 58 47 35 36 20 63 58 zeer onrustig

095_A 14 45 58 46 35 35 63 58 zeer onrustig

096_A 14 48 57 46 35 35 62 57 zeer onrustig

097_A 14 58 53 27 40 63 60 zeer onrustig

098_A 14 56 53 25 39 61 58 zeer onrustig

099_A 1,5 58 24 38 38 20 22 60 58 zeer onrustig

099_B 5 60 25 38 39 22 23 62 60 lawaaiig

099_C 8 61 27 39 40 24 26 63 61 lawaaiig

099_D 11 61 28 40 40 26 27 63 61 lawaaiig

100_A 1,5 57 25 39 38 21 24 59 57 zeer onrustig

100_B 5 59 26 40 39 23 26 61 59 lawaaiig

100_C 8 60 26 42 39 26 30 62 60 lawaaiig

100_D 11 60 26 43 40 28 30 62 60 lawaaiig

101_A 1,5 56 35 41 37 26 25 58 56 zeer onrustig

101_B 5 58 26 41 38 27 29 60 58 zeer onrustig

101_C 8 59 27 43 39 29 30 61 59 lawaaiig

101_D 11 60 26 44 39 31 30 62 60 lawaaiig

102_A 1,5 56 33 42 36 31 25 58 56 zeer onrustig

102_B 5 58 26 43 37 31 30 60 58 zeer onrustig

102_C 8 59 28 44 38 32 31 61 59 lawaaiig

102_D 11 60 31 45 38 33 31 62 60 lawaaiig

103_A 1,5 56 33 42 34 31 25 58 56 zeer onrustig

103_B 5 58 31 43 36 31 30 60 58 zeer onrustig

103_C 8 59 32 45 37 31 30 61 59 lawaaiig

103_D 11 60 32 46 37 33 31 62 60 lawaaiig

104_A 1,5 57 32 42 35 31 25 59 57 zeer onrustig

104_B 5 58 32 44 35 32 28 60 58 zeer onrustig

104_C 8 59 32 45 36 32 29 61 59 lawaaiig

104_D 11 59 30 46 36 33 29 61 59 lawaaiig

105_A 1,5 57 30 41 34 31 25 59 57 zeer onrustig

105_B 5 58 29 43 35 32 27 60 58 zeer onrustig

105_C 8 59 30 44 36 32 28 61 59 lawaaiig

105_D 11 59 26 44 36 33 29 61 59 lawaaiig

106_A 1,5 56 46 42 29 30 27 58 56 zeer onrustig

106_B 5 57 47 43 31 30 29 59 57 zeer onrustig

106_C 8 57 49 45 31 31 30 60 58 zeer onrustig

106_D 11 58 49 46 32 32 32 61 58 zeer onrustig

107_A 1,5 53 47 41 27 26 29 56 53 onrustig

107_B 5 53 49 42 28 27 30 59 55 onrustig

107_C 8 56 50 44 29 28 31 60 57 zeer onrustig

107_D 11 56 50 45 30 29 33 60 57 zeer onrustig

108_A 1,5 53 49 42 24 21 30 58 55 onrustig

108_B 5 53 50 43 25 21 31 59 55 onrustig

108_C 8 53 51 44 26 23 31 60 55 onrustig

108_D 11 53 51 45 27 24 33 60 55 onrustig

109_A 1,5 53 50 43 23 20 24 58 55 onrustig
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109_B 5 53 52 44 25 20 26 59 55 onrustig

109_C 8 53 53 45 26 24 29 60 56 onrustig

109_D 11 53 53 47 27 25 32 60 56 onrustig

110_A 1,5 53 51 45 24 21 29 59 55 onrustig

110_B 5 53 53 46 25 21 30 60 56 onrustig

110_C 8 53 54 47 26 25 31 61 56 zeer onrustig

110_D 11 53 54 48 27 25 34 61 56 zeer onrustig

111_A 1,5 53 53 47 27 21 30 59 56 onrustig

111_B 5 53 55 48 28 21 32 61 57 zeer onrustig

111_C 8 53 55 49 29 24 33 62 58 zeer onrustig

111_D 11 53 54 50 30 25 35 62 57 zeer onrustig

112_A 1,5 51 57 48 37 21 34 62 58 zeer onrustig

112_B 5 50 59 49 35 35 64 60 lawaaiig

112_C 8 52 59 50 36 24 35 65 60 lawaaiig

112_D 11 48 58 51 35 25 36 64 59 zeer onrustig

113_A 1,5 52 57 47 37 20 33 62 58 zeer onrustig

113_B 5 50 59 48 35 34 64 59 lawaaiig

113_C 8 52 59 49 36 21 34 65 60 lawaaiig

113_D 11 47 58 50 35 21 35 64 59 zeer onrustig

114_A 1,5 52 57 46 37 20 33 63 58 zeer onrustig

114_B 5 51 59 47 35 34 64 59 lawaaiig

114_C 8 53 59 48 35 22 35 64 60 lawaaiig

114_D 11 48 58 49 34 22 36 64 59 zeer onrustig

115_A 1,5 52 57 46 37 32 63 58 zeer onrustig

115_B 5 51 59 46 35 34 64 59 lawaaiig

115_C 8 52 59 47 36 35 64 60 lawaaiig

115_D 11 49 58 48 35 36 63 59 zeer onrustig

116_A 1,5 52 57 45 37 32 63 58 zeer onrustig

116_B 5 51 59 45 35 34 64 59 lawaaiig

116_C 8 52 59 46 36 35 64 60 lawaaiig

116_D 11 49 58 47 35 35 64 59 zeer onrustig

117_A 1,5 52 57 45 37 31 63 58 zeer onrustig

117_B 5 51 59 45 36 33 64 59 lawaaiig

117_C 8 52 59 45 36 34 64 60 lawaaiig

117_D 11 50 58 46 35 35 20 64 59 zeer onrustig

118_A 1,5 53 57 44 38 30 63 58 zeer onrustig

118_B 5 52 59 44 36 32 64 59 lawaaiig

118_C 8 53 59 45 36 33 64 60 lawaaiig

118_D 11 50 58 45 36 35 64 59 zeer onrustig

119_A 1,5 58 53 24 41 62 59 zeer onrustig

119_B 5 59 55 26 40 63 60 lawaaiig

119_C 8 60 55 27 41 64 61 lawaaiig

119_D 11 59 54 28 40 63 61 lawaaiig

120_A 1,5 34 30 29 21 21 -- -- -

120_B 5 35 32 29 22 22 -- -- -

120_C 8 36 33 31 23 23 -- -- -

120_D 11 38 35 34 24 26 -- -- -

120_E 14 42 37 37 25 29 -- -- -

121_A 1,5 34 30 28 22 20 -- -- -

121_B 5 34 32 29 22 21 -- -- -

121_C 8 36 33 31 24 23 -- -- -

121_D 11 38 35 33 25 25 -- -- -

121_E 14 42 37 37 26 28 -- -- -

122_A 1,5 34 30 28 22 -- -- -

122_B 5 34 32 28 23 20 -- -- -

122_C 8 36 33 30 24 21 -- -- -

122_D 11 38 35 33 26 24 -- -- -

122_E 14 42 37 36 27 28 -- -- -

123_A 1,5 34 31 27 22 -- -- -

123_B 5 34 32 28 23 -- -- -

123_C 8 35 33 29 24 20 -- -- -

123_D 11 36 35 31 26 21 -- -- -

123_E 14 40 37 35 27 26 -- -- -

124_A 1,5 36 29 20 22 -- -- -

124_B 5 36 31 21 23 -- -- -

124_C 8 37 32 22 24 -- -- -

124_D 11 39 34 24 26 -- -- -

124_E 14 43 35 26 27 -- -- -

125_A 1,5 36 29 20 22 -- -- -

125_B 5 36 31 20 23 -- -- -

125_C 8 38 32 21 24 -- -- -

125_D 11 40 34 23 26 -- -- -
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125_E 14 44 36 25 28 -- -- -

126_A 1,5 36 30 22 -- -- -

126_B 5 37 31 20 22 -- -- -

126_C 8 38 32 21 23 -- -- -

126_D 11 41 33 23 24 -- -- -

126_E 14 45 36 25 28 -- -- -

127_A 1,5 38 25 26 21 -- -- -

127_B 5 39 26 26 21 -- -- -

127_C 8 40 27 28 22 -- -- -

127_D 11 43 29 30 23 -- -- -

127_E 14 47 30 32 27 22 -- -- -

128_A 1,5 38 25 27 21 -- -- -

128_B 5 39 27 28 21 -- -- -

128_C 8 41 28 30 22 -- -- -

128_D 11 43 29 32 24 20 -- -- -

128_E 14 48 31 35 27 21 24 -- -- -

129_A 1,5 38 26 27 20 -- -- -

129_B 5 39 27 29 21 -- -- -

129_C 8 41 28 30 21 20 -- -- -

129_D 11 43 30 33 23 22 -- -- -

129_E 14 48 31 36 26 22 25 -- -- -

130_A 1,5 38 26 28 20 -- -- -

130_B 5 39 27 29 20 -- -- -

130_C 8 40 29 31 21 21 -- -- -

130_D 11 43 30 33 23 24 -- -- -

130_E 14 47 31 36 26 22 26 -- -- -

131_A 1,5 38 26 28 20 -- -- -

131_B 5 39 27 29 20 20 -- -- -

131_C 8 40 29 31 21 22 -- -- -

131_D 11 43 30 33 22 24 -- -- -

131_E 14 47 32 36 25 22 26 -- -- -

Max 65 59 61 43 40 43 26 68 66



































Geluidbelasting t.g.v. onderdoorgangen t.g.v. N230

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5

Naam Omschrijving Hoogte Lden Lden Lden Lden Lden afronden Na aftrek

050_A Gebouw A_binnenterrein 1,5 38,07 45,08 38,08 44,11 45,08 45 43

050_B Gebouw A_binnenterrein 5 38,4 45,8 41,29 43,90 44,98 45 43

050_C Gebouw A_binnenterrein 8 39,23 46,53 46,44 29,65 39,68 40 38

051_A Gebouw A_binnenterrein 1,5 38,83 44,86 38,82 43,62 44,86 45 43

051_B Gebouw A_binnenterrein 5 39,14 46,91 43,75 44,04 45,26 45 43

051_C Gebouw A_binnenterrein 8 40,07 49,4 49,29 33,38 40,91 41 39

052_A Gebouw A_binnenterrein 1,5 39,45 46,47 40,09 45,33 46,33 46 44

052_B Gebouw A_binnenterrein 5 39,8 48,1 46,1 43,77 45,23 45 43

052_C Gebouw A_binnenterrein 8 40,84 50,22 50,13 33,34 41,55 42 40

053_A Gebouw A_binnenterrein 1,5 40,01 47,05 40,54 45,95 46,94 47 45

053_B Gebouw A_binnenterrein 5 40,32 47,89 46,95 40,78 43,57 44 42

053_C Gebouw A_binnenterrein 8 41,39 48,59 48,55 28,21 41,59 42 40

054_A Gebouw A_binnenterrein 1,5 40,46 46,98 40,96 45,73 46,86 47 45

054_B Gebouw A_binnenterrein 5 40,76 47,66 46,62 40,94 43,86 44 42

054_C Gebouw A_binnenterrein 8 41,81 48,25 48,2 28,84 42,02 42 40

055_A Gebouw A_binnenterrein 1,5 40,67 47,66 42,04 46,27 47,33 47 45

055_B Gebouw A_binnenterrein 5 40,96 49,57 48,79 41,73 44,37 44 42

055_C Gebouw A_binnenterrein 8 42,04 50,65 50,6 31,24 42,39 42 40

056_A Gebouw A_binnenterrein 1,5 42,08 47,62 42,53 46,01 47,49 47 45

056_B Gebouw A_binnenterrein 5 42,49 48,13 47,06 41,52 45,04 45 43

056_C Gebouw A_binnenterrein 8 43,36 48,56 48,5 29,93 43,55 44 42

057_A Gebouw A_binnenterrein 1,5 42,25 42,13 42,13 -99,00 42,25 42 40

057_B Gebouw A_binnenterrein 5 42,62 42,49 42,49 -99,00 42,62 43 41

057_C Gebouw A_binnenterrein 8 43,54 43,42 43,42 -99,00 43,54 44 42

058_A Gebouw A_binnenterrein 1,5 39,82 39,82 39,82 -99,00 39,82 40 38

058_B Gebouw A_binnenterrein 5 40,29 40,29 40,29 -99,00 40,29 40 38

058_C Gebouw A_binnenterrein 8 41,61 41,61 41,61 -99,00 41,61 42 40

059_A Gebouw A_binnenterrein 1,5 39,43 39,43 39,43 -99,00 39,43 39 37

059_B Gebouw A_binnenterrein 5 39,9 39,9 39,9 -99,00 39,90 40 38

059_C Gebouw A_binnenterrein 8 41,17 41,17 41,17 -99,00 41,17 41 39

060_A Gebouw A_binnenterrein 1,5 39,35 41,95 39,53 38,26 41,85 42 40

060_B Gebouw A_binnenterrein 5 39,82 42,72 41,72 35,85 41,28 41 39

060_C Gebouw A_binnenterrein 8 41,02 43,67 43,55 28,02 41,23 41 39

061_A Gebouw A_binnenterrein 1,5 39,2 43,14 39,48 40,69 43,02 43 41

061_B Gebouw A_binnenterrein 5 39,67 43,94 42,36 38,78 42,26 42 40

061_C Gebouw A_binnenterrein 8 40,76 44,74 44,52 31,68 41,27 41 39

120_A Gebouw B_binnenterrein 1,5 36,01 45,93 39,65 44,76 45,31 45 43

120_B Gebouw B_binnenterrein 5 36,77 46,81 46,3 37,26 40,03 40 38

120_C Gebouw B_binnenterrein 8 38,35 47,52 47,48 27,14 38,67 39 37

121_A Gebouw B_binnenterrein 1,5 36,05 46,18 39,22 45,20 45,70 46 44

121_B Gebouw B_binnenterrein 5 36,6 46,8 45,98 39,16 41,07 41 39

121_C Gebouw B_binnenterrein 8 38,17 47,38 47,29 30,50 38,86 39 37

122_A Gebouw B_binnenterrein 1,5 36,31 43,26 37,15 42,04 43,07 43 41

122_B Gebouw B_binnenterrein 5 36,74 44,45 43,12 38,66 40,82 41 39

122_C Gebouw B_binnenterrein 8 38,12 45,52 45,52 -99,00 38,12 38 36

125_A Gebouw B_binnenterrein 1,5 37,93 38,03 38,03 -99,00 37,93 38 36

125_B Gebouw B_binnenterrein 5 38,26 38,39 38,39 -99,00 38,26 38 36

125_C Gebouw B_binnenterrein 8 39,19 39,35 39,35 -99,00 39,19 39 37

126_A Gebouw B_binnenterrein 1,5 38,22 38,27 38,27 -99,00 38,22 38 36

126_B Gebouw B_binnenterrein 5 38,84 38,91 38,91 -99,00 38,84 39 37

126_C Gebouw B_binnenterrein 8 40,34 40,4 40,4 -99,00 40,34 40 38

127_A Gebouw B_binnenterrein 1,5 40,36 40,08 40,08 -99,00 40,36 40 38

127_B Gebouw B_binnenterrein 5 41,11 40,86 40,86 -99,00 41,11 41 39

127_C Gebouw B_binnenterrein 8 42,32 42,12 42,12 -99,00 42,32 42 40

128_A Gebouw B_binnenterrein 1,5 40,21 44,67 40,29 42,70 44,64 45 43

128_B Gebouw B_binnenterrein 5 40,94 45,46 44,28 39,22 43,18 43 41

128_C Gebouw B_binnenterrein 8 42,28 46,25 46,23 22,87 42,33 42 40

129_A Gebouw B_binnenterrein 1,5 40,2 51,61 42,48 51,04 51,39 51 49

129_B Gebouw B_binnenterrein 5 41,11 52,59 51,48 46,12 47,31 47 45

129_C Gebouw B_binnenterrein 8 42,72 53,23 53,22 26,85 42,83 43 41

130_A Gebouw B_binnenterrein 1,5 39,83 49,91 41,99 49,15 49,63 50 48

130_B Gebouw B_binnenterrein 5 40,84 51,07 50,43 42,44 44,72 45 43

130_C Gebouw B_binnenterrein 8 42,4 51,81 51,81 -99,00 42,40 42 40

131_A Gebouw B_binnenterrein 1,5 39,91 45,43 40,7 43,65 45,18 45 43

131_B Gebouw B_binnenterrein 5 41,02 46,68 46,56 31,03 41,44 41 39

131_C Gebouw B_binnenterrein 8 42,58 47,71 47,71 -99,00 42,58 43 41
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Bijlage 5: 3D weergave toetsing wet geluidhinder 
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Bijlage 6: Rekenresultaten geluidbelastingen maatregelen 
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Bijlage 7: Voorzieningen weergegeven op woningplattegronden en gevels 
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35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

76,4 m²76,4 m²76,4 m²76,4 m²

Woningtype 2sWoningtype 2sWoningtype 2sWoningtype 2s

49,5 m²49,5 m²49,5 m²49,5 m²

Woningtype 3Woningtype 3Woningtype 3Woningtype 3

77,6 m²77,6 m²77,6 m²77,6 m²

Woningtype 23Woningtype 23Woningtype 23Woningtype 23

58,3 m²58,3 m²58,3 m²58,3 m²

Woningtype 27Woningtype 27Woningtype 27Woningtype 27

58,2 m²58,2 m²58,2 m²58,2 m²

Woningtype 4Woningtype 4Woningtype 4Woningtype 4

60,2 m²60,2 m²60,2 m²60,2 m²

Woningtype 32Woningtype 32Woningtype 32Woningtype 32

42,2 m²42,2 m²42,2 m²42,2 m²

Woningtype 33Woningtype 33Woningtype 33Woningtype 33

52,7 m²52,7 m²52,7 m²52,7 m²

Woningtype 7Woningtype 7Woningtype 7Woningtype 7

77,4 m²77,4 m²77,4 m²77,4 m²

Woningtype 29Woningtype 29Woningtype 29Woningtype 29

59,0 m²59,0 m²59,0 m²59,0 m²

Woningtype 49Woningtype 49Woningtype 49Woningtype 49

60,5 m²60,5 m²60,5 m²60,5 m²

Woningtype 31Woningtype 31Woningtype 31Woningtype 31

47,5 m²47,5 m²47,5 m²47,5 m²

Woningtype 42Woningtype 42Woningtype 42Woningtype 42

42,7 m²42,7 m²42,7 m²42,7 m²

Woningtype 44Woningtype 44Woningtype 44Woningtype 44

49,6 m²49,6 m²49,6 m²49,6 m²

Woningtype 47Woningtype 47Woningtype 47Woningtype 47

46,5 m²46,5 m²46,5 m²46,5 m²

Woningtype 14Woningtype 14Woningtype 14Woningtype 14

40,8 m²40,8 m²40,8 m²40,8 m²

Woningtype 9Woningtype 9Woningtype 9Woningtype 9

49,5 m²49,5 m²49,5 m²49,5 m²

Woningtype 43Woningtype 43Woningtype 43Woningtype 43

44,6 m²44,6 m²44,6 m²44,6 m²

Woningtype 118Woningtype 118Woningtype 118Woningtype 118

80,3 m²80,3 m²80,3 m²80,3 m²

Woningtype 28Woningtype 28Woningtype 28Woningtype 28

79,5 m²79,5 m²79,5 m²79,5 m²

Woningtype 28Woningtype 28Woningtype 28Woningtype 28

49,6 m²49,6 m²49,6 m²49,6 m²

Woningtype 47Woningtype 47Woningtype 47Woningtype 47

81,7 m²81,7 m²81,7 m²81,7 m²

Woningtype 24Woningtype 24Woningtype 24Woningtype 24

41,9 m²41,9 m²41,9 m²41,9 m²

Woningtype 56Woningtype 56Woningtype 56Woningtype 56

44,3 m²44,3 m²44,3 m²44,3 m²

Woningtype 61Woningtype 61Woningtype 61Woningtype 61

60,2 m²60,2 m²60,2 m²60,2 m²

Woningtype 108Woningtype 108Woningtype 108Woningtype 108 59,0 m²59,0 m²59,0 m²59,0 m²

Woningtype 121Woningtype 121Woningtype 121Woningtype 121

44,6 m²44,6 m²44,6 m²44,6 m²

Woningtype 118Woningtype 118Woningtype 118Woningtype 118

79,0 m²79,0 m²79,0 m²79,0 m²

Woningtype 109Woningtype 109Woningtype 109Woningtype 109

44,2 m²44,2 m²44,2 m²44,2 m²

Woningtype 41Woningtype 41Woningtype 41Woningtype 41

47,8 m²47,8 m²47,8 m²47,8 m²

Woningtype 51 bWoningtype 51 bWoningtype 51 bWoningtype 51 b

48,0 m²48,0 m²48,0 m²48,0 m²

Woningtype 51Woningtype 51Woningtype 51Woningtype 51

60,0 m²60,0 m²60,0 m²60,0 m²

Woningtype 136Woningtype 136Woningtype 136Woningtype 136

76,4 m²76,4 m²76,4 m²76,4 m²

Woningtype 2Woningtype 2Woningtype 2Woningtype 2

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

49,5 m²49,5 m²49,5 m²49,5 m²

Woningtype 3sWoningtype 3sWoningtype 3sWoningtype 3s
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1e verdieping 2e en 3e verdieping

1,5 m gesloten borstwering + absorberend plafond

1,8 m gesloten borstwering + absorberend plafond

2,0 m gesloten borstwering + absorberend plafond

2,2 m gesloten borstwering + absorberend plafond

Buitenruimte afsluitbaar maken boven gesloten borstwering ivm
de vereiste geluidluwe zijde



76,4 m²76,4 m²76,4 m²76,4 m²

Woningtype 2sWoningtype 2sWoningtype 2sWoningtype 2s

49,5 m²49,5 m²49,5 m²49,5 m²

Woningtype 3Woningtype 3Woningtype 3Woningtype 3

77,6 m²77,6 m²77,6 m²77,6 m²

Woningtype 23Woningtype 23Woningtype 23Woningtype 23

58,3 m²58,3 m²58,3 m²58,3 m²

Woningtype 27Woningtype 27Woningtype 27Woningtype 27

58,2 m²58,2 m²58,2 m²58,2 m²

Woningtype 4Woningtype 4Woningtype 4Woningtype 4

60,2 m²60,2 m²60,2 m²60,2 m²

Woningtype 32Woningtype 32Woningtype 32Woningtype 32

42,2 m²42,2 m²42,2 m²42,2 m²

Woningtype 33Woningtype 33Woningtype 33Woningtype 33

77,4 m²77,4 m²77,4 m²77,4 m²

Woningtype 29Woningtype 29Woningtype 29Woningtype 29

59,0 m²59,0 m²59,0 m²59,0 m²

Woningtype 49Woningtype 49Woningtype 49Woningtype 49

47,5 m²47,5 m²47,5 m²47,5 m²

Woningtype 42Woningtype 42Woningtype 42Woningtype 42

42,7 m²42,7 m²42,7 m²42,7 m²

Woningtype 44Woningtype 44Woningtype 44Woningtype 44

49,1 m²49,1 m²49,1 m²49,1 m²

Woningtype 48Woningtype 48Woningtype 48Woningtype 48

52,7 m²52,7 m²52,7 m²52,7 m²

Woningtype 7Woningtype 7Woningtype 7Woningtype 7

46,5 m²46,5 m²46,5 m²46,5 m²

Woningtype 14Woningtype 14Woningtype 14Woningtype 14

40,8 m²40,8 m²40,8 m²40,8 m²

Woningtype 9Woningtype 9Woningtype 9Woningtype 9

44,6 m²44,6 m²44,6 m²44,6 m²

Woningtype 118Woningtype 118Woningtype 118Woningtype 118

48,0 m²48,0 m²48,0 m²48,0 m²

Woningtype 51Woningtype 51Woningtype 51Woningtype 51

80,3 m²80,3 m²80,3 m²80,3 m²

Woningtype 28Woningtype 28Woningtype 28Woningtype 28

80,3 m²80,3 m²80,3 m²80,3 m²

Woningtype 28Woningtype 28Woningtype 28Woningtype 28

49,5 m²49,5 m²49,5 m²49,5 m²

Woningtype 43Woningtype 43Woningtype 43Woningtype 43

81,7 m²81,7 m²81,7 m²81,7 m²

Woningtype 24Woningtype 24Woningtype 24Woningtype 24

49,6 m²49,6 m²49,6 m²49,6 m²

Woningtype 47Woningtype 47Woningtype 47Woningtype 47

77,9 m²77,9 m²77,9 m²77,9 m²

Woningtype 109Woningtype 109Woningtype 109Woningtype 109

60,2 m²60,2 m²60,2 m²60,2 m²

Woningtype 108Woningtype 108Woningtype 108Woningtype 108

44,3 m²44,3 m²44,3 m²44,3 m²

Woningtype 61Woningtype 61Woningtype 61Woningtype 61

41,9 m²41,9 m²41,9 m²41,9 m²

Woningtype 56Woningtype 56Woningtype 56Woningtype 56

44,6 m²44,6 m²44,6 m²44,6 m²

Woningtype 118Woningtype 118Woningtype 118Woningtype 118

59,0 m²59,0 m²59,0 m²59,0 m²

Woningtype 121Woningtype 121Woningtype 121Woningtype 121

60,0 m²60,0 m²60,0 m²60,0 m²

Woningtype 119Woningtype 119Woningtype 119Woningtype 119

44,2 m²44,2 m²44,2 m²44,2 m²

Woningtype 41Woningtype 41Woningtype 41Woningtype 41

47,8 m²47,8 m²47,8 m²47,8 m²

Woningtype 51 bWoningtype 51 bWoningtype 51 bWoningtype 51 b

76,4 m²76,4 m²76,4 m²76,4 m²

Woningtype 2Woningtype 2Woningtype 2Woningtype 2

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

49,5 m²49,5 m²49,5 m²49,5 m²

Woningtype 3sWoningtype 3sWoningtype 3sWoningtype 3s

59,6 m²59,6 m²59,6 m²59,6 m²

Woningtype 12Woningtype 12Woningtype 12Woningtype 12

52,6 m²52,6 m²52,6 m²52,6 m²

Woningtype 11Woningtype 11Woningtype 11Woningtype 11

52,6 m²52,6 m²52,6 m²52,6 m²

Woningtype 11Woningtype 11Woningtype 11Woningtype 11

52,6 m²52,6 m²52,6 m²52,6 m²

Woningtype 11Woningtype 11Woningtype 11Woningtype 11

75,1 m²75,1 m²75,1 m²75,1 m²

Woningtype 25Woningtype 25Woningtype 25Woningtype 25

52,6 m²52,6 m²52,6 m²52,6 m²

Woningtype 11sWoningtype 11sWoningtype 11sWoningtype 11s

77,6 m²77,6 m²77,6 m²77,6 m²

Woningtype 23Woningtype 23Woningtype 23Woningtype 23

52,6 m²52,6 m²52,6 m²52,6 m²

Woningtype 11sWoningtype 11sWoningtype 11sWoningtype 11s

52,6 m²52,6 m²52,6 m²52,6 m²

Woningtype 11sWoningtype 11sWoningtype 11sWoningtype 11s

52,6 m²52,6 m²52,6 m²52,6 m²

Woningtype 11sWoningtype 11sWoningtype 11sWoningtype 11s

52,6 m²52,6 m²52,6 m²52,6 m²

Woningtype 11sWoningtype 11sWoningtype 11sWoningtype 11s

52,6 m²52,6 m²52,6 m²52,6 m²

Woningtype 11sWoningtype 11sWoningtype 11sWoningtype 11s

51,7 m²51,7 m²51,7 m²51,7 m²

Woningtype 35Woningtype 35Woningtype 35Woningtype 35

53,6 m²53,6 m²53,6 m²53,6 m²

Woningtype 36Woningtype 36Woningtype 36Woningtype 36

58,3 m²58,3 m²58,3 m²58,3 m²

Woningtype 27Woningtype 27Woningtype 27Woningtype 27

52,6 m²52,6 m²52,6 m²52,6 m²

Woningtype 11sWoningtype 11sWoningtype 11sWoningtype 11s

52,6 m²52,6 m²52,6 m²52,6 m²

Woningtype 11sWoningtype 11sWoningtype 11sWoningtype 11s

53,5 m²53,5 m²53,5 m²53,5 m²

Woningtype 52Woningtype 52Woningtype 52Woningtype 52

86,1 m²86,1 m²86,1 m²86,1 m²

Woningtype 20Woningtype 20Woningtype 20Woningtype 20

76,8 m²76,8 m²76,8 m²76,8 m²

Woningtype 21Woningtype 21Woningtype 21Woningtype 21

52,6 m²52,6 m²52,6 m²52,6 m²

Woningtype 11Woningtype 11Woningtype 11Woningtype 11

52,6 m²52,6 m²52,6 m²52,6 m²

Woningtype 11Woningtype 11Woningtype 11Woningtype 11

60,6 m²60,6 m²60,6 m²60,6 m²

Woningtype 54Woningtype 54Woningtype 54Woningtype 54

47,5 m²47,5 m²47,5 m²47,5 m²

Woningtype 42Woningtype 42Woningtype 42Woningtype 42

46,5 m²46,5 m²46,5 m²46,5 m²

Woningtype 14Woningtype 14Woningtype 14Woningtype 14

40,8 m²40,8 m²40,8 m²40,8 m²

Woningtype 9Woningtype 9Woningtype 9Woningtype 9
52,7 m²52,7 m²52,7 m²52,7 m²

Woningtype 7Woningtype 7Woningtype 7Woningtype 7

42,2 m²42,2 m²42,2 m²42,2 m²

Woningtype 33Woningtype 33Woningtype 33Woningtype 33

76,8 m²76,8 m²76,8 m²76,8 m²

Woningtype 21Woningtype 21Woningtype 21Woningtype 21

49,5 m²49,5 m²49,5 m²49,5 m²

Woningtype 43Woningtype 43Woningtype 43Woningtype 43

49,1 m²49,1 m²49,1 m²49,1 m²

Woningtype 48Woningtype 48Woningtype 48Woningtype 48

52,6 m²52,6 m²52,6 m²52,6 m²

Woningtype 11sWoningtype 11sWoningtype 11sWoningtype 11s

76,4 m²76,4 m²76,4 m²76,4 m²

Woningtype 2sWoningtype 2sWoningtype 2sWoningtype 2s

44,3 m²44,3 m²44,3 m²44,3 m²

Woningtype 61Woningtype 61Woningtype 61Woningtype 61

41,9 m²41,9 m²41,9 m²41,9 m²

Woningtype 56Woningtype 56Woningtype 56Woningtype 56

51,9 m²51,9 m²51,9 m²51,9 m²

Woningtype 107Woningtype 107Woningtype 107Woningtype 107

57,7 m²57,7 m²57,7 m²57,7 m²

Woningtype 34Woningtype 34Woningtype 34Woningtype 34

77,1 m²77,1 m²77,1 m²77,1 m²

Woningtype 117Woningtype 117Woningtype 117Woningtype 117

53,5 m²53,5 m²53,5 m²53,5 m²

Woningtype 122Woningtype 122Woningtype 122Woningtype 122

52,9 m²52,9 m²52,9 m²52,9 m²

Woningtype 120Woningtype 120Woningtype 120Woningtype 120

52,9 m²52,9 m²52,9 m²52,9 m²

Woningtyp 127Woningtyp 127Woningtyp 127Woningtyp 127

52,9 m²52,9 m²52,9 m²52,9 m²

Woningtyp 127Woningtyp 127Woningtyp 127Woningtyp 127

52,9 m²52,9 m²52,9 m²52,9 m²

Woningtyp 127Woningtyp 127Woningtyp 127Woningtyp 127

56,9 m²56,9 m²56,9 m²56,9 m²

Woningtype 8Woningtype 8Woningtype 8Woningtype 8

52,6 m²52,6 m²52,6 m²52,6 m²

Woningtype 11sWoningtype 11sWoningtype 11sWoningtype 11s

52,6 m²52,6 m²52,6 m²52,6 m²

Woningtype 11sWoningtype 11sWoningtype 11sWoningtype 11s

52,6 m²52,6 m²52,6 m²52,6 m²

Woningtype 11Woningtype 11Woningtype 11Woningtype 11

52,6 m²52,6 m²52,6 m²52,6 m²

Woningtype 11Woningtype 11Woningtype 11Woningtype 11

49,5 m²49,5 m²49,5 m²49,5 m²

Woningtype 3sWoningtype 3sWoningtype 3sWoningtype 3s

44,2 m²44,2 m²44,2 m²44,2 m²

Woningtype 41Woningtype 41Woningtype 41Woningtype 41

42,7 m²42,7 m²42,7 m²42,7 m²

Woningtype 44Woningtype 44Woningtype 44Woningtype 44

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1Woningtype 1

35,4 m²35,4 m²35,4 m²35,4 m²

Woningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1sWoningtype 1s

T  010  24 25 310

INFO@KLUNDERARCHITECTEN.NL

KLUNDER ARCHITECTEN

WWW.KLUNDERARCHITECTEN.NL

:PROJECT

ONDERWERP :

PROJECTNR. :

TEKENINGNUMMER

SCHAAL :

GETEKEND :

DATUM/GEWIJZIGD :

STATUS :

OPDRACHTGEVER :
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03 derde verdieping 4e verdieping

1,5 m gesloten borstwering + absorberend plafond

1,8 m gesloten borstwering + absorberend plafond

2,0 m gesloten borstwering + absorberend plafond

2,2 m gesloten borstwering + absorberend plafond

Buitenruimte afsluitbaar maken boven gesloten borstwering ivm
de vereiste geluidluwe zijde



91,7 m²91,7 m²91,7 m²91,7 m²

Woningtype 101Woningtype 101Woningtype 101Woningtype 101

81,7 m²81,7 m²81,7 m²81,7 m²

Woningtype 106Woningtype 106Woningtype 106Woningtype 106

77,6 m²77,6 m²77,6 m²77,6 m²

Woningtype 112Woningtype 112Woningtype 112Woningtype 112

62,7 m²62,7 m²62,7 m²62,7 m²

Woningtype 102Woningtype 102Woningtype 102Woningtype 102

78,1 m²78,1 m²78,1 m²78,1 m²

Woningtype 103Woningtype 103Woningtype 103Woningtype 103

86,0 m²86,0 m²86,0 m²86,0 m²

Woningtype 110Woningtype 110Woningtype 110Woningtype 110

76,7 m²76,7 m²76,7 m²76,7 m²

Woningtype 111Woningtype 111Woningtype 111Woningtype 111

85,0 m²85,0 m²85,0 m²85,0 m²

Woningtype 105Woningtype 105Woningtype 105Woningtype 105

75,6 m²75,6 m²75,6 m²75,6 m²

Woningtype 104Woningtype 104Woningtype 104Woningtype 104

77,0 m²77,0 m²77,0 m²77,0 m²

Woningtype 124Woningtype 124Woningtype 124Woningtype 124

83,7 m²83,7 m²83,7 m²83,7 m²

Woningtype 123Woningtype 123Woningtype 123Woningtype 123

91,1 m²91,1 m²91,1 m²91,1 m²

Woningtype 129Woningtype 129Woningtype 129Woningtype 129

62,6 m²62,6 m²62,6 m²62,6 m²

Woningtype 131Woningtype 131Woningtype 131Woningtype 131

63,0 m²63,0 m²63,0 m²63,0 m²

Woningtype 13Woningtype 13Woningtype 13Woningtype 13

62,9 m²62,9 m²62,9 m²62,9 m²

Woningtype 133Woningtype 133Woningtype 133Woningtype 133

78,1 m²78,1 m²78,1 m²78,1 m²

Woningtype 135Woningtype 135Woningtype 135Woningtype 135

91,7 m²91,7 m²91,7 m²91,7 m²

Woningtype 101Woningtype 101Woningtype 101Woningtype 101

82,5 m²82,5 m²82,5 m²82,5 m²

Woningtype 106Woningtype 106Woningtype 106Woningtype 106

77,6 m²77,6 m²77,6 m²77,6 m²

Woningtype 112Woningtype 112Woningtype 112Woningtype 112

86,0 m²86,0 m²86,0 m²86,0 m²

Woningtype 110Woningtype 110Woningtype 110Woningtype 110

76,7 m²76,7 m²76,7 m²76,7 m²

Woningtype 111Woningtype 111Woningtype 111Woningtype 111

78,1 m²78,1 m²78,1 m²78,1 m²

Woningtype 103Woningtype 103Woningtype 103Woningtype 103

62,7 m²62,7 m²62,7 m²62,7 m²

Woningtype 102Woningtype 102Woningtype 102Woningtype 102

85,0 m²85,0 m²85,0 m²85,0 m²

Woningtype 105Woningtype 105Woningtype 105Woningtype 105

76,3 m²76,3 m²76,3 m²76,3 m²

Woningtype 104Woningtype 104Woningtype 104Woningtype 104

77,0 m²77,0 m²77,0 m²77,0 m²

Woningtype 124Woningtype 124Woningtype 124Woningtype 124

83,7 m²83,7 m²83,7 m²83,7 m²

Woningtype 123Woningtype 123Woningtype 123Woningtype 123

63,0 m²63,0 m²63,0 m²63,0 m²

Woningtype 13Woningtype 13Woningtype 13Woningtype 13

62,9 m²62,9 m²62,9 m²62,9 m²

Woningtype 133Woningtype 133Woningtype 133Woningtype 133

78,1 m²78,1 m²78,1 m²78,1 m²

Woningtype 135Woningtype 135Woningtype 135Woningtype 135

91,9 m²91,9 m²91,9 m²91,9 m²

Woningtype 129Woningtype 129Woningtype 129Woningtype 129

62,6 m²62,6 m²62,6 m²62,6 m²

Woningtype 131Woningtype 131Woningtype 131Woningtype 131
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Nieuwbouw 499 appartementen Kwadrant 1 te MaarssenNieuwbouw 499 appartementen Kwadrant 1 te MaarssenNieuwbouw 499 appartementen Kwadrant 1 te MaarssenNieuwbouw 499 appartementen Kwadrant 1 te Maarssen
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We Do ProjectsWe Do ProjectsWe Do ProjectsWe Do Projects
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1:5001:5001:5001:500
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5e t/m 13e verdieping 06 zesde verdieping

1,5 m gesloten borstwering + absorberend plafond

1,8 m gesloten borstwering + absorberend plafond

2,0 m gesloten borstwering + absorberend plafond

2,2 m gesloten borstwering + absorberend plafond

Buitenruimte afsluitbaar maken boven gesloten borstwering ivm
de vereiste geluidluwe zijde



91,7 m²91,7 m²91,7 m²91,7 m²

Woningtype 101Woningtype 101Woningtype 101Woningtype 101 82,5 m²82,5 m²82,5 m²82,5 m²

Woningtype 106Woningtype 106Woningtype 106Woningtype 106

77,6 m²77,6 m²77,6 m²77,6 m²

Woningtype 112Woningtype 112Woningtype 112Woningtype 112

62,7 m²62,7 m²62,7 m²62,7 m²

Woningtype 102Woningtype 102Woningtype 102Woningtype 102

78,1 m²78,1 m²78,1 m²78,1 m²

Woningtype 103Woningtype 103Woningtype 103Woningtype 103

86,0 m²86,0 m²86,0 m²86,0 m²

Woningtype 110Woningtype 110Woningtype 110Woningtype 110

76,7 m²76,7 m²76,7 m²76,7 m²

Woningtype 111Woningtype 111Woningtype 111Woningtype 111

85,0 m²85,0 m²85,0 m²85,0 m²

Woningtype 105Woningtype 105Woningtype 105Woningtype 105

76,3 m²76,3 m²76,3 m²76,3 m²

Woningtype 104Woningtype 104Woningtype 104Woningtype 104

77,0 m²77,0 m²77,0 m²77,0 m²

Woningtype 124Woningtype 124Woningtype 124Woningtype 124

83,7 m²83,7 m²83,7 m²83,7 m²

Woningtype 123Woningtype 123Woningtype 123Woningtype 123

63,0 m²63,0 m²63,0 m²63,0 m²

Woningtype 13Woningtype 13Woningtype 13Woningtype 13

62,9 m²62,9 m²62,9 m²62,9 m²

Woningtype 133Woningtype 133Woningtype 133Woningtype 133

78,1 m²78,1 m²78,1 m²78,1 m²

Woningtype 135Woningtype 135Woningtype 135Woningtype 135

91,9 m²91,9 m²91,9 m²91,9 m²

Woningtype 129Woningtype 129Woningtype 129Woningtype 129

62,6 m²62,6 m²62,6 m²62,6 m²

Woningtype 131Woningtype 131Woningtype 131Woningtype 131

91,7 m²91,7 m²91,7 m²91,7 m²

Woningtype 101Woningtype 101Woningtype 101Woningtype 101

62,7 m²62,7 m²62,7 m²62,7 m²

Woningtype 102Woningtype 102Woningtype 102Woningtype 102

78,1 m²78,1 m²78,1 m²78,1 m²

Woningtype 103Woningtype 103Woningtype 103Woningtype 103

76,7 m²76,7 m²76,7 m²76,7 m²

Woningtype 111Woningtype 111Woningtype 111Woningtype 111

86,0 m²86,0 m²86,0 m²86,0 m²

Woningtype 110Woningtype 110Woningtype 110Woningtype 110

77,6 m²77,6 m²77,6 m²77,6 m²

Woningtype 112Woningtype 112Woningtype 112Woningtype 112

82,5 m²82,5 m²82,5 m²82,5 m²

Woningtype 106Woningtype 106Woningtype 106Woningtype 106

85,0 m²85,0 m²85,0 m²85,0 m²

Woningtype 105Woningtype 105Woningtype 105Woningtype 105

76,3 m²76,3 m²76,3 m²76,3 m²

Woningtype 104Woningtype 104Woningtype 104Woningtype 104

77,0 m²77,0 m²77,0 m²77,0 m²

Woningtype 124Woningtype 124Woningtype 124Woningtype 124

83,7 m²83,7 m²83,7 m²83,7 m²

Woningtype 123Woningtype 123Woningtype 123Woningtype 123

63,0 m²63,0 m²63,0 m²63,0 m²

Woningtype 13Woningtype 13Woningtype 13Woningtype 13

62,9 m²62,9 m²62,9 m²62,9 m²

Woningtype 133Woningtype 133Woningtype 133Woningtype 133

91,9 m²91,9 m²91,9 m²91,9 m²

Woningtype 129Woningtype 129Woningtype 129Woningtype 129

78,1 m²78,1 m²78,1 m²78,1 m²

Woningtype 135Woningtype 135Woningtype 135Woningtype 135

62,6 m²62,6 m²62,6 m²62,6 m²

Woningtype 131Woningtype 131Woningtype 131Woningtype 131
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07 zevende verdieping 08 achtste verdieping

1,5 m gesloten borstwering + absorberend plafond

1,8 m gesloten borstwering + absorberend plafond

2,0 m gesloten borstwering + absorberend plafond

2,2 m gesloten borstwering + absorberend plafond

Buitenruimte afsluitbaar maken boven gesloten borstwering ivm
de vereiste geluidluwe zijde



91,7 m²91,7 m²91,7 m²91,7 m²

Woningtype 101Woningtype 101Woningtype 101Woningtype 101

82,5 m²82,5 m²82,5 m²82,5 m²

Woningtype 106Woningtype 106Woningtype 106Woningtype 106

77,6 m²77,6 m²77,6 m²77,6 m²

Woningtype 112Woningtype 112Woningtype 112Woningtype 112

86,0 m²86,0 m²86,0 m²86,0 m²

Woningtype 110Woningtype 110Woningtype 110Woningtype 110

76,7 m²76,7 m²76,7 m²76,7 m²

Woningtype 111Woningtype 111Woningtype 111Woningtype 111

78,1 m²78,1 m²78,1 m²78,1 m²

Woningtype 103Woningtype 103Woningtype 103Woningtype 103

62,7 m²62,7 m²62,7 m²62,7 m²

Woningtype 102Woningtype 102Woningtype 102Woningtype 102

85,0 m²85,0 m²85,0 m²85,0 m²

Woningtype 105Woningtype 105Woningtype 105Woningtype 105

76,3 m²76,3 m²76,3 m²76,3 m²

Woningtype 104Woningtype 104Woningtype 104Woningtype 104

77,0 m²77,0 m²77,0 m²77,0 m²

Woningtype 124Woningtype 124Woningtype 124Woningtype 124

83,7 m²83,7 m²83,7 m²83,7 m²

Woningtype 123Woningtype 123Woningtype 123Woningtype 123

91,9 m²91,9 m²91,9 m²91,9 m²

Woningtype 129Woningtype 129Woningtype 129Woningtype 129

63,0 m²63,0 m²63,0 m²63,0 m²

Woningtype 13Woningtype 13Woningtype 13Woningtype 13

62,9 m²62,9 m²62,9 m²62,9 m²

Woningtype 133Woningtype 133Woningtype 133Woningtype 133

78,1 m²78,1 m²78,1 m²78,1 m²

Woningtype 135Woningtype 135Woningtype 135Woningtype 135

62,6 m²62,6 m²62,6 m²62,6 m²

Woningtype 131Woningtype 131Woningtype 131Woningtype 131

85,0 m²85,0 m²85,0 m²85,0 m²

Woningtype 105Woningtype 105Woningtype 105Woningtype 105

76,3 m²76,3 m²76,3 m²76,3 m²

Woningtype 104Woningtype 104Woningtype 104Woningtype 104

91,7 m²91,7 m²91,7 m²91,7 m²

Woningtype 101Woningtype 101Woningtype 101Woningtype 101 82,5 m²82,5 m²82,5 m²82,5 m²

Woningtype 106Woningtype 106Woningtype 106Woningtype 106

77,6 m²77,6 m²77,6 m²77,6 m²

Woningtype 112Woningtype 112Woningtype 112Woningtype 112

62,7 m²62,7 m²62,7 m²62,7 m²

Woningtype 102Woningtype 102Woningtype 102Woningtype 102

78,1 m²78,1 m²78,1 m²78,1 m²

Woningtype 103Woningtype 103Woningtype 103Woningtype 103

86,0 m²86,0 m²86,0 m²86,0 m²

Woningtype 110Woningtype 110Woningtype 110Woningtype 110

76,7 m²76,7 m²76,7 m²76,7 m²

Woningtype 111Woningtype 111Woningtype 111Woningtype 111

77,0 m²77,0 m²77,0 m²77,0 m²

Woningtype 124Woningtype 124Woningtype 124Woningtype 124

83,7 m²83,7 m²83,7 m²83,7 m²

Woningtype 123Woningtype 123Woningtype 123Woningtype 123

63,0 m²63,0 m²63,0 m²63,0 m²

Woningtype 13Woningtype 13Woningtype 13Woningtype 13

62,9 m²62,9 m²62,9 m²62,9 m²

Woningtype 133Woningtype 133Woningtype 133Woningtype 133

78,1 m²78,1 m²78,1 m²78,1 m²

Woningtype 135Woningtype 135Woningtype 135Woningtype 135

91,9 m²91,9 m²91,9 m²91,9 m²

Woningtype 129Woningtype 129Woningtype 129Woningtype 129

62,6 m²62,6 m²62,6 m²62,6 m²

Woningtype 131Woningtype 131Woningtype 131Woningtype 131
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09 negende verdieping 10 tiende verdieping

1,5 m gesloten borstwering + absorberend plafond

1,8 m gesloten borstwering + absorberend plafond

2,0 m gesloten borstwering + absorberend plafond

2,2 m gesloten borstwering + absorberend plafond

Buitenruimte afsluitbaar maken boven gesloten borstwering ivm
de vereiste geluidluwe zijde



85,0 m²85,0 m²85,0 m²85,0 m²

Woningtype 105Woningtype 105Woningtype 105Woningtype 105

76,3 m²76,3 m²76,3 m²76,3 m²

Woningtype 104Woningtype 104Woningtype 104Woningtype 104

91,7 m²91,7 m²91,7 m²91,7 m²

Woningtype 101Woningtype 101Woningtype 101Woningtype 101

62,7 m²62,7 m²62,7 m²62,7 m²

Woningtype 102Woningtype 102Woningtype 102Woningtype 102

78,1 m²78,1 m²78,1 m²78,1 m²

Woningtype 103Woningtype 103Woningtype 103Woningtype 103

76,7 m²76,7 m²76,7 m²76,7 m²

Woningtype 111Woningtype 111Woningtype 111Woningtype 111

86,0 m²86,0 m²86,0 m²86,0 m²

Woningtype 110Woningtype 110Woningtype 110Woningtype 110

77,6 m²77,6 m²77,6 m²77,6 m²

Woningtype 112Woningtype 112Woningtype 112Woningtype 112

82,5 m²82,5 m²82,5 m²82,5 m²

Woningtype 106Woningtype 106Woningtype 106Woningtype 106

77,0 m²77,0 m²77,0 m²77,0 m²

Woningtype 124Woningtype 124Woningtype 124Woningtype 124

83,7 m²83,7 m²83,7 m²83,7 m²

Woningtype 123Woningtype 123Woningtype 123Woningtype 123

63,0 m²63,0 m²63,0 m²63,0 m²

Woningtype 13Woningtype 13Woningtype 13Woningtype 13

62,9 m²62,9 m²62,9 m²62,9 m²

Woningtype 133Woningtype 133Woningtype 133Woningtype 133

78,1 m²78,1 m²78,1 m²78,1 m²

Woningtype 135Woningtype 135Woningtype 135Woningtype 135

91,9 m²91,9 m²91,9 m²91,9 m²

Woningtype 129Woningtype 129Woningtype 129Woningtype 129

62,6 m²62,6 m²62,6 m²62,6 m²

Woningtype 131Woningtype 131Woningtype 131Woningtype 131

85,0 m²85,0 m²85,0 m²85,0 m²

Woningtype 105Woningtype 105Woningtype 105Woningtype 105

76,3 m²76,3 m²76,3 m²76,3 m²

Woningtype 104Woningtype 104Woningtype 104Woningtype 104

91,7 m²91,7 m²91,7 m²91,7 m²

Woningtype 101Woningtype 101Woningtype 101Woningtype 101 82,5 m²82,5 m²82,5 m²82,5 m²

Woningtype 106Woningtype 106Woningtype 106Woningtype 106

77,6 m²77,6 m²77,6 m²77,6 m²

Woningtype 112Woningtype 112Woningtype 112Woningtype 112

86,0 m²86,0 m²86,0 m²86,0 m²

Woningtype 110Woningtype 110Woningtype 110Woningtype 110

76,7 m²76,7 m²76,7 m²76,7 m²

Woningtype 111Woningtype 111Woningtype 111Woningtype 111

78,1 m²78,1 m²78,1 m²78,1 m²

Woningtype 103Woningtype 103Woningtype 103Woningtype 103

62,7 m²62,7 m²62,7 m²62,7 m²

Woningtype 102Woningtype 102Woningtype 102Woningtype 102

77,0 m²77,0 m²77,0 m²77,0 m²

Woningtype 124Woningtype 124Woningtype 124Woningtype 124

83,7 m²83,7 m²83,7 m²83,7 m²

Woningtype 123Woningtype 123Woningtype 123Woningtype 123

63,0 m²63,0 m²63,0 m²63,0 m²

Woningtype 13Woningtype 13Woningtype 13Woningtype 13

62,9 m²62,9 m²62,9 m²62,9 m²

Woningtype 133Woningtype 133Woningtype 133Woningtype 133

91,9 m²91,9 m²91,9 m²91,9 m²

Woningtype 129Woningtype 129Woningtype 129Woningtype 129

78,1 m²78,1 m²78,1 m²78,1 m²

Woningtype 135Woningtype 135Woningtype 135Woningtype 135

62,6 m²62,6 m²62,6 m²62,6 m²

Woningtype 131Woningtype 131Woningtype 131Woningtype 131
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Nieuwbouw 499 appartementen Kwadrant 1 te MaarssenNieuwbouw 499 appartementen Kwadrant 1 te MaarssenNieuwbouw 499 appartementen Kwadrant 1 te MaarssenNieuwbouw 499 appartementen Kwadrant 1 te Maarssen

Smits Bouwbedrijf BVSmits Bouwbedrijf BVSmits Bouwbedrijf BVSmits Bouwbedrijf BV
We Do ProjectsWe Do ProjectsWe Do ProjectsWe Do Projects
Gebruiksoppervlakte (GO) Gebruiksoppervlakte (GO) Gebruiksoppervlakte (GO) Gebruiksoppervlakte (GO) ---- 11e en 12e verdieping11e en 12e verdieping11e en 12e verdieping11e en 12e verdieping

18933189331893318933
1:5001:5001:5001:500
J.V.J.V.J.V.J.V.
01010101----10101010----2021202120212021
DEFINITIEFDEFINITIEFDEFINITIEFDEFINITIEF GOGOGOGO----07070707

11 elfde verdieping 12 twaalfde verdieping

1,5 m gesloten borstwering + absorberend plafond

1,8 m gesloten borstwering + absorberend plafond

2,0 m gesloten borstwering + absorberend plafond

2,2 m gesloten borstwering + absorberend plafond

Buitenruimte afsluitbaar maken boven gesloten borstwering ivm
de vereiste geluidluwe zijde



85,0 m²85,0 m²85,0 m²85,0 m²

Woningtype 105Woningtype 105Woningtype 105Woningtype 105

76,3 m²76,3 m²76,3 m²76,3 m²

Woningtype 104Woningtype 104Woningtype 104Woningtype 104

91,7 m²91,7 m²91,7 m²91,7 m²

Woningtype 101Woningtype 101Woningtype 101Woningtype 101

82,5 m²82,5 m²82,5 m²82,5 m²

Woningtype 106Woningtype 106Woningtype 106Woningtype 106

77,6 m²77,6 m²77,6 m²77,6 m²

Woningtype 112Woningtype 112Woningtype 112Woningtype 112

62,7 m²62,7 m²62,7 m²62,7 m²

Woningtype 102Woningtype 102Woningtype 102Woningtype 102

78,1 m²78,1 m²78,1 m²78,1 m²

Woningtype 103Woningtype 103Woningtype 103Woningtype 103

86,0 m²86,0 m²86,0 m²86,0 m²

Woningtype 110Woningtype 110Woningtype 110Woningtype 110

76,7 m²76,7 m²76,7 m²76,7 m²

Woningtype 111Woningtype 111Woningtype 111Woningtype 111

77,0 m²77,0 m²77,0 m²77,0 m²

Woningtype 124Woningtype 124Woningtype 124Woningtype 124

83,7 m²83,7 m²83,7 m²83,7 m²

Woningtype 123Woningtype 123Woningtype 123Woningtype 123

62,6 m²62,6 m²62,6 m²62,6 m²

Woningtype 131Woningtype 131Woningtype 131Woningtype 131

63,0 m²63,0 m²63,0 m²63,0 m²

Woningtype 13Woningtype 13Woningtype 13Woningtype 13

62,9 m²62,9 m²62,9 m²62,9 m²

Woningtype 133Woningtype 133Woningtype 133Woningtype 133

78,1 m²78,1 m²78,1 m²78,1 m²

Woningtype 135Woningtype 135Woningtype 135Woningtype 135

91,9 m²91,9 m²91,9 m²91,9 m²

Woningtype 129Woningtype 129Woningtype 129Woningtype 129

105,6 m²105,6 m²105,6 m²105,6 m²

Woningtype 22Woningtype 22Woningtype 22Woningtype 22

71,0 m²71,0 m²71,0 m²71,0 m²

Woningtype 15Woningtype 15Woningtype 15Woningtype 15

104,5 m²104,5 m²104,5 m²104,5 m²

Woningtype 114Woningtype 114Woningtype 114Woningtype 114

111,1 m²111,1 m²111,1 m²111,1 m²

Woningtype 115Woningtype 115Woningtype 115Woningtype 115

111,5 m²111,5 m²111,5 m²111,5 m²

Woningtype 116Woningtype 116Woningtype 116Woningtype 116

105,1 m²105,1 m²105,1 m²105,1 m²

Woningtype 113Woningtype 113Woningtype 113Woningtype 113

111,8 m²111,8 m²111,8 m²111,8 m²

Woningtype 60Woningtype 60Woningtype 60Woningtype 60

111,7 m²111,7 m²111,7 m²111,7 m²

Woningtype 59Woningtype 59Woningtype 59Woningtype 59

105,5 m²105,5 m²105,5 m²105,5 m²

Woningtype 57Woningtype 57Woningtype 57Woningtype 57

71,4 m²71,4 m²71,4 m²71,4 m²

Woningtype 58Woningtype 58Woningtype 58Woningtype 58

71,2 m²71,2 m²71,2 m²71,2 m²

Woningtype 132Woningtype 132Woningtype 132Woningtype 132

71,0 m²71,0 m²71,0 m²71,0 m²

Woningtype 134Woningtype 134Woningtype 134Woningtype 134
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Nieuwbouw 499 appartementen Kwadrant 1 te MaarssenNieuwbouw 499 appartementen Kwadrant 1 te MaarssenNieuwbouw 499 appartementen Kwadrant 1 te MaarssenNieuwbouw 499 appartementen Kwadrant 1 te Maarssen

Smits Bouwbedrijf BVSmits Bouwbedrijf BVSmits Bouwbedrijf BVSmits Bouwbedrijf BV
We Do ProjectsWe Do ProjectsWe Do ProjectsWe Do Projects
Gebruiksoppervlakte (GO) Gebruiksoppervlakte (GO) Gebruiksoppervlakte (GO) Gebruiksoppervlakte (GO) ---- 13e en 14e verdieping13e en 14e verdieping13e en 14e verdieping13e en 14e verdieping

18933189331893318933
1:5001:5001:5001:500
J.V.J.V.J.V.J.V.
01010101----10101010----2021202120212021
DEFINITIEFDEFINITIEFDEFINITIEFDEFINITIEF GOGOGOGO----08080808

13 dertiende verdieping 14e en 15e verdieping

1,5 m gesloten borstwering + absorberend plafond

1,8 m gesloten borstwering + absorberend plafond

2,0 m gesloten borstwering + absorberend plafond

2,2 m gesloten borstwering + absorberend plafond

Buitenruimte afsluitbaar maken boven gesloten borstwering ivm
de vereiste geluidluwe zijde



106,6 m²106,6 m²106,6 m²106,6 m²

Woningtype 22Woningtype 22Woningtype 22Woningtype 22

72,1 m²72,1 m²72,1 m²72,1 m²

Woningtype 15Woningtype 15Woningtype 15Woningtype 15

112,8 m²112,8 m²112,8 m²112,8 m²

Woningtype 60Woningtype 60Woningtype 60Woningtype 60

112,7 m²112,7 m²112,7 m²112,7 m²

Woningtype 59Woningtype 59Woningtype 59Woningtype 59

72,5 m²72,5 m²72,5 m²72,5 m²

Woningtype 58Woningtype 58Woningtype 58Woningtype 58

106,5 m²106,5 m²106,5 m²106,5 m²

Woningtype 57Woningtype 57Woningtype 57Woningtype 57

112,1 m²112,1 m²112,1 m²112,1 m²

Woningtype 115Woningtype 115Woningtype 115Woningtype 115

105,5 m²105,5 m²105,5 m²105,5 m²

Woningtype 114Woningtype 114Woningtype 114Woningtype 114

106,2 m²106,2 m²106,2 m²106,2 m²

Woningtype 113Woningtype 113Woningtype 113Woningtype 113

112,5 m²112,5 m²112,5 m²112,5 m²

Woningtype 116Woningtype 116Woningtype 116Woningtype 116

72,3 m²72,3 m²72,3 m²72,3 m²

Woningtype 132Woningtype 132Woningtype 132Woningtype 132

72,1 m²72,1 m²72,1 m²72,1 m²

Woningtype 134Woningtype 134Woningtype 134Woningtype 134
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Nieuwbouw 499 appartementen Kwadrant 1 te MaarssenNieuwbouw 499 appartementen Kwadrant 1 te MaarssenNieuwbouw 499 appartementen Kwadrant 1 te MaarssenNieuwbouw 499 appartementen Kwadrant 1 te Maarssen

Smits Bouwbedrijf BVSmits Bouwbedrijf BVSmits Bouwbedrijf BVSmits Bouwbedrijf BV
We Do ProjectsWe Do ProjectsWe Do ProjectsWe Do Projects
Gebruiksoppervlakte (GO) Gebruiksoppervlakte (GO) Gebruiksoppervlakte (GO) Gebruiksoppervlakte (GO) ---- 15e verdieping15e verdieping15e verdieping15e verdieping

18933189331893318933
1:5001:5001:5001:500
J.V.J.V.J.V.J.V.
01010101----10101010----2021202120212021
DEFINITIEFDEFINITIEFDEFINITIEFDEFINITIEF GOGOGOGO----09090909

15 vijftiende verdieping

1,5 m gesloten borstwering + absorberend plafond

1,8 m gesloten borstwering + absorberend plafond

2,0 m gesloten borstwering + absorberend plafond

2,2 m gesloten borstwering + absorberend plafond

Buitenruimte afsluitbaar maken boven gesloten borstwering ivm
de vereiste geluidluwe zijde



00 begane grond
+0

01 eerste verdieping
+3500

02 tweede verdieping
+6500

-1 kelder
-3375

03 derde verdieping
+9500

04 vierde verdieping
+12500

05 vijfde verdieping
+15500

06 zesde verdieping
+18500

07 zevende verdieping
+21500

08 achtste verdieping
+24500

09 negende verdieping
+27500

10 tiende verdieping
+30500

11 elfde verdieping
+33500

12 twaalfde verdieping
+36500

13 dertiende verdieping
+39500

14 veertiende verdieping
+42500

15 vijftiende verdieping
+45500

16 zestiende verdieping
+48500

A-8 A-9 A-10 A-11A-7A-6A-5A-4A-3A-2A-1

Bouwdeel A - Gevel Oost

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

35
00

33
75

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

geluidsdempend muurrooster
demping: RW (C,Ctr): 17(-1,-4) dB
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelmetselwerk bruin wit
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur lichtgrijs

bk. hekwerk
1504

bk. hekwerk
1504

bk. hekwerk
2204 +vl.p.

bk. hekwerk
2204 +vl.p.

bk. hekwerk
2204 +vl.p.

bk. hekwerk
2204 +vl.p.

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

aluminium gezette plaat, d=3mm
RAL 7013 (bruingrijs)

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

stalen latei
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

stalen latei
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

thermische geisoleerd aluminium schuifpui
profiel AA-5110 serie
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

gevelonderhoudsinstallatievleermuiskoker
Waveka 2FR

aluminium gezette plaat, d=2mm
v.v. ontdreuningsplakstroken
in kleur gepoedercoat
RAL 8012 (roodbruin)

aluminium daktrim
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1535 +vl.p.

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium gezette plaat, d=3mm
RAL 7013 (bruingrijs)

thermische geisoleerd aluminium schuifpui
profiel AA-5110 serie
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium afdekkap
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

aluminium gezette plaat, d=3mm
RAL 7013 (bruingrijs)

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

te openen
delen

te openen
delen

te openen
delen

te openen
delen

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=2000mm

hekwerk
h=2000mm

hekwerk
h=2000mm

hekwerk
h=2000mm

hekwerk
h=2000mm

hekwerk
h=2000mm

hekwerk
h=2000mm

hekwerk
h=2000mm

hekwerk
h=2000mm

hekwerk
h=2000mm

hekwerk
h=2000mm

hekwerk
h=2000mm

hekwerk
h=2000mm

hekwerk
h=2000mm

hekwerk
h=2000mm

hekwerk
h=2200mm

hekwerk
h=2200mm

hekwerk
h=2200mm

hekwerk
h=2000mm

verticale houten geveldelen
fijnbezaagd Russisch vuren Fairwooth
flame delay FXpro
verticaal bevestigd met verticale groef

aluminium daktrim
in kleur gepoedercoat
RAL 7002 (olijfgrijs)

bk. hekwerk
1800 +vl.p.

bk. hekwerk
1800 +vl.p.

noodoverloop
afm. bxh = 300x120mm
cf. opgave constructeur

noodoverloop
afm. bxh = 300x120mm
cf. opgave constructeur

12/20/44.A2 RA,tr 39 dB bv. CLIMALIT SILENCE 41/45 AST 8/20/44.A2 RA,tr 35,1 dB bv. CLIMALIT SILENCE 37/42 AST

6/16/8, RA,tr 30,7 dB

6/20/10, RA,tr 32,6 dB

12/20/44.A2 RA,tr 39 dB bv. CLIMALIT SILENCE 41/45 AST

12/20/44.A2 RA,tr 39 dB bv. CLIMALIT SILENCE 41/45 AST

noodoverloop
afm. bxh = 300x120mm
cf. opgave constructeur

noodoverloop
afm. bxh = 300x120mm
cf. opgave constructeur

noodoverloop
afm. bxh = 300x120mm
cf. opgave constructeur

noodoverloop
afm. bxh = 300x120mm
cf. opgave constructeur

noodoverloop
afm. bxh = 300x120mm
cf. opgave constructeur

noodoverloop
afm. bxh = 300x120mm
cf. opgave constructeur

425 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 425

78850

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=2200mm

hekwerk
h=2200mm

hekwerk
h=2200mm

hekwerk
h=2000mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm bk. dakrand

+15974

noodoverloop
afm. bxh = 300x120mm
cf. opgave constructeur

bk. hekwerk
2204

hekwerk
h=2200mm

hekwerk
h=2200mm

hekwerk
h=2000mm

hekwerk
h=2000mm

hekwerk
h=2000mm

hekwerk
h=2000mm

hekwerk
h=2000mm

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

dakbedekking,
afwerking liftopbouw

12/20/44.A2 RA,tr 39 dB bv. CLIMALIT SILENCE 41/45 AST

waterlijn, 2180-P
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Smits Bouwbedrijf BV
We Do Projects

Nieuwbouw 499 appartementen Kwadrant 1 te Maarssen

Technisch ontwerp
Oostgevel - bouwdeel A

DEFINITIEF

18933
1:100
JV / TW / MB
01-10-2021
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Gehele oostgevel Duco Acoustic Panel 300

Bouwdeel A



00 begane grond
+0

01 eerste verdieping
+3500

02 tweede verdieping
+6500

-1 kelder
-3375

03 derde verdieping
+9500

04 vierde verdieping
+12500

05 vijfde verdieping
+15500

06 zesde verdieping
+18500

07 zevende verdieping
+21500

08 achtste verdieping
+24500

09 negende verdieping
+27500

10 tiende verdieping
+30500

11 elfde verdieping
+33500

12 twaalfde verdieping
+36500

13 dertiende verdieping
+39500

14 veertiende verdieping
+42500

15 vijftiende verdieping
+45500

16 zestiende verdieping
+48500

A-8A-9A-10A-11 A-7 A-6 A-5 A-4 A-3 A-2 A-1

te openen delen te openen delen

te openen delente openen delen
te openen
delen

te openen
delen

te openen
delen

te openen
delen

te openen
delen

33
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30
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30
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30
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00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

geluidsdempend muurrooster
demping: RW (C,Ctr): 17(-1,-4) dB
RAL 7013 (bruingrijs)

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
2204 +vl.p.

bk. hekwerk
2204 +vl.p.

bk. hekwerk
2204 +vl.p.

bk. hekwerk
2204 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

bk. hekwerk
1500 +vl.p.

bk. dakrand
+15974

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium vliesgevel
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

geluidsdempend muurrooster
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelmetselwerk bruin wit
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur lichtgrijs

bk. hekwerk
1800 +vl.p.

stalen latei
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium gezette plaat, d=3mm
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium gezette plaat, d=2mm
v.v. ontdreuningsplakstroken
in kleur gepoedercoat
RAL 8012 (roodbruin)

thermische geisoleerd aluminium schuifpui
profiel AA-5110 serie
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

aluminium gezette plaat, d=3mm
RAL 7013 (bruingrijs)

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium afdekkap
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelonderhoudsinstallatie

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

noodoverloop
afm. bxh = 300x120mm
cf. opgave constructeur

noodoverloop
afm. bxh = 300x120mm
cf. opgave constructeur

noodoverloop
afm. bxh = 300x120mm
cf. opgave constructeur

noodoverloop
afm. bxh = 300x120mm
cf. opgave constructeur

noodoverloop
afm. bxh = 300x120mm
cf. opgave constructeur

aluminium afdekkap
in kleur gepoedercoat
op multiplex (wbp), d=18mm
RAL 7013 (bruingrijs)

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium gezette plaat, d=2mm
v.v. ontdreuningsplakstroken
in kleur gepoedercoat
RAL 8012 (roodbruin)

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

aluminium daktrim
in kleur gepoedercoat
RAL 7002 (olijfgrijs)

4/16/6, RA,tr 28,2 dB

6/20/10, RA,tr 32,6 dB 8/20/44.A2 RA,tr 35,1 dB bv. CLIMALIT SILENCE
37/42 AST

6/20/10, RA,tr 32,6 dB

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van metalen lamellen
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

hekwerk
h=1000mm

hekwerk
h=1000mm

hekwerk
h=1000mm

4257800780078007800780078007800780078007800

bk. dakrand
+49082

hekwerk
h=1500mm

bk. hekwerk
2204 +vl.p.

aluminium daktrim
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

hekwerk
h=1500mm

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

78850

te openen
delen

dakbedekking,
afwerking liftopbouw

bellentableau
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Smits Bouwbedrijf BV
We Do Projects

Nieuwbouw 499 appartementen Kwadrant 1 te Maarssen

Technisch ontwerp
Westgevel - bouwdeel A

DEFINITIEF

18933
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Bouwdeel A - Gevel West

Hoogbouw westgevel Duco Acoustic
Panel 300

Laagbouw westgevel Ducogrille Acoustic 
150

Bouwdeel A



00 begane grond
+0

01 eerste verdieping
+3500

02 tweede verdieping
+6500

-1 kelder
-3375

03 derde verdieping
+9500

04 vierde verdieping
+12500

05 vijfde verdieping
+15500

06 zesde verdieping
+18500

07 zevende verdieping
+21500

08 achtste verdieping
+24500

09 negende verdieping
+27500

10 tiende verdieping
+30500

11 elfde verdieping
+33500

12 twaalfde verdieping
+36500

13 dertiende verdieping
+39500

14 veertiende verdieping
+42500

15 vijftiende verdieping
+45500

16 zestiende verdieping
+48500

B-10 A-G A-AB-11 A-E A-BA-D A-CA-F

Bouwdeel A - Gevel Zuid

te openen
delen

te openen
delen

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

gevelmetselwerk bruin wit
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur lichtgrijs

geluidsdempend muurrooster
Ducowall
RAL 7013 (bruingrijs)
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hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=2000mm

hekwerk
h=2200mm

hekwerk
h=2200mm

hekwerk
h=2200mm

hekwerk
h=2200mm

hekwerk
h=2200mm

hekwerk
h=2200mm

hekwerk
h=2200mm

hekwerk
h=2200mm

hekwerk
h=2200mm

hekwerk
h=2000mm

hekwerk
h=2200mm

hekwerk
h=2200mm

hekwerk
h=2200mm

hekwerk
h=2200mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=2200mm

bk. hekwerk
2004 +vl.p.

bk. hekwerk
2204 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1545 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

aluminium gezette plaat, d=3mm
RAL 7013 (bruingrijs)

thermische geisoleerd aluminium schuifpui
profiel AA-5110 serie
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

stalen latei
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium gezette plaat, d=2mm
v.v. ontdreuningsplakstroken
in kleur gepoedercoat
RAL 8012 (roodbruin)

aluminium daktrim
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

geluidsdempend muurrooster
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

aluminium gezette plaat, d=2mm
v.v. ontdreuningsplakstroken
in kleur gepoedercoat
RAL 8012 (roodbruin)

gevelmetselwerk bruin wit
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur lichtgrijs

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

thermische geisoleerd aluminium schuifpui
profiel AA-5110 serie
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium vliesgevel
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van metalen lamellen
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

aluminium afdekkap
in kleur gepoedercoat
op multiplex (wbp), d=18mm
RAL 7013 (bruingrijs)

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

stalen latei
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelmetselwerk bruin wit
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur lichtgrijs

aluminium gezette plaat, d=2mm
v.v. ontdreuningsplakstroken
in kleur gepoedercoat
RAL 8012 (roodbruin)

aluminium gezette plaat, d=3mm
RAL 7013 (bruingrijs)

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

thermische geisoleerd aluminium schuifpui
profiel AA-5110 serie
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

vleermuiskoker
Waveka 2FR

vleermuiskoker
Waveka 2FR

vleermuiskoker
Waveka 2FR

gevelonderhoudsinstallatie

425 7375 10550 300 2700 7440 15930 7440 2700 2295 300

17925 39105

8/20/44.A2 RA,tr 35,1 dB bv. CLIMALIT SILENCE 37/42 AST

12/20/44.A2 RA,tr 39 dB
bv. CLIMALIT SILENCE 41/45 AST

A,tr

12/20/44.A2 RA,tr 39 dB bv. CLIMALIT SILENCE 41/45 AST

bk. dakrand
+49159

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
2620 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.
bk. hekwerk
2620 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

hekwerk
h=1800mm

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
2204 +vl.p.

bk. hekwerk
2204 +vl.p.

bk. hekwerk
2204 +vl.p.

8/20/44.A2 RA,tr 35,1 dB
bv. CLIMALIT SILENCE 37/42 AST

12/20/44.A2 RA,tr 39 dB bv. CLIMALIT SILENCE 41/45 AST8/20/44.A2 RA,tr 35,1 dB
bv. CLIMALIT SILENCE 37/42 AST

8/20/44.A2 RA,tr 35,1 dB
bv. CLIMALIT SILENCE 37/42 AST

8/20/44.A2 RA,tr 35,1 dB
bv. CLIMALIT SILENCE 37/42 AST

t.p.v. balken
hoogwaardige isolatie +
gezaagde stenen
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Smits Bouwbedrijf BV
We Do Projects

Nieuwbouw 499 appartementen Kwadrant 1 te Maarssen

Technisch ontwerp
Zuidgevel - bouwdeel A

DEFINITIEF

18933
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Gehele zuidgevel Duco Acoustic Panel 300

Bouwdeel A



00 begane grond
+0

01 eerste verdieping
+3500

02 tweede verdieping
+6500

-1 kelder
-3375

03 derde verdieping
+9500

04 vierde verdieping
+12500

05 vijfde verdieping
+15500

06 zesde verdieping
+18500

07 zevende verdieping
+21500

08 achtste verdieping
+24500

09 negende verdieping
+27500

10 tiende verdieping
+30500

11 elfde verdieping
+33500

12 twaalfde verdieping
+36500

13 dertiende verdieping
+39500

14 veertiende verdieping
+42500

15 vijftiende verdieping
+45500

16 zestiende verdieping
+48500

B-10A-GA-A B-11A-EA-B A-DA-C A-F

Bouwdeel A - Gevel Noord
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gevelmetselwerk bruin wit
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur lichtgrijs

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

geluidsdempend muurrooster
RAL 7013 (bruingrijs)

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

te openen
delen

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. dakrand
+15974

bk. hekwerk
1545

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. dakrand
+15974

noodoverloop
afm. bxh = 300x120mm
cf. opgave constructeur

noodoverloop
afm. bxh = 300x120mm
cf. opgave constructeur

noodoverloop
afm. bxh = 300x120mm
cf. opgave constructeur

verticale houten geveldelen
fijnbezaagd Russisch vuren Fairwooth
flame delay FXpro
verticaal bevestigd met verticale groef

aluminium daktrim
in kleur gepoedercoat
RAL 7002 (olijfgrijs)

aluminium daktrim
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium afdekkap
in kleur gepoedercoat
op multiplex (wbp), d=18mm
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat

geluidsdempend muurrooster
RAL 7013 (bruingrijs)

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

privacyscherm van metalen kader
vulling van mat doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat

stalen latei
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

speedgate
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)300 2295 2700 7440 15930 7440 2700 300 10550 7800

39105 14844 3081 425

prefab betonnen afdekband
tweezijdig gelijk, 60/100x500mm

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van metalen lamellen
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

12/20/44.A2 RA,tr 39 dB
bv. CLIMALIT SILENCE 41/45 AST

8/20/44.A2 RA,tr 35,1 dB bv. CLIMALIT SILENCE 37/42 AST 4/16/6, RA,tr 28,2 dB

6/20/10, RA,tr 32,6 dB

hekwerk
h=2000mm

te openen
delen

hekwerk
h=1500mm

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
2004 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

waterlijn, 2180-P
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Technisch ontwerp
Noordgevel - bouwdeel A

DEFINITIEF

18933
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Gehele noordgevel Duco Acoustic Panel 300

Bouwdeel A



00 begane grond
+0

01 eerste verdieping
+3500

02 tweede verdieping
+6500

-1 kelder
-3375

03 derde verdieping
+9500

04 vierde verdieping
+12500

05 vijfde verdieping
+15500

06 zesde verdieping
+18500

07 zevende verdieping
+21500

08 achtste verdieping
+24500

09 negende verdieping
+27500

10 tiende verdieping
+30500

11 elfde verdieping
+33500

12 twaalfde verdieping
+36500

13 dertiende verdieping
+39500

14 veertiende verdieping
+42500

15 vijftiende verdieping
+45500

16 zestiende verdieping
+48500

A-8A-9A-10A-11 A-7 A-6 A-5 A-4 A-3 A-2 A-1

Bouwdeel A - Hofgevel Oost
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verticale houten geveldelen
fijnbezaagd Russisch vuren Fairwooth
flame delay FXpro
verticaal bevestigd met verticale groef

hardhouten buitendeurkozijn
in kleur geschilderd
composiet laagreliefdorpel
RAL 7013 (bruingrijs)

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium daktrim
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

4/16/6, RA,tr 28,2 dB

bk. hekwerk
1009 +vl.p.bk. hekwerk

1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.
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bk. hekwerk
1009 +vl.p.

bk. hekwerk
1009 +vl.p.

bk. hekwerk
1009 +vl.p.

stalen kolommen
in kleur gepoedercoat

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van metalen lamellen
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

hekwerk
h=1000mm

hekwerk
h=1000mm

hekwerk
h=1000mm

hekwerk
h=1000mm

bk. dakrand
+15977
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Smits Bouwbedrijf BV
We Do Projects
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Technisch ontwerp
Hofgevel oost - bouwdeel A

DEFINITIEF

18933
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Bouwdeel A



00 begane grond
+0

01 eerste verdieping
+3500

02 tweede verdieping
+6500

-1 kelder
-3375

03 derde verdieping
+9500

04 vierde verdieping
+12500

05 vijfde verdieping
+15500

06 zesde verdieping
+18500

07 zevende verdieping
+21500

08 achtste verdieping
+24500

09 negende verdieping
+27500

10 tiende verdieping
+30500

11 elfde verdieping
+33500

12 twaalfde verdieping
+36500

13 dertiende verdieping
+39500

14 veertiende verdieping
+42500

15 vijftiende verdieping
+45500

16 zestiende verdieping
+48500

A-8 A-9 A-10 A-11A-7A-6A-5A-4A-3A-2A-1

Bouwdeel A - Hofgevel West
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verticale houten geveldelen
fijnbezaagd Russisch vuren Fairwooth
flame delay FXpro
verticaal bevestigd met verticale groef

hardhouten buitendeurkozijn
in kleur geschilderd
composiet laagreliefdorpel
RAL 7013 (bruingrijs)

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium daktrim
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van metalen lamellen
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van metalen lamellen
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

stalen kolommen
in kleur gepoedercoat

4/16/6, RA,tr 28,2 dB
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Technisch ontwerp
Hofgevel west - bouwdeel A

DEFINITIEF
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00 begane grond
+0

01 eerste verdieping
+3500

02 tweede verdieping
+6500

-1 kelder
-3375

03 derde verdieping
+9500

04 vierde verdieping
+12500

05 vijfde verdieping
+15500

06 zesde verdieping
+18500

07 zevende verdieping
+21500

08 achtste verdieping
+24500

09 negende verdieping
+27500

10 tiende verdieping
+30500

11 elfde verdieping
+33500

12 twaalfde verdieping
+36500

13 dertiende verdieping
+39500

14 veertiende verdieping
+42500

15 vijftiende verdieping
+45500

16 zestiende verdieping
+48500
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Bouwdeel A - Hofgevel Zuid
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gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelmetselwerk bruin wit
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur lichtgrijs

garage fietsenberging

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1800 +vl.p.

bk. dakrand
+15974

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

stalen latei
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium afdekkap
in kleur gepoedercoat
op multiplex (wbp), d=18mm
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

lineair houten (buiten)plafond
afmeting latten: 5cm, 8 cm en 12 cm
willekeurig verdeeld
firetdoek
regelwerk 18mm+28mm
verduurzaaming: Woodlife HL50 gevelmetselwerk bruin wit

Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur lichtgrijs

geluidsdempend muurrooster
demping: RW (C,Ctr): 17(-1,-4) dB
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium afdekkap
in kleur gepoedercoat
op multiplex (wbp), d=18mm
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelmetselwerk bruin wit
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur lichtgrijs

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. dakrand
+49159

aluminium gezette plaat, d=2mm
v.v. ontdreuningsplakstroken
in kleur gepoedercoat
RAL 8012 (roodbruin)

aluminium gezette plaat, d=3mm
RAL 7013 (bruingrijs)

vleermuiskoker
Waveka 2FR

vleermuiskoker
Waveka 2FR

vleermuiskoker
Waveka 2FR

vleermuiskoker
Waveka 2FR

glashek frans balkon
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7002 (olijfgrijs)

bk. dakrand
+15974

privacyscherm van metalen kader
vulling van mat doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat

thermische geisoleerd aluminium schuifpui
profiel AA-5110 serie
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

gevelmetselwerk bruin wit
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur lichtgrijs

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

stalen latei
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

aluminium afdekkap
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium gezette plaat, d=3mm
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium gezette plaat, d=2mm
v.v. ontdreuningsplakstroken
in kleur gepoedercoat
RAL 8012 (roodbruin)

aluminium daktrim
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelmetselwerk bruin wit
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur lichtgrijs

300 1995 300 2700 7440 15930 7440 2700 300 10550 7375 425

2295 36810 17925 425

bk. hekwerk
2204 +vl.p.

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

privacyscherm van metalen kader
vulling van mat doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat

glashek frans balkon
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

8/20/44.A2 RA,tr 35,1 dB bv.
CLIMALIT SILENCE 37/42 AST

4/16/6, RA,tr 28,2 dB6/20/10, RA,tr 32,6 dB 6/20/10, RA,tr 32,6 dB

bk. frans balkon
1040 +vl.p.

bk. frans balkon
1040 +vl.p.

bk. frans balkon
1040 +vl.p.

bk. frans balkon
1240 +vl.p.

bk. frans balkon
1240 +vl.p.

bk. frans balkon
1240 +vl.p.

bk. frans balkon
1240 +vl.p.

bk. frans balkon
1240 +vl.p.

bk. frans balkon
1240 +vl.p.

bk. frans balkon
1240 +vl.p.

bk. frans balkon
1240 +vl.p.

bk. frans balkon
1240 +vl.p.

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
2620 +vl.p.

bk. hekwerk
2620 +vl.p.

bk. hekwerk
2204 +vl.p.

bk. hekwerk
2204 +vl.p.

bk. hekwerk
2204 +vl.p.

bk. hekwerk
2004 +vl.p.

hekwerk
h=1500mm

bk. hekwerk
1940 +vl.p.

privacyscherm van metalen kader
vulling van mat doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat

geluidsabsorberend buitenplafond
heradesign (fine), d=25mm
op vuren regels 28x28mm hoh 400mm (verduurzaamd)
met minerale wolisolatie, d=30mm

slaapkamer 1hal

woonkamer-keuken

woonkamer-keuken

halslaapkamer 1

balkon

balkon

balkon

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

woonkamer-keuken

woonkamer-keuken

woonkamer-keuken

woonkamer-keuken

waterlijn, 2180-P
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Bouwdeel A



00 begane grond
+0

01 eerste verdieping
+3500

02 tweede verdieping
+6500

-1 kelder
-3375

03 derde verdieping
+9500

04 vierde verdieping
+12500

05 vijfde verdieping
+15500

B-10

A-G A-A

B-11

A-E A-BA-D A-CA-F

Bouwdeel A - Hofgevel Noord
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verticale houten geveldelen
fijnbezaagd Russisch vuren Fairwooth
flame delay FXpro
verticaal bevestigd met verticale groef

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)aluminium daktrim

in kleur gepoedercoat
RAL 7002 (olijfgrijs)

woonkamer-keuken

woonkamer-keuken

woonkamer-keuken

woonkamer-keuken

woonkamer-keuken

woonkamer-keuken

woonkamer-keuken

woonkamer-keukenwoonkamer-keuken slaapkamer 2 badkamertechniekwoonkamer-keuken

woonkamer-keuken techniek badkamer

badkamertechniekwoonkamer-keuken

woonkamer-keuken techniek badkamer

woonkamer-keuken

woonkamer-keuken

woonkamer-keuken

woonkamer-keukentechniekbadkamer

badkamer techniek

techniekbadkamer

badkamer techniek

fietsenberging garagegarage

bk. dakrand
+15974

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1009 +vl.p.

bk. hekwerk
1009 +vl.p.

bk. hekwerk
1009 +vl.p.

bk. hekwerk
1009 +vl.p.

hekwerk
h=1000mm

hekwerk
h=1000mm

hekwerk
h=1000mm

hekwerk
h=1000mm

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. dakrand
+16754

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hardhouten buitendeurkozijn
in kleur geschilderd
composiet laagreliefdorpel
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium vliesgevel
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

4/16/6, RA,tr 28,2 dB

425 7375 10850 2700 7440 15930 7440 2700 300 1995 300

425 17925 36810 2295

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium afdekkap
in kleur gepoedercoat
op multiplex (wbp), d=18mm
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

aluminium gezette plaat, d=2mm
v.v. ontdreuningsplakstroken
in kleur gepoedercoat
RAL 8012 (roodbruin)

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

gevelmetselwerk bruin wit
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur lichtgrijs

aluminium daktrim
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

privacyscherm van metalen kader
vulling van mat doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat

bk. hekwerk
2004 +vl.p.

woonkamer-keukenwoonkamer-keukenwoonkamer-keukenwoonkamer-keuken

4/16/6, RA,tr 28,2 dB
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00 begane grond
+0

01 eerste verdieping
+3500

02 tweede verdieping
+6500

-1 kelder
-3375

03 derde verdieping
+9500

04 vierde verdieping
+12500

05 vijfde verdieping
+15500

06 zesde verdieping
+18500

07 zevende verdieping
+21500

08 achtste verdieping
+24500

09 negende verdieping
+27500

10 tiende verdieping
+30500

11 elfde verdieping
+33500

12 twaalfde verdieping
+36500

13 dertiende verdieping
+39500

14 veertiende verdieping
+42500

15 vijftiende verdieping
+45500

16 zestiende verdieping
+48500
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gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

gevelmetselwerk bruin wit
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur lichtgrijs

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

geluidsdempend muurrooster
Ducowall
RAL 7013 (bruingrijs)

te openen
delen

te openen
delen

te openen
delen

te openen
delen

B-CTB-DT
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bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. dakrand
+15974

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. dakrand
+13053

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1800 +vl.p.

bk. dakrand
+49159

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

thermische geisoleerd aluminium schuifpui
profiel AA-5110 serie
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

stalen latei
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium daktrim
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium gezette plaat, d=3mm
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelonderhoudsinstallatie

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier
hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium afdekkap
in kleur gepoedercoat
op multiplex (wbp), d=18mm
RAL 7013 (bruingrijs)

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

gevelmetselwerk bruin wit
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur lichtgrijs

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

gevelmetselwerk bruin wit
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur lichtgrijs

geluidsdempend muurrooster
RAL 7013 (bruingrijs)

stalen latei
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

aluminium afdekkap
in kleur gepoedercoat
op multiplex (wbp), d=18mm
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium daktrim
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

thermische geisoleerd aluminium schuifpui
profiel AA-5110 serie
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

stalen latei
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelmetselwerk bruin wit
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur lichtgrijs

aluminium afdekkap
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium daktrim
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium gezette plaat, d=3mm
RAL 7013 (bruingrijs)

noodoverloop
in kleur gepoedercoat
cf. opgave constructeur
RAL 7013 (bruingrijs)

noodoverloop
in kleur gepoedercoat
cf. opgave constructeur
RAL 7013 (bruingrijs)

4/16/6, RA,tr 28,2 dB 6/20/10, R 32.6dB

4/16/6, RA,tr 28,2 dB

3002700744014940111303170744027002995

50120

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

te openen
delen

te openen
delen

te openen
delen

te openen
delen

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1500 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

dakbedekking,
afwerking liftopbouw

4/16/6, RA,tr 28,2 dB 4/16/6, RA,tr 28,2 dB 4/16/6, RA,tr 28,2 dB6/20/10, R 32.6dB 6/20/10, R 32.6dB 4/16/6, RA,tr 28,2 dB 4/16/6, RA,tr 28,2 dB6/20/10, R 32.6dB 6/20/10, R 32.6dB

6/16/8, RA,tr 30,7 dB4/16/6, RA,tr 28,2 dB 6/20/10, RA,tr 32,6 dB6/20/10, RA,tr 32,6 dB
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Bouwdeel B - Gevel West
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Gehele westgevel Ducowall Acoustic 300Gehele westgevel Duco Acoustic Panel 300

Bouwdeel B



00 begane grond
+0

01 eerste verdieping
+3500

02 tweede verdieping
+6500

-1 kelder
-3375

03 derde verdieping
+9500

04 vierde verdieping
+12500

05 vijfde verdieping
+15500

06 zesde verdieping
+18500

07 zevende verdieping
+21500

08 achtste verdieping
+24500

09 negende verdieping
+27500

10 tiende verdieping
+30500

11 elfde verdieping
+33500

12 twaalfde verdieping
+36500

13 dertiende verdieping
+39500

14 veertiende verdieping
+42500

15 vijftiende verdieping
+45500

16 zestiende verdieping
+48500
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gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

gevelmetselwerk bruin wit
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur lichtgrijs

geluidsdempend muurrooster
RAL 7013 (bruingrijs)

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

B-CT B-DT

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1000mm

bk. dakrand
+15974

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

thermische geisoleerd aluminium schuifpui
profiel AA-5110 serie
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

aluminium afdekkap
in kleur gepoedercoat
op multiplex (wbp), d=18mm
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium daktrim
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelonderhoudsinstallatie

noodoverloop
afm. bxh = 300x120mm
cf. opgave constructeur

noodoverloop
afm. bxh = 300x120mm
cf. opgave constructeur

noodoverloop
afm. bxh = 300x120mm
cf. opgave constructeur

noodoverloop
afm. bxh = 300x120mm
cf. opgave constructeur

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1009 +vl.p.

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

gevelmetselwerk bruin wit
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur lichtgrijs

aluminium afdekkap
in kleur gepoedercoat
op multiplex (wbp), d=18mm
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium daktrim
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. dakrand
+15974

stalen latei
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

roostergevel
in kleur gepoedercoat: RAL 7032 (kiezelgrijs)
Jazo

2695300270074403170111301494074402700300

50120

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

4/16/6, RA,tr 28,2 dB

6/20/10, RA,tr 32,6 dB

bk. hekwerk
1500 +vl.p.
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Oostgevel - bouwdeel B

DEFINITIEF

18933
1:100
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Bouwdeel B - Gevel Oost
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Oostgevel Ducogrille Acoustic  150

Bouwdeel B



00 begane grond
+0

01 eerste verdieping
+3500

02 tweede verdieping
+6500

-1 kelder
-3375

03 derde verdieping
+9500

04 vierde verdieping
+12500

05 vijfde verdieping
+15500

06 zesde verdieping
+18500

07 zevende verdieping
+21500

08 achtste verdieping
+24500

09 negende verdieping
+27500

10 tiende verdieping
+30500

11 elfde verdieping
+33500

12 twaalfde verdieping
+36500

13 dertiende verdieping
+39500

14 veertiende verdieping
+42500

15 vijftiende verdieping
+45500

16 zestiende verdieping
+48500

B-8B-7B-6B-3B-2B-1 B-9 B-10B-5B-4 B-11

Bouwdeel B - Gevel Zuid
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gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

gevelmetselwerk bruin wit
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur lichtgrijs

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

geluidsdempend muurrooster
demping: RW (C,Ctr): 17(-1,-4) dB
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium daktrim
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

te openen
delen

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. dakrand
+15974

bk. hekwerk
1800 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1500 +vl.p.bk. hekwerk

1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

425 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 425
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hekwerk
h=1800mm

hekwerk
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hekwerk
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hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

aluminium gezette plaat, d=3mm
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium gezette plaat, d=2mm
v.v. ontdreuningsplakstroken
in kleur gepoedercoat
RAL 8012 (roodbruin)

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

stalen latei
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

geluidsdempend muurrooster
demping: RW (C,Ctr): 17(-1,-4) dB
RAL 7013 (bruingrijs)

noodoverloop
afm. bxh = 300x120mm
cf. opgave constructeur

noodoverloop
afm. bxh = 300x120mm
cf. opgave constructeur

gevelonderhoudsinstallatie aluminium daktrim
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium afdekkap
in kleur gepoedercoat
op multiplex (wbp), d=18mm
RAL 7013 (bruingrijs)

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

aluminium vliesgevel
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van metalen lamellen
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

hekwerk
h=1000mm

gevelmetselwerk bruin wit
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur lichtgrijs

geluidsdempend muurrooster
demping: RW (C,Ctr): 17(-1,-4) dB
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium gezette plaat, d=2mm
v.v. ontdreuningsplakstroken
in kleur gepoedercoat
RAL 8012 (roodbruin)

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

aluminium afdekkap
in kleur gepoedercoat
op multiplex (wbp), d=18mm
RAL 7013 (bruingrijs)

stalen latei
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium afdekkap
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

thermische geisoleerd aluminium schuifpui
profiel AA-5110 serie
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier
aluminium gezette plaat, d=3mm
RAL 7013 (bruingrijs)

geluidsdempend muurrooster
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

stalen latei
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

gevelmetselwerk bruin wit
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur lichtgrijs

6/16/8, RA,tr 30,7 dB 6/16/8, RA,tr 30,7 dB6/20/10, RA,t r 32,6 dB

6/16/8, RA,tr 30,7 dB

te openen
delen

te openen
delen

6/16/8, RA,tr 30,7 dB6/16/8, RA,tr 30,7 dB

6/16/8, RA,tr 30,7 dB 6/16/8, RA,tr 30,7 dB6/16/8, RA,tr 30,7 dB 4/16/6, RA,tr 28,2 dB4/16/6, RA,tr 28,2 dB

dakbedekking,
afwerking liftopbouw
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Bouwdeel B

Gehele zuidgevel Duco Acoustic Panel 300



00 begane grond
+0

01 eerste verdieping
+3500

02 tweede verdieping
+6500

-1 kelder
-3375

03 derde verdieping
+9500

04 vierde verdieping
+12500

05 vijfde verdieping
+15500

06 zesde verdieping
+18500

07 zevende verdieping
+21500

08 achtste verdieping
+24500

09 negende verdieping
+27500

10 tiende verdieping
+30500

11 elfde verdieping
+33500

12 twaalfde verdieping
+36500

13 dertiende verdieping
+39500

14 veertiende verdieping
+42500

15 vijftiende verdieping
+45500

16 zestiende verdieping
+48500

B-8 B-7 B-6 B-3 B-2 B-1B-9B-10 B-5 B-4B-11

Bouwdeel B - Gevel Noord

te openen
delen

te openen
delen

te openen
delen

te openen
delen

te openen
delen

te openen
delen

te openen
delen

te openen
delen

te openen
delen

te openen
delen

te openen
delen

te openen
delen
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te openen
delen

te openen
delen

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. dakrand
+15974

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1800mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

bk. dakrand
+49159

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

hekwerk
h=1500mm

4/16/6, RA,tr 28,2 dB 6/20/10, RA,tr 32,6 dB 4/16/6, RA,tr 28,2 dB

4/16/6, RA,tr 28,2 dB 8/20/44.A2 RA,tr 35,1 dB bv. CLIMALIT SILENCE 37/42 AST

6/20/10, RA,tr 32,6 dB

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

aluminium afdekkap
in kleur gepoedercoat
op multiplex (wbp), d=18mm
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelmetselwerk bruin wit
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur lichtgrijs

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

stalen latei
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

aluminium afdekkap
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium gezette plaat, d=3mm
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium daktrim
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelonderhoudsinstallatie

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)
bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

stalen latei
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

gevelmetselwerk bruin wit
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur lichtgrijs

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium gezette plaat, d=3mm
RAL 7013 (bruingrijs)

geluidsdempend muurrooster
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium gezette plaat, d=2mm
v.v. ontdreuningsplakstroken
in kleur gepoedercoat
RAL 8012 (roodbruin)

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium gezette plaat, d=3mm
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium afdekkap
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

thermische geisoleerd aluminium schuifpui
profiel AA-5110 serie
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelonderhoudsinstallatie
aluminium daktrim
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelmetselwerk bruin wit
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur lichtgrijs

aluminium gezette plaat, d=2mm
v.v. ontdreuningsplakstroken
in kleur gepoedercoat
RAL 8012 (roodbruin)

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

geluidsdempend muurrooster
demping: RW (C,Ctr): 17(-1,-4) dB
RAL 7013 (bruingrijs)

7375 425 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 425

71050

bk. hekwerk
1500 +vl.p.

te openen
delen

te openen
delen

noodoverloop
afm. bxh = 300x120mm
cf. opgave constructeur

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

dakbedekking,
afwerking liftopbouw

6/20/10, RA,tr 32,6 dB6/20/10, RA,tr 32,6 dB6/20/10, RA,tr 32,6 dB6/20/10, RA,tr 32,6 dB6/20/10, RA,tr 32,6 dB

4/16/6, RA,tr 28,2 dB

8/20/44.A2 RA,tr 35,1 dB
bv. CLIMALIT SILENCE 37/42 AST

8/20/44.A2 RA,tr 35,1 dB
bv. CLIMALIT SILENCE 37/42 AST
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Bouwdeel B

Gehele noordgevel Duco Acoustic Panel 300



00 begane grond
+0

01 eerste verdieping
+3500

02 tweede verdieping
+6500

-1 kelder
-3375

03 derde verdieping
+9500

04 vierde verdieping
+12500

05 vijfde verdieping
+15500

06 zesde verdieping
+18500

07 zevende verdieping
+21500

08 achtste verdieping
+24500

09 negende verdieping
+27500

10 tiende verdieping
+30500

11 elfde verdieping
+33500

12 twaalfde verdieping
+36500

13 dertiende verdieping
+39500

14 veertiende verdieping
+42500

15 vijftiende verdieping
+45500

16 zestiende verdieping
+48500

B-A B-GB-C B-FB-DB-B B-E

Bouwdeel B - Hofgevel West
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gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

gevelmetselwerk bruin wit
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur lichtgrijs

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

geluidsdempend muurrooster
Ducowall
RAL 7013 (bruingrijs)

B-CT B-DT

WKO-ruimte garage

woonkamer-keuken galerij

galerij

galerij

galerij

woonkamer-keukengalerij

galerij

galerij

galerij

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. dakrand
+15974

aluminium afdekkap
in kleur gepoedercoat
op multiplex (wbp), d=18mm
RAL 7013 (bruingrijs)

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

aluminium daktrim
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)gevelonderhoudsinstallatie

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
49159

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. dakrand
+15974

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

aluminium afdekkap
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium daktrim
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium gezette plaat, d=3mm
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium gezette plaat, d=2mm
v.v. ontdreuningsplakstroken
in kleur gepoedercoat
RAL 8012 (roodbruin)

stalen latei
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

thermische geisoleerd aluminium schuifpui
profiel AA-5110 serie
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

hekwerk
h=1500mm

bk. frans balkon
1240 +vl.p.

bk. frans balkon
1040 +vl.p.

bk. frans balkon
1040 +vl.p.

bk. frans balkon
1040 +vl.p.

bk. frans balkon
1008 +vl.p.

aluminium gezette plaat, d=3mm
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelonderhoudsinstallatie

aluminium gezette plaat, d=2mm
v.v. ontdreuningsplakstroken
in kleur gepoedercoat
RAL 8012 (roodbruin)

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium afdekkap
in kleur gepoedercoat
op multiplex (wbp), d=18mm
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium daktrim
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

stalen latei
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

thermische geisoleerd aluminium schuifpui
profiel AA-5110 serie
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

bruin wit steenstrips
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur n.t.b.
verlijmd door prefab leverancier

gevelmetselwerk bruin wit
Engels HM1064, wildverband
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur lichtgrijs

aluminium gezette plaat, d=3mm
RAL 7013 (bruingrijs)

bk. dakrand
+49159

geluidsdempend muurrooster
RAL 7013 (bruingrijs)

gevelmetselwerk bruin gereduceerd
Engels HM1069, wildverband, 2cm terugliggend
doorstrijkmortel 5mm terugliggend
doorstrijkmortel kleur donkergrijs

6/16/8, RA,tr 30,7 dB

2695300270074403170111301494074402700300

50120

aluminium vliesgevel
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
2620 +vl.p.

bk. hekwerk
2620 +vl.p.

bk. hekwerk
1800 +vl.p.

bk. hekwerk
3120 +vl.p.

bk. hekwerk
2620 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

woonkamer-keuken

woonkamer-keuken

woonkamer-keuken

woonkamer-keuken

hal slaapkamer 2 mr

mr

mr

mr

mr

garage

slaapkamer 2mr

mr

mr

mr

woonkamer-keuken

woonkamer-keuken

hekwerk
h=1500mm

garage

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
3120 +vl.p.

bk. hekwerk
2620 +vl.p.

bk. hekwerk
2620 +vl.p.

bk. hekwerk
2620 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1516 +vl.p.

woonkamer-keukenwoonkamer-keuken

woonkamer-keuken woonkamer-keukenwoonkamer-keukenwoonkamer-keuken

woonkamer-keuken woonkamer-keukenwoonkamer-keukenwoonkamer-keuken

dakbedekking,
afwerking liftopbouw

4/16/6, RA,tr 28,2 dB
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Binnengevel Oost Ducogrille Acoustic  150



00 begane grond
+0

01 eerste verdieping
+3500

02 tweede verdieping
+6500

-1 kelder
-3375

03 derde verdieping
+9500

04 vierde verdieping
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05 vijfde verdieping
+15500
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Bouwdeel B - Hofgevel Oost
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garage

woonkamer-keuken

woonkamer-keuken

woonkamer-keuken

woonkamer-keuken

woonkamer-keuken slaapkamer 2

woonkamer-keuken

woonkamer-keuken

woonkamer-keuken

woonkamer-keuken

badkamer

badkamer

badkamer

badkamer techniek

techniek

techniek

techniek

galerij
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galerij slaapkamer 2 woonkamer-keuken

woonkamer-keuken techniek badkamer woonkamer-keukengalerij

galerij

galerij

galerij

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1500 +vl.p.

bk. dakrand
+15974

bk. hekwerk
1009 +vl.p.

bk. hekwerk
1009 +vl.p.

bk. hekwerk
1009 +vl.p.

bk. hekwerk
1009 +vl.p.

bk. hekwerk
1009 +vl.p.

bk. hekwerk
1009 +vl.p.

bk. hekwerk
1009 +vl.p.

bk. hekwerk
1009 +vl.p.

stalen kolommen
in kleur gepoedercoat

hekwerk
h=1000mm

hekwerk
h=1000mm

hekwerk
h=1000mm

hekwerk
h=1000mm

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. hekwerk
1804 +vl.p.

bk. hekwerk
1504 +vl.p.

bk. dakrand
+15974

hekwerk van metalen balusters en regels
vulling van blank doorvalveilig glas
metalen onderdelen in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium afdekkap
in kleur gepoedercoat
op multiplex (wbp), d=18mm
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium daktrim
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

thermische geisoleerd aluminium kozijn
serie RT72 Reflex 1.2
met verborgen waterafvoer
in kleur gepoedercoat
RAL 7013 (bruingrijs)

hardhouten buitendeurkozijn
in kleur geschilderd
composiet laagreliefdorpel
RAL 7013 (bruingrijs)

aluminium gezette plaat, d=2mm
v.v. ontdreuningsplakstroken
in kleur gepoedercoat
RAL 8012 (roodbruin)

verticale houten geveldelen
fijnbezaagd Russisch vuren Fairwooth
flame delay FXpro
verticaal bevestigd met verticale groef

lineair houten (buiten)plafond
afmeting latten: 5cm, 8 cm en 12 cm
willekeurig verdeeld
firetdoek
regelwerk 18mm+28mm
verduurzaaming: Woodlife HL50

2695 300 2700 7440 3170 11130 14940 7440 2700 300

50120

4/16/6, RA,tr 28,2 dB 4/16/6, RA,tr 28,2 dB

verticale houten geveldelen
fijnbezaagd Russisch vuren Fairwooth
flame delay FXpro
verticaal bevestigd met verticale groef

verticale houten geveldelen
fijnbezaagd thermisch vuren Fairwooth
flame delay FXpro
verticaal bevestigd met verticale groef
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Bijlage 8: Rekenresultaten gebiedsmaatregelen 
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Bijlage 9: Rekenresultaten bestaande bebouwing 
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01_A bestaande bebouwing 2 57,52 56,89 -0,63 -1

01_B bestaande bebouwing 5 61,29 61,00 -0,29 0

01_C bestaande bebouwing 8 62,04 61,83 -0,21 0

02_A bestaande bebouwing 2 58,17 57,68 -0,49 0

02_B bestaande bebouwing 5 63,34 63,22 -0,12 0

02_C bestaande bebouwing 8 64,44 64,48 0,04 0

03_A bestaande bebouwing 2 58,69 57,58 -1,11 -1

03_B bestaande bebouwing 5 63,47 63,14 -0,33 0

03_C bestaande bebouwing 8 64,82 64,68 -0,14 0

04_A bestaande bebouwing 2 58,76 57,67 -1,09 -1

04_B bestaande bebouwing 5 63,47 63,07 -0,40 0

04_C bestaande bebouwing 8 65,02 64,83 -0,19 0

05_A bestaande bebouwing 2 59,67 59,30 -0,37 0

05_B bestaande bebouwing 5 66,28 66,36 0,08 0

05_C bestaande bebouwing 8 66,93 67,07 0,14 0

06_A bestaande bebouwing 2 59,72 59,61 -0,11 0

06_B bestaande bebouwing 5 64,37 64,66 0,29 0

06_C bestaande bebouwing 8 65,91 66,22 0,31 0

07_A bestaande bebouwing 2 66,80 67,18 0,38 0

07_B bestaande bebouwing 5 67,60 67,97 0,37 0

07_C bestaande bebouwing 8 67,58 67,99 0,41 0

07_D bestaande bebouwing 11 67,41 67,83 0,42 0

08_A bestaande bebouwing 2 63,61 63,86 0,25 0

08_B bestaande bebouwing 5 64,59 64,82 0,23 0

08_C bestaande bebouwing 8 64,80 65,14 0,34 0

08_D bestaande bebouwing 11 64,42 64,88 0,46 0

09_A bestaande bebouwing 2 64,62 64,93 0,31 0

09_B bestaande bebouwing 5 65,67 65,98 0,31 0

09_C bestaande bebouwing 8 65,79 66,18 0,39 0

10_A bestaande bebouwing 2 62,25 62,71 0,46 0

10_B bestaande bebouwing 5 62,95 63,35 0,40 0

10_C bestaande bebouwing 8 63,31 63,87 0,56 1

11_A bestaande bebouwing 2 65,32 65,86 0,54 1

11_B bestaande bebouwing 8 66,44 67,03 0,59 1

11_C bestaande bebouwing 14 66,45 67,24 0,79 1

11_D bestaande bebouwing 20 66,38 66,87 0,49 0

11_E bestaande bebouwing 26 66,23 66,72 0,49 0

11_F bestaande bebouwing 32 66,06 66,54 0,48 0

12_A bestaande bebouwing 2 62,53 62,90 0,37 0

12_B bestaande bebouwing 8 63,47 64,04 0,57 1

12_C bestaande bebouwing 14 63,32 64,06 0,74 1

12_D bestaande bebouwing 20 63,22 63,77 0,55 1

12_E bestaande bebouwing 26 62,78 63,33 0,55 1

12_F bestaande bebouwing 32 62,49 63,06 0,57 1

13_A bestaande bebouwing 2 60,32 60,41 0,09 0
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13_B bestaande bebouwing 12 61,27 61,77 0,50 0

13_C bestaande bebouwing 22 61,68 62,13 0,45 0

13_D bestaande bebouwing 32 60,20 60,75 0,55 1

13_E bestaande bebouwing 42 60,25 60,84 0,59 1
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 
 

 

Aan het Kwadrant 1 in Maarssen, gemeente Stichtse Vecht, bestaat het voornemen om een 

nieuw woningbouwcomplex te realiseren. Enerzijds wordt daarbij een bestaand 

kantoorgebouw omgevormd tot woningen. Onderdeel van de plannen is anderzijds de bouw 

van een tweetal woontorens met beide een hoogte van circa 40 meter. De nieuwbouw ligt op 

ruime afstand van omliggende woningen en kantoorpanden, echter evengoed bestaat de 

mogelijkheid dat de schaduwwerking van de woontorens van invloed is op de omliggende 

bestaande bebouwing. Teneinde deze effecten inzichtelijk te maken is de onderhavige 

bezonningsstudie / schaduwstudie uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressie beoogde nieuwbouw, met aan de linkerzijde het bestaande kantoorgebouw en rechts de 

nieuwbouw. Bron: Klunder Architecten 

 

 

In de bezonningstudie wordt de huidige situatie vergeleken met de nieuwe situatie, op een 

aantal maatgevende data en tijdstippen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de meest 

gangbare richtlijn: de zogenaamde ‘lichte TNO-norm’. 

 

 

Nieuw te bouwen woning 1 

Nieuw te bouwen woning 2 

Bestaande bebouwing 

Nieuwe bebouwing 
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HOOFDSTUK 2 NORMEN EN RICHTLIJNEN 

 

 

Er bestaan in de landelijke regelgeving geen wettelijke normen of richtlijnen met 

betrekking tot de minimale bezonningsduur. Ten aanzien van de bezonning zijn er dus 

geen wettelijke eisen gesteld. Wel wordt bij de beoordeling van de bezonningsduur van 

woningen regelmatig een waarderingsrichtlijn gehanteerd (afgeleid uit het rapport 

Woningwaardering, opgesteld door TNO, 1962). 

 

Bezonningscriteria TNO 

Bij de beoordeling van de bezonning van woningen worden de waarderingsrichtlijnen van 

TNO als uitgangspunt gebruikt. In de richtlijnen worden eisen gesteld aan de 

bezonningsduur van woningen. Er kan zowel een ‘lichte norm’ als een ‘strenge norm’ 

worden gehanteerd. In dit geval wordt het plan getoetst aan de lichte norm, zijnde de 

meest representatieve en meest toegepaste norm.  

 

Lichte TNO-norm: ten minste 2 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode van 19 

februari - 21 oktober (gedurende 8 maanden) in midden vensterbank binnenkant raam. 

 

De mogelijke bezonningsduur is de tijd dat de betreffende gevel wordt beschenen door de 

zon op een onbewolkte dag. De mogelijke bezonningsduur is afhankelijk van de oriëntatie 

en de datum. Bij toetsing aan de norm is het geen vereiste dat de bezonning aansluitend 

plaatsvindt. De normen worden alleen toegepast op gevels die zon kunnen ontvangen; de 

noordgevels ontvangen immers nooit direct zonlicht.  

 

Huidige en nieuwe situatie 

In de huidige situatie is binnen het plangebied sprake van een kantoorpand en 

bijbehorend parkeerterrein met groenvoorzieningen. In de directe omgeving zijn aan de 

noordwestzijde van het plangebied grondgebonden woningen aanwezig en aan de 

noordoostzijde kantoorpanden. Deze liggen op een afstand van circa 50 tot 60 meter 

vanaf de grens van het plangebied en op circa 140 tot 160 meter afstand van de 

bestaande bebouwing. Ten zuiden van het plangebied is op korte afstand geen 

bebouwing aanwezig. Meest nabij is een bedrijventerrein op circa 165 meter ten 

zuidoosten van het plangebied. 

 

Het bouwplan gaat uit van het tot wonen herbestemmen van de bestaande kantoortoren 

en de bouw van een tweetal nieuwe woontorens alsmede woonbebouwing in 5 lagen op 

de locatie van het huidige parkeerterrein en een te amoveren kantoorpand in twee 

bouwlagen. De nieuwbouw komt op circa 75 tot 80 meter afstand te liggen van de 

bestaande woningen en kantoren aan de noordzijde van het plangebied. 
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Situatietekening nieuwe situatie. Bron: Klunder Architecten 

 

 

Aangezien de noordelijke gevels nooit direct zonlicht ontvangen, zijn voor onderhavige 

bezonningsstudie de zuidoostelijke en zuidwestelijke gevels van de omliggende 

bebouwing relevant. Het betreft de woningen aan de Bloemstede en de kantoren aan de 

Planetenbaan. 

 

Toetsdata 

Het vigerende planologische regime staat de nieuwbouw van het nieuwe wooncomplex 

niet toe. Derhalve wordt een herziening van het bestemmingsplan doorlopen. Er zijn 

momenteel, behoudens het bestaande kantoorpand, geen objecten aanwezig die de 

bezonning op de bestaande woningen en kantoren tegenhouden. Voor onderhavige 

studie is het derhalve relevant dat de bezonning inzichtelijk wordt gemaakt in de nieuwe 

situatie met de toevoeging van de nieuwbouw, met name de twee woontorens. Hiermee 

kunnen de gevolgen van de ontwikkeling in het kader van de bezonning worden bepaald.  

 

De relevante te onderzoeken data voor toetsing aan de lichte TNO-norm betreffen 19 

februari en 21 oktober. Daarnaast zijn de volgende data van belang om inzicht te krijgen 

in de mate van schaduwwerking van de nieuwbouw: 

▪ 21 maart (de dag dat de zon precies tussen de stand van 22 december en 21 juni in 

staat); 

▪ 21 juni (hoogste zonnestand / langste dag); 

▪ 23 september (de dag dat de zon precies tussen de stand van 21 juni en 22 

december in staat).  

Bloemstede 

Planetenbaan 
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De schaduwwerking is het grootst op 19 februari en 21 oktober vanwege de lage stand 

van de zon. Na 19 februari zal de situatie elke dag verbeteren tot en met 21 juni, wanneer 

de zon op haar hoogst staat en er dus nauwelijks schaduwwerking is. Na deze datum is 

er sprake van een toename van de schaduwwerking, tot het einde van de 

onderzoeksperiode, zijnde 21 oktober (zelfde zonnestand als 19 februari). De zonnestand 

kent een ‘parabolische’ opbouw in de periode 19 februari, 21 juni, 21 oktober.  

 

Door de bezonning van deze dagen te vergelijken, wordt een goed inzicht verkregen in 

het effect van de nieuwbouw op de bezonning. Voor de toetsing zal echter alleen 

uitgegaan worden van 19 februari (en 21 oktober). 
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 HOOFDSTUK 3 BEZONNINGSONDERZOEK 
 

 

Bepalingsmethode  

Voor het bepalen van de bezonning is het van belang dat de bebouwingsmogelijkheden in 

het voorgenomen plan inzichtelijk worden gemaakt, ten opzichte van de bestaande 

woningen en kantoren voor bepaalde tijdstippen en dagen in het jaar. Voor de studie is 

een aantal parameters ingevoerd, het betreft hier zoals in voorgaand hoofdstuk benoemd: 

▪ 19 februari (beoordeling TNO richtlijn, gelijk aan 21 oktober); 

▪ 21 maart (begin lente); 

▪ 21 juni (begin zomer); 

▪ 23 september (begin herfst).  

 

De tijdstippen die gehanteerd zijn betreffen: 

▪ 11:00 uur 

▪ 15:00 uur 

▪ 17:00 uur 

 

Er is gekozen voor meerdere tijdstippen, zodat een volledig beeld van het 

schaduwverloop per etmaal kan worden gegeven. Bovendien kan hieruit worden afgeleid 

of aan het minimaal vereiste van 2 uur wordt voldaan.  

 

Model 

In de 3D visualisaties zijn de huidige en de nieuwe situatie op de diverse data en 

tijdstippen inzichtelijk gemaakt. Voor de toetsing aan de TNO richtlijn wordt bekeken of de 

beoogde situatie aan de normstelling kan voldoen.  Deze visualisaties zijn bijgevoegd aan 

het slot van dit document.  
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HOOFDSTUK 4 RESULTATEN ONDERZOEK 
 

 

Algemeen 

Hieronder wordt per datum een korte omschrijving gegeven van de gevolgen van de 

beoogde nieuwbouw voor de bezonning op de bestaande woningen en kantoren. Er wordt 

hierbij onderscheid gemaakt in de schaduwwerking in de huidige situatie en die in de 

nieuwe situatie.   

 

19 februari (tevens 21 oktober) 

Uit de visualisaties blijkt dat in de huidige situatie de woningen aan de Bloemstede geen 

hinder ondervinden van de bestaande bebouwing in het plangebied. Voor de kantoren 

aan de Planetenbaan geldt dat deze enkel vlak voor zonsondergang op de lagere etages 

onderhevig zijn aan schaduwwerking vanuit het plangebied. 

 

In de nieuwe situatie is in de ochtenduren sprake van schaduwwerking op een aantal van 

de woningen aan de Bloemstede, ten gevolge van de beide nieuwe woontorens. Vanaf de 

middag tot aan zonsondergang is sprake van continu zonlicht op de gevels van de 

woningen. Net als in de huidige situatie ondervinden de kantoren aan de Planetenlaan 

enkel aan het eind van de dag invloed van schaduwwerking, echter wel over een groter 

deel van de etages. 

 

In zijn geheel beschouwd kan worden geconcludeerd dat zowel in de huidige als in de 

nieuwe situatie ruimschoots wordt voldaan aan de lichte TNO-norm. Ondanks een 

toename in de schaduwwerking ten gevolge van het bouwplan is te allen tijde sprake van 

minimaal 2 bezonningsuren per dag. De schaduwwerking op de bestaande bebouwing is 

beperkt tot hooguit 2 tot 3 uur. 

 

21 maart 

Op deze dag is in de huidige situatie op geen enkel moment sprake van schaduwwerking 

vanuit het plangebied op de bebouwing in de omgeving. In de nieuwe situatie is 

uitsluitend in de vroege ochtend en laat op de middag sprake van enige schaduwwerking 

op de lagere verdiepingen van enkele woningen en kantoren. Het overgrote deel van de 

dag beschikken de gevels van de omliggende gebouwen volledig over toetreding van 

zonlicht. Er is derhalve geen sprake van noemenswaardige schaduwwerking op deze 

dag. 

 

21 juni 

Er is op deze dag noch in de huidige, noch in de nieuwe situatie sprake van 

schaduwwerking vanuit de nieuwbouw op de gevels van de bestaande bebouwing. De 

hoge zonnestand maakt dat alle gevels continu beschikken over directe toetreding van 

zonlicht. 
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 23 september 

In de huidige situatie is geen sprake van enige schaduwwerking vanuit het plangebied op 

de bebouwing in de omgeving. Voor de nieuwe situatie geldt dat op de beschouwde 

tijdstippen slechts aan het eind van de dag sprake is van een geringe mate van 

schaduwwerking op de lagere etages van de kantoren aan de Plantenbaan. Het overgrote 

deel van de dag beschikken de gevels van de omliggende gebouwen derhalve volledig 

over toetreding van zonlicht. 
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HOOFDSTUK 5 CONCLUSIE 
 

 

Vergelijking huidige en nieuwe situatie 

Het vigerende planologische regime staat ter plaatse van het plangebied geen 

nieuwbouw toe. Derhalve ervaren de bestaande woningen en kantoren in de directe 

omgeving uitsluitend schaduwwerking ten gevolge van het bestaande kantoorpand in het 

plangebied. Deze schaduwwerking is gering en beperkt zich tot de winterperiode, 

wanneer de zon laag staat. 

 

Gelet op het voorgenomen bouwplan voor onder andere twee woontorens is een 

beschouwing gemaakt van de schaduwwerking in de nieuwe situatie, teneinde te bepalen 

of sprake is van een significante afname aan bezonning. De bezonningsstudie laat zien 

dat er op diverse data en tijdstippen sprake is van een toename aan schaduwwerking en 

dus een vermindering aan daglichttoetreding door toedoen van de nieuwbouw.  

 

De toename aan schaduwwerking is echter gering te noemen en behelst niet meer dan 2 

tot 3 uur per dag, voornamelijk in de winterperiode. Het bouwplan veroorzaakt daarmee 

geen significante afname van de bezonningssituatie van de bestaande woningen en 

kantoren in de omgeving van het plangebied. 

 

TNO-richtlijn 

Voor een toetsing aan de lichte TNO-richtlijn is uitsluitend de schaduwwerking op 19 

februari (tevens 21 oktober) relevant. Uit de bezonningsstudie volgt dat ruimschoots wordt 

voldaan aan het bepaalde in deze richtlijn. Op basis van deze norm dient er sprake te zijn 

van een minimale bezonningsduur van 2 uur. Deze norm wordt te allen tijde behaald.  
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 3D VISUALISATIES 
 

 



SCHADUWSTUDIE KWADRANT 1 MAARSEN 
huidige / nieuwe situatie

UTC +2
GMS: Breedtegraad: 52 ° 7’ 29.019’’

Lengtegraad: 05 ° 2’ 13.114’’



HUIDIGE SITUATIE
19 februari / 21 oktober

11.00

14.00 17.00



HUIDIGE SITUATIE
21 maart

11.00

14.00 17.00



HUIDIGE SITUATIE
21 juni

11.00

14.00 17.00



HUIDIGE SITUATIE
23 september

11.00

14.00 17.00



NIEUWE SITUATIE
19 februari 21 oktober

11.00

14.00 17.00



NIEUWE SITUATIE
21 maart

11.00

14.00 17.00



NIEUWE SITUATIE
21 juni

11.00

14.00 17.00



NIEUWE SITUATIE
23 september

11.00

14.00 17.00
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1 Introductie

Het project ‘Kwadrant’ betreft de ontwikkeling van de nieuwbouw van woonappar-
tementen aan Het Kwadrant in Maarssenbroek. Voorliggende rapportage omschrijft 
een windstudie, uitgevoerd door Actiflow in opdracht van Buro Bouwfysica in relatie 
tot de ontwikkeling van deze nieuwbouw.

Het project is gepland in de wijk bloemstede te Maarsenbroek. De site is gelegen 
tussen maarssenbroek aan de noordwest en bedrijventerrein lageweide ten zuid-
oosten. Tussen de site en het bedrijventerrein ligt de N230. Daarnaast grenst de site 
ten noordoosten aan de ruimteweg, en wordt het aan de zuidwest en noordwest 
zijde omringt door de afslag van de N230.  Vanaf het westen tot het oosten ligt er 
tussen de bebouwing en de weg een aanzienelijk zone met vegetatie. Kijkende naar 
de ruimere omgeving ligt er ten rondom de projectlocatie veelal zones met laag- en 
middenbouw. Richting het zuidwesten is er iets meer open grasland en bebossing 
te vinden dan in de overige windrichtingen.

Het project bestaat uit 2 bouwvolumes met een basis van 5 bouwlagen. Op beide 
bouwvolumes staat er aan een zijde een woontoren met een hoogte van 49 meter. De 
bouwvolumes zijn voorzien van balkons en daktuinen die kunnen worden gebruikt 
als private buitenruimte. 

De toevoeging van dit gebouw heeft invloed op het lokale windklimaat. Hierbij is 
het de vraag of het windklimaat na realisatie van de nieuwbouw acceptabel is. In 
onderliggende rapportage wordt een studie getoond die op deze vraag antwoord 
geeft. Hierbij is een vergelijking gemaakt tussen de bestaande en toekomstige 
situatie.

Actiflow is gevraagd om voor de ontwikkeling van de nieuwbouw het windklimaat 
inzichtelijk te maken met behulp van berekeningen op basis van Computational Fluid 
Dynamics (CFD). Bij deze studie is gebruik gemaakt van de normstelling omtrent 
windhinder en windgevaar, de Nederlandse norm NEN 8100:2006 ’windhinder en 
windgevaar in de gebouwomgeving’.  

Hoofdstuk 2 gaat in op de gebruikte normstelling waaraan getoetst is. De gebruik-
te geometrie van het gebouw, de omgeving, het rekendomein en de bijbehorende 
randvoorwaarden zijn weergegeven in hoofdstuk 3. De resultaten van de bereke-
ningen worden besproken in hoofdstuk 4, waarna de conclusies en aanbevelingen 
volgen in hoofdstuk 5.



2Het kwadrant te Maarssenbroek  - CFD-studie windhinder en windgevaar

2.1 Windhinder en windgevaar

In onderhavige windstudie wordt het windklimaat ter plaatse van de openbare 
buitenruimte in kaart gebracht. De toetsing hiervan vindt plaats aan de hand van 
de normstelling uit NEN 8100:2006. In de norm wordt onderscheid gemaakt tus-
sen windhinder en windgevaar. De definitie van windhinder is het ondervinden van 
hinder door wind. Dit zal bij een gemiddeld persoon gebeuren wanneer de lokale 
uurgemiddelde windsnelheid meer dan 5 m/s bedraagt. 

Windgevaar is het optreden van een dergelijk hoge windsnelheid waarbij in ern-
stige mate problemen optreden bij het lopen, zoals evenwichtsverlies, waardoor 
het onmogelijk wordt zich staande te houden of zich lopend voort te bewegen. 
Windgevaar vindt vooral tijdens vlagen plaats. Dit fenomeen wordt vanwege de 
benodigde rekenkracht en conform de norm, niet gemodelleerd in een tijdsafhan-
kelijke berekening, maar in een aanvulling op de statistische windhinderanalyse. 
Hier wordt aangenomen dat windgevaar optreedt als de uurgemiddelde lokale 
windsnelheid meer dan 15 m/s bedraagt.

NEN 8100:2006 geeft een indeling voor windhinder naar kwaliteitsklassen. Deze 
indeling is terug te vinden in tabel 2.1. Aan de hand van de kans op overschrijding 
van de grenswaarde voor windhinder wordt bepaald in welke klasse een locatie 
valt. Afhankelijk van het gebruiksdoel van de locatie wordt een bepaalde klasse 
gekarakteriseerd als goed, matig of slecht.

Tabel 2.2 toont de indeling en kwalificatie voor de kans op windgevaar op verge-
lijkbare wijze als voor windhinder wordt gedaan. Hierbij dient te worden opgemerkt 
dat voor activiteitsklassen II en III zelfs een beperkt risico al onacceptabel is. Voor 

Normstelling2

deze activiteitsklassen geldt dat enkel p≤0.05 acceptabel is. Een gevaarlijk wind-
klimaat moet te allen tijde worden vermeden. Toetsing vindt plaats op een hoogte 
van 1,75 m boven het grondoppervlak.

Tabel 2.1: Eisen voor de beoordeling van het lokale windklimaat voor windhinder

Tabel 2.2: Eisen voor de beoordeling van het lokale windklimaat voor windgevaar
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2.2 Windcomfort

NEN 8100:2006 is specifiek bedoeld voor de beoordeling van windhinder en 
windgevaar ter plaatse van de openbare buitenruimte (voetgangers op trottoirs). 
Hiervoor wordt op een hoogte van 1,75 m boven het grondoppervlak getoetst 
aan de normstelling uit paragraaf 2.1.

Hierbij wordt de windstatistiek van een geheel jaar gebruikt conform bijlage B, 
waarbij er vanuit wordt gegaan dat deze locaties het gehele jaar door gebruikt 
kunnen worden.

Voor de private buitenruimten (de balkons) is het echter aannemelijk dat de 
gebruikers hiervan veelal zittend gebruik maken van de ruimte. In afwijking van 
NEN 8100:2006 zal toetsing dan ook plaats vinden op een hoogte van 1,10 m 
boven het vloeroppervlak.

Daarnaast is het aannemelijk dat de private buitenruimten in de zomerperiode 
intensiever gebruikt worden dan in de winterperiode. Er wordt verwacht dat 
in de winterperiode hinder geaccepteerd kan worden, omdat het gebruik dan 
vermeden kan worden. In de zomerperiode (april tot en met september) mag 
verwacht worden dat de buitenruimte veelal comfortabel gebruikt kan worden. 
Ter beoordeling van het windcomfort op de private buitenruimten wordt dan 
ook een aangepaste windstatistiek gebruikt die de maanden april tot en met 
september omvat.

Tabel 2.3 toont de indeling en kwalificatie voor de kans op discomfort.

Tabel 2.3: Eisen voor de beoordeling van het lokale windklimaat voor windcomfort
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Figuur 3.1:
Impressie van het 
model

Voor een overzicht van de instellingen bij de berekening wordt verwezen naar het 
inlegvel uit de NEN 8100:2006, welke is toegevoegd in bijlage B.

3.1 Software

De berekening is uitgevoerd met behulp van OpenFOAM v1812, een softwarepakket 
dat bedoeld is voor het oplossen van problemen in de continuüm mechanica en 
thermodynamica. Voor dit project is “simpleFoam” gebruikt. Deze solver is gebaseerd 
op de incompressibile Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS) vergelijkingen en 
houdt rekening met turbulentie. Turbulentie is gemodelleerd gebruik makend van 
het k-ω SST model.

3.2 Geometrie en rekenrooster

De modellen omvatten alle gebouwen binnen een straal van minimaal 300 meter. 
Dit betreft de bestaande situatie conform figuur 3.1a en 3.3a en de situatie na toe-
voeging van de nieuwbouw in figuur 3.1b en 3.3b. De geometrie van de modellen 
zijn gebaseerd op de verkregen tekeningen van de opdrachtgever (figuur 3.4).

De omliggende bebouwing is als eenvoudige massa’s weergegeven. Rond dit gebied 
is een cilindervormig domein geplaatst met een doorsnede van 3 000 m en een 
hoogte van 500 m. Het plangebied is centraal in dit domein geplaatst, zodat hier 
verschillende windrichtingen op kunnen worden toegepast zonder dat het voor- 
of achtergebied te klein wordt. De ruwheid van het voorland is afgestemd op de 
werkelijke situatie conform NPR 6097:2006.

Het luchtvolume in de hierboven omschreven geometrie is vervolgens opgedeeld 
in een groot aantal kleine volumecellen. Deze cellen tezamen vormen het reken-

Opzet van de berekening3

(a)
De bestaande situatie 

(b)
De toekomstige
situatie
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Figuur 3.3:
Gedetailleerde weer-
gave van het model

(a)
De bestaande situatie 

(b)
De toekomstige
situatie

rooster voor onderhavige situatie (figuur 3.5). Dit rooster bestaat uit 14 039 592 en 
52 439 280 cellen, afhankelijk van de situatie (bestaande of toekomstige). Over het 
grondoppervlak en de bebouwing zijn vijf lagen prisma’s geplaatst. Deze prismalaag 
zorgt voor een betere berekening van de snelheidsgradiënt in de atmosferische 
grenslaag.

3.3 Aannames en randvoorwaarden

Om inzicht te krijgen in het windklimaat is de gehele windroos doorgerekend, te 
weten 12 windrichtingen. Er is aangenomen dat de atmosferische grenslaag een 
snelheidsprofiel heeft volgens vergelijking 3.1 en 3.2. Hierin is Un de horizontale 
windsnelheid, z de hoogte vanaf het maaiveld, en z0 een ruwheidslengte. De ruw-
heidslengte is een maat voor de ruwheid van het terrein. Verder geldt dat  κ = 0,41. 
Deze empirische constante is gerelateerd aan het gebruik van wandfuncties. 

Ook de turbulente grootheden k en ω verlopen volgens een voorgeschreven profiel, 
zoals aangegeven in vergelijking 3.3 en vergelijking 3.4. Hierin heeft Cμ de waarde 
0,09. Deze empirische constante komt voort uit het gebruikte turbulente model 
(k-ω SST).

Voor de berekeningen is een windsnelheid van 5 m/s op een hoogte van 60 m 
opgegeven. Hierbij is een atmosferisch grenslaagprofiel toegepast. Voor de 12 wind-
richtingen die in beschouwing zijn genomen wordt een resulterend snelheidsveld 
bepaald. Hiermee is voor elke locatie per windrichting de versterkingsfactor ten 
opzichte van de opgelegde windsnelheid vastgelegd.
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500 m

3000 m

Figuur 3.5:
Impressie rekengrid

(a)
Doorsnede van het re-
kengrid - De toekoms-
tige situatie 

(b)
Doorsnede over het
rekengrid (close-up) 
- De toekomstige situ-
atie

Vervolgens wordt de windstatistiek conform NPR 20697:2006 gecombineerd met 
de berekende versterkingsfactor, zodat voor elke windsnelheid op een locatie een 
overschrijdingskans kan worden bepaald van verschillende windsnelheden. Deze 
overschrijdingskans wordt vervolgens getoetst aan de gewenste kwaliteitsklasse 
om te bepalen of er een comfortabel windklimaat kan zijn. Een visualisatie van de 
lokale windstatistiek als windroos en als frequentieverdeling van de windsnelheid 
op 60 m hoogte is weergegeven in figuur 3.6. 

Figuur 3.4:
Impressie van de ver-
gregen data van de 
opdrachtgever
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Figuur 3.6:
Visualisatie van de 
windstatistiek con-
form NPR 6097:2006 
welke is gebruikt bij 
de bepaling van wind-
hinder en windgevaar
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4.1 Openbare buitenruimte

In deze sectie worden de resultaten voor windhinder en windgevaar ter plaatse van 
de openbare buitenruimte weergegeven conform NEN 8100:2006. De resultaten 
van de openbare buitenruimte worden weergegeven op horizontale doorsneden 
op 1,75 m boven maaiveld. Figuren 4.1 tot en met 4.3 tonen de resultaten van de 
openbare buitenruimte.

-  Op locaties met voor voetgangers louter een verkeersfunctie en geen verblijfs-
functie dient windhinder bij voorkeur klasse A, B of C te zijn. Klasse D biedt een 
matig niveau. Klasse E biedt een slecht niveau en dient vermeden te worden.
-  Op locaties die gezien kunnen worden als verblijfsgebied voor voetgangers 
dient windhinder bij voorkeur klasse A of B te zijn. Klasse C biedt een matig niveau 
en klassen D en E bieden een slecht niveau. Deze twee hoogste klassen dienen op 
deze locaties vermeden te worden.

Resultaten4

Figuur 4.1:
Windhinder op voetgan-
gersniveau 

(a)
Overzicht - De bestaan-
de (links) en toekomstige 
situatie (rechts)

(b)
Close-up - De bestaande 
(boven) en toekomstige 
situatie (beneden) - 
blauw: water, lichtgroen: 
vegetatie op maaiveld

N N
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Figuur 4.2:
Stroomlijnen nabij de 
nieuwbouw bij wind-
richting westzuidwest
-
Zuidwest weergave - 
De toekomstige  
situatie

-  Ter plaatse van gebouwentrees dient bij voorkeur klasse A behaald te worden. 
Klasse B biedt een matig niveau. Klassen C, D en E bieden een slecht niveau en 
dienen vermeden te worden op deze locaties.
-  Windgevaar dient bij voorkeur voorkomen te worden. Een beperkt risico kan 
lokaal geaccepteerd worden.

De resultaten van de bestaande situatie (figuren 4.1a - links en 4.1b - boven) laten 
zien dat voornamelijk windhinderklassen A en B optreden ter plaatse van de nieuw-
bouwlocatie.

Ten aanzien van de toekomstige situatie, weergegeven in figuren 4.1a - rechts en 
4.1b - beneden, is het windklimaat in de omliggende straten en trottoirs vrijwel 
onveranderd. In de directe nabijheid van de nieuwbouw onstaan voornamelijk zones 
met windhinderklasse A en B. Er zijn enkele uitzonderingen, waar klasse C en D 
voorkomen. In het laatste geval, wanneer de maatgevende windrichting zuidzuid-
west voorkomt, treft de windstroom de zuidwestelijke gevel van het gebouw X en 
wordt deels omgeleid naar voetgangersniveau en de zijkant van het gebouw. 
 
Daarna is er een loslating van de stroom bij de hoek van het gebouw, waar het
zogenaamde hoekstroomeffect optreedt. Dit stromingsverschijnsel leidt tot een 
versnelling van de wind om de hoek van de gebouwen en resulteert in een ver-
slechtering van het windcomfort op voetgangersniveau. Het bovengenoemde feno-
meen is weergegeven in figuur 4.2. Opgemerkt dient te worden dat, hoewel deze 
klasse D zone aangeeft dat het matig is voor doorlopen, dit volgens het plan van 
de opdrachtgever ook de functie van dit gebied zal worden. Andere activiteiten zijn 
niet geschikt in deze zone.

X
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In figuur 4.3 wordt de windgevaar analyse gepresenteerd. In beide situaties wordt 
er in het beschouwde gebied geen (beperkt) risico op windgevaar waargenomen.

Figuur 4.3:
Windgevaar op voetgan-
gersniveau

(a)
Overzicht - De bestaan-
de (links) en toekomstige 
situatie (rechts)

(b)
Close-up - De bestaande 
(boven) en toekomstige 
situatie (beneden) - 
blauw: water, lichtgroen: 
vegetatie op maaiveld

N N
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Figuur 4.4:
Windcomfort op pri-
vate buitenruimten

(a)
Comfort op zuidwest-
elijke gevel 

(b)
Comfort op noord-
westelijke gevel 

4.2 Private buitenruimten

Het resulterende windklimaat ter plaatse van de private buitenruimten is weerge-
geven in figuur 4.4 voor de twee te plaatsen torens. Met kleuren is weergegeven 
welk gebied geschikt is voor langdurig zitten en welk gebied voor kortdurig zitten. 
Rood betekent niet-comfortabel en slecht bruikbaar als terras.

De resultaten geven aan dat het windklimaat op alle private ruimtes geschikt is 
voor het plaatsen van tafels en stoelen. De enige uitzonderingen zijn te vinden op 
de private buitenruimes op de 4e verdieping van de gebouwen.
Bij deze ruimtes, bij blootstelling aan de maatgevende windrichtingen, maken de 
verlengde vlakken ruimte voor ontwikkeling en versnelling van de stroming met 
als bijgevolg een verslechtering van het windklimaat.
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5 Conclusie en aanbevelingen

5.1 Conclusie

Dit rapport presenteert een onderzoek naar het windklimaat rondom het nieuw-
bouwproject Het kwadrant te Maarssenbroek . Het onderzoek is uitgevoerd door 
Actiflow.

Voor de analyse is de Nederlandse norm “NEN 8100: 2006: Windhinder en wind-
gevaar in de gebouwde omgeving” gebruikt. Hierbij is een geometrisch model 
van het gebouw en zijn omgeving opgesteld. Een rekengrid met hoge resolutie is 
rond deze geometrie opgetrokken als basis voor Computational Fluid Dynamics 
(CFD)-simulaties van de windstroming. Om een vergelijk te kunnen maken, is een 
model van de bestaande situatie opgesteld en doorgerekend, evenals een model 
van de toekomstige situatie. Voor ieder model zijn 12 berekeningen uitgevoerd voor 
de corresponderende windrichtingen. 

Uit de resultaten van de analyse blijkt dat wanneer nieuwbouw wordt geplaatst  
het bestaande windklimaat niet significant verslechtert. In dit geval worden voor-
namelijk windhinderklassen A en B waargenomen. Een klein gebied van windhin-
derklasse D is ook gevonden, echter heeft de zone waar dit  optreedt voornamelijk 
een transportfunctie voor auto’s, fietsen en voetgangers.

In zowel de bestaande als toekomstige situatie is er geen (beperkt) risico op wind-
gevaar in de nabijheid en ruime omgeving van de nieuwbouw.

5.2 Aanbevelingen

Het lokale windklimaat kan worden geoptimaliseerd op basis van een paar aan-
bevelingen. Zoals in de vorige paragrafen omschreven, is de verschijning van de 
klasse D zone in de nabijheid van het zuidwestelijke gebouw toegeschreven aan 
de versnelling van de windstroming op het zuidwestelijke hoek.

Om de effecten van dit fenomeen op het windklimaat af te zwakken,wordt aanbev-
olen om ruwe elementen op de grond aan te brengen, evenals op de gevels van 
het nieuwe gebouw, zoals schermen of vegetatie. Bomen en struiken moeten in 
hoogte en vorm worden afgewisseld om de snel tegemoetkomende windstromen 
te blokkeren. Dit is vooral het geval voor de wind die uit de heersende windrichtin-
gen stroomt. Hierbij moet worden opgemerkt dat in het ergste geval, in de winter, 
de vegetatie een beperkte impact heeft als gevolg van bladverlies

Ten aanzien van de verbetering op de buitenkant private ruimtes gelegen op de 4e 
verdieping van de gebouwen, is het raadzaam om luifels te plaatsen om de tegem-
oetkomende wind te blokkeren langs de bovengenoemde ruimten.
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B Inlegvel NEN 8100:2006
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A Overschrijdingskans 5 m/s drempelsnelheid voor individuele windrichtingen

↑Wind ↑Wind

N
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A Overschrijdingskans 5 m/s drempelsnelheid voor individuele windrichtingen

↑Wind ↑Wind

N



16Het kwadrant te Maarssenbroek  - CFD-studie windhinder en windgevaar

A Overschrijdingskans 5 m/s drempelsnelheid voor individuele windrichtingen
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A Overschrijdingskans 5 m/s drempelsnelheid voor individuele windrichtingen
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A Overschrijdingskans 5 m/s drempelsnelheid voor individuele windrichtingen
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A Overschrijdingskans 5 m/s drempelsnelheid voor individuele windrichtingen
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A Overschrijdingskans 5 m/s drempelsnelheid voor individuele windrichtingen
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A Overschrijdingskans 5 m/s drempelsnelheid voor individuele windrichtingen
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A Overschrijdingskans 5 m/s drempelsnelheid voor individuele windrichtingen
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A Overschrijdingskans 5 m/s drempelsnelheid voor individuele windrichtingen
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A Overschrijdingskans 5 m/s drempelsnelheid voor individuele windrichtingen
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A Overschrijdingskans 5 m/s drempelsnelheid voor individuele windrichtingen
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BIJLAGE 5: VERKENNEND BODEMONDERZOEK, GEO- EN MILIEUTECHNIEK 
B.V., D.D. 19 JULI 2019 
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BIJLAGE 6: AANVULLEND GRONDONDERZOEK PFAS, GEO- EN 
MILIEUTECHNIEK, D.D. 12 DECEMBER 2019 
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BIJLAGE 7: AANVULLEND BODEMONDERZOEK, GEO- EN MILIEUTECHNIEK, 
D.D. 29 JANUARI 2021 
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BIJLAGE 8: OPPERVLAKTEVERHOUDING BESTAANDE EN NIEUWE 
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Samenvatting 
 

 

 

 

 

 

 

Voor het perceel aan het Kwadrant 1 in Maarssen staat een herontwikkeling op de planning. Het hoofdgebouw 

wordt omgebouwd tot woningen en het lagere gebouw wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwe wonin-

gen. Deze werkzaamheden kunnen negatieve effecten veroorzaken op ter plaatse voorkomende beschermde 

soorten. Mogelijk worden daarbij verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming overtreden.  

 

In dit kader heeft Van Riezen & Partners in opdracht van Smit’s Bouwbedrijf BV aan Ecologisch Adviesbureau 

Viridis gevraagd een onderzoek uit te voeren naar het voorkomen van beschermde plant- en diersoorten middels 

een verkennend natuurwaardenonderzoek (Quickscan). 

 

Uit de Quickscan is gebleken dat er mogelijk verblijfplaatsen van vleermuizen in en rond de gebouwen aanwezig 

kunnen zijn, evenals mogelijke nestplaatsen van gierzwaluwen. Ook kunnen er algemene broedvogels tot broe-

den komen in de vegetatie. Voor overige soortengroepen worden geen negatieve effecten verwacht.

 
Tabel 1 | Samenvatting effecten en vervolgstappen per aangetroffen of verwachte soortgroep 

Soortgroep Effecten? Vervolgstappen? 

Vleermuizen Ja Aanvullend onderzoek 
Gierzwaluwen Mogelijk Inspectie holten en mogelijk aanvullend onderzoek 
Algemene broedvogels Ja Werken buiten broedseizoen 

 

 

Het is noodzakelijk aanvullend onderzoek uit te voeren naar vleermuizen en gierzwaluwen. Voor gierzwaluwen 

kunnen voorafgaand aan het onderzoek de holten worden geïnspecteerd. Als blijkt dat de holten niet geschikt 

zijn voor gierzwaluwen hoeft het vervolgonderzoek niet plaats te vinden. Op basis van het aanvullende onder-

zoek voor vleermuizen en gierzwaluwen kunnen eventuele mitigerende maatregelen of een ontheffingsaanvraag 

worden geadviseerd. Voor algemene broedvogels en overige soortengroepen is het nemen van mitigerende 

maatregelen voldoende. 

 

Het uitvoeren van aanvullend onderzoek dient plaats te vinden in specifieke periodes. Indien het noodzakelijk is 

aanvullend onderzoek uit te voeren dient er rekening gehouden met een onderzoeksperiode volgens onder-

staande tabel.  

 
Tabel 2 | Onderzoeksperiodes per soortgroep 

Type 
Minimaal 
aantal on-
derzoeken 

Onderzoeksperi-
ode 

Tussen-
periode 

apr mei jun jul aug sep okt 

 
nov 

Vleermuis –  
Zomer 

2 bezoe-
ken 15 mei t/m 15 juli  (10) 30                                                         

 
      

  

Vleermuis – 
najaar 

2 bezoe-
ken 15 aug t/m 1 okt (10) 20                                                         

 
      

  

Vleermuis 
tweekleurig 

2 bezoe-
ken 1 okt t/m 1 dec (10) 20                             

 

   
 

Gierzwaluw 
3 bezoe-
ken 

1 juni - 15 juli  10 
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1 Inleiding 
 

 

 

 

 

 

 

1.1 Aanleiding en context 
Voor het perceel aan het Kwadrant 1 in Maarssen 

staat een herontwikkeling op de planning. Het hoofd-

gebouw wordt omgevormd tot woningen voor studen-

ten en jongeren. De overige bebouwing wordt ge-

sloopt en hier worden nieuwe woningen gerealiseerd. 

 

De verbouwing van het hoofgebouw en de sloop van 

de overige bebouwing kunnen negatieve effecten ver-

oorzaken op ter plaatse voorkomende beschermde 

soorten1. Mogelijk worden daarbij verbodsbepalingen 

van de Wet natuurbescherming overtreden.  

 

In dit kader heeft Van Riezen & Partners in opdracht 

van Smit’s Bouwbedrijf BV aan Ecologisch Adviesbu-

reau Viridis gevraagd een onderzoek uit te voeren 

naar het voorkomen van beschermde plant- en dier-

soorten middels een verkennend natuurwaardenon-

derzoek (Quickscan). 

 

1.2 Onderzoeksvragen 
Om goed voorbereid te zijn op een eventueel noodza-

kelijke ontheffingsaanvraag van de Wet natuurbe-

scherming geeft een Quickscan Wet natuurbescher-

ming antwoord op de volgende onderzoeksvragen: 

 

• Zijn in het plangebied beschermde soorten en/of 
verblijfplaatsen van deze soorten aanwezig of te 
verwachten?  

• Ondervinden aanwezige beschermde soorten ne-
gatieve effecten van de voorgenomen ruimtelijke 
ingreep en de benodigde werkzaamheden? 

• Is het mogelijk om optredende negatieve effecten 
op beschermde soorten te mitigeren? Zo ja, op 
welke wijze dient dit te geschieden? 

• Is het noodzakelijk een soortgericht onderzoek uit 
te voeren? 

 

Voorliggend rapport geeft advies met betrekking tot 

de mogelijkheden om de geplande ruimtelijke ontwik-

keling in overeenstemming met de Wet natuurbe-

scherming uit te voeren. 

 

1.3 Leeswijzer 
In de rapportage worden bovenstaande onderzoeks-

vragen beantwoord. In hoofdstuk 2 zijn het plange-

bied en de werkzaamheden beschreven. In hoofdstuk 

3 is het wettelijke kader met betrekking tot be-

schermde soorten in Nederland kort benoemd. In 

hoofdstuk 4 is de onderzoeksmethode beschreven en 

vervolgens zijn in hoofdstuk 5 de onderzoeksresulta-

ten gepresenteerd (inclusief effectbeoordeling). De 

conclusie en het advies zijn in hoofdstuk 6 beschreven. 

Tot slot is een overzicht van de geraadpleegde litera-

tuur in hoofdstuk 7 opgenomen. 

 
1 Beschermde soorten: alle onder de Wet natuurbescher-
ming beschermde soorten in de provincie Utrecht. 
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2 Plangebied en werkzaamheden 
 

 

 

 

 

 

 

2.1 Beschrijving van het plangebied 
Het plangebied is gelegen aan het Kwadrant 1 te 

Maarssen. Het bestaat uit een hoofdgebouw met drie 

vleugels en 11 verdiepingen. Daarnaast is er een lager 

gebouw aanwezig direct ten noordwesten van het 

hoofdgebouw. De gebouwen zijn verbonden op de 

eerste etage. Rondom de bebouwing is een grote par-

keerplaats aanwezig met struiken en bomen, voorna-

melijk platanen. Rondom het perceel is veel bosschage 

aanwezig. Net buiten het plangebied loopt een water-

weg. In de omgeving van het plangebied liggen o.a. 

kantoorterreinen, woonwijken en een park.  

 

In Figuur 2.1 en Afbeelding 2.1 t/m 2.8 is een impressie 

van het plangebied en de directe omgeving te zien. 

 

2.2 Beschrijving van de werkzaamheden 
Het hoofdgebouw zal getransformeerd worden van 

kantoorgebouw naar woningen. Zowel het interieur 

als het exterieur van het gebouw zal hiervoor worden 

verbouwd. Mogelijk worden suskasten aangebracht en 

wordt aan de kopse kanten gevelbeplating of verticaal 

groen aangepast. De overige (lage) bebouwing wordt 

gesloopt en hier worden twee nieuwe gebouwen met 

woningen gerealiseerd met een hoogte van 43 en 55 

meter. 
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Figuur 2.1 | Overzicht en ligging van het plangebied aan het Kwadrant 1 te Maarssen. 

 

 

 
Afbeelding 2.1 | Hoofdgebouw en lage bebouwing voorzijde 

 

 
Afbeelding 2.2 | Lage bebouwing zijaanzicht
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Afbeelding 2.3 | Achteraanzicht 

 

 
Afbeelding 2.4 | Achteraanzicht hoofdgebouw 

 
Afbeelding 2.5 | Hoofdgebouw bovenkant 

 

 
Afbeelding 2.6 | Parkeerplaats met bomen 

Afbeelding 2.7 | Parkeerplats vanaf achterkant 

 

 
Afbeelding 2.8 | Watergang buiten plangebied
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3 Wettelijk kader en beschermde soorten 
 

 

 

 

 

 

 

3.1 Wettelijk kader 
De natuurwetgeving voor Nederland is per 1 januari 
2017 vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Deze 
wet vervangt drie wetten: de Natuurbeschermings-
wet, de Flora- en Faunawet en de Boswet. De Wet na-
tuurbescherming heeft als doel bescherming, herstel 
en ontwikkeling van natuur zonder stijging van de las-
ten voor bedrijven en burgers. Het bevoegd gezag is 
gedecentraliseerd naar de Provincies. Deze decentra-
lisatie houdt in dat de provincies nu o.a. verantwoor-
delijk zijn voor het toetsen van ontheffingsaanvragen. 
RVO blijft wel het bevoegd gezag voor het verlenen 
van ontheffing of vrijstellingen voor activiteiten en 
projecten in gebruik, beheer of aanleg door het rijk.  
 
Naast de Wet natuurbescherming bestaat in Neder-
land het Natuur Netwerk Nederland, waarvoor de pro-
vincies beleid maken. 
 

3.2 Wet natuurbescherming 
Binnen de wet zijn de beschermingsregimes voor Na-
tura 2000-gebieden, soortbescherming en houtop-
standen als afzonderlijke hoofdstukken opgenomen, 
waardoor de wet via duidelijke en eenvoudige regels 
voorziet in een heldere implementatie van de Euro-
pese natuurbeschermingsrichtlijnen.  
 
3.2.1 Zorgplicht  
Voor alle Natura 2000-gebieden, bijzondere natuurge-
bieden en voor alle in het wild levende dieren en plan-
ten (mét en zonder beschermstatus) is de zorgplicht 
van kracht (artikel 1.11). De zorgplichtbepaling houdt 
in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoe-
den dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevol-
gen kunnen worden veroorzaakt aan Natura 2000-ge-
bieden, bijzondere natuurmonumenten en in het wild 
levende planten en dieren, evenals voor hun directe 
leefomgeving dergelijke handelingen achterwege laat, 
mitigerende maatregelen neemt of compenserende 
maatregelen neemt. 

 

3.2.2 Natura 2000-gebieden 
De wetgeving met betrekking tot Natura 2000-gebie-
den is vastgelegd in Hoofdstuk 2 van de Wet natuur-
bescherming. Natura 2000 is de overkoepelende 
naam voor gebieden die op Europees niveau worden 
beschermd vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Vanuit 
deze richtlijnen worden specifieke diersoorten en hun 
habitat beschermd om de biodiversiteit te behouden, 
te herstellen of uit te breiden. 
 
Het ondernemen van projecten of activiteiten in en/of 
in de omgeving van een Natura 2000-gebied kan mo-
gelijkerwijs leiden tot (significant) negatieve effecten 
op de instandhoudingsdoelstellingen. Indien het niet 
mogelijk is om negatieve effecten op voorhand uit te 
sluiten, dan is er sprake van een vergunningsplicht en 
moet een habitattoets uitgevoerd worden. 
  
Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ‘Oostelijke 
Vechtplassen’ ligt op een afstand van 3 kilometer. Ge-
zien de afstand tot het Natura 2000-gebied beperkt is 
en de schaal van met name de nieuwbouw relatief 
groot is zijn negatieve effecten ten aanzien van het Na-
tura 2000-gebied niet geheel uit te sluiten. Een derge-
lijk project kan effecten veroorzaken op het Natura 
2000-gebied in de vorm van een verhoogde stikstof-
depositie.  
Het effect van stikstofuitstoot kan bepaald worden 
door middel van een AERIUS-berekening. Deze bere-
kening maakt geen onderdeel uit van onderhavig on-
derzoek en dient uitgevoerd te worden door een spe-
cialistisch bureau. 
  
Andere effecten dan een verhoogde stikstofdepositie, 
worden niet verwacht en daarom is een verkennend 
onderzoek in de vorm van een Voortoets Natura 2000 
niet noodzakelijk. 
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3.2.3 Soortbescherming 
Het hoofdstuk ‘Soortbescherming’ uit de Wet natuur-

bescherming bestaat uit drie aparte beschermingsre-

gimes, ook wel de passieve soortbescherming ge-

noemd: 1) de Vogelrichtlijn; 2) de Habitatrichtlijn, het 

Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn en; 3) na-

tionaal beschermde soorten. Voor deze drie bescher-

mingsregimes gelden verschillende verboden en wet-

telijke belangen voor een ontheffingsaanvraag.  

 

Vogelrichtlijn (artikel 3.1) 

Voor van nature in Nederland in het wild levende vo-
gels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogel-
richtlijn gelden de volgende verbodsbepalingen:  

1. opzettelijk doden en vangen van vogels; 
2. opzettelijk vernielen van nesten, rustplaatsen 

en eieren; 
3. eieren rapen en onder zich hebben; 
4. opzettelijk verstoren van vogels; 
5. het verbod onder 4) is niet van toepassing in-

dien de verstoring niet van wezenlijke invloed 
is op de gunstige staat van instandhouding 
van de populatie. 

 
Een ontheffing voor het overtreden van de verbodsbe-
palingen van artikel 3.1 kan alleen verleend worden als 
voldaan wordt aan de criteria van de ontheffingsaan-
vraag (zie paragraaf 2.3) en één of meer van de onder-
staande wettelijke belangen uit artikel 3.3, lid 4: 

1. in het belang van de volksgezondheid of de 
openbare veiligheid; 

2. in het belang van de veiligheid van het lucht-
verkeer; 

3. ter voorkoming van belangrijke schade aan 
gewassen, vee, bossen, visserij of wateren; 

4. ter bescherming van flora en fauna; 
5. voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of 

herinvoeren van soorten; 
6. het selectief vangen, onder zich hebben of 

verstandig gebruik van bepaalde vogels. 
 
Habitatrichtlijn (artikel 3.5) 

Voor in het wild levende dieren van soorten, genoemd 
in de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern of het Ver-
drag van Bonn, met uitzondering van de soorten, be-
doeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn,  gelden de vol-
gende verbodsbepalingen:  

1. opzettelijk doden en vangen; 
2. opzettelijk verstoren; 
3. opzettelijk vernielen of rapen eieren;  
4. opzettelijk beschadigen of vernielen voort-

plantings- of rustplaatsen; 

5. opzettelijk plukken of vernielen planten. 
 
Een ontheffing voor het overtreden van de verbodsbe-
palingen van artikel 3.5 kan alleen verleend worden als 
voldaan wordt aan de criteria van de ontheffingsaan-
vraag (zie paragraaf 3.3) en één of meer van de onder-
staande wettelijke belangen uit artikel 3.8, lid 5: 

1. ter bescherming van flora en fauna, en in-
standhouding van natuurlijke habitats; 

2. ter voorkoming van belangrijke schade aan 
gewassen, vee, bossen, visserij, wateren of 
andere vormen van eigendom; 

3. in het belang van de volksgezondheid, de 
openbare veiligheid of andere dwingende re-
denen van groot openbaar belang, met inbe-
grip van redenen van sociale of economische 
aard en met inbegrip van voor het milieu we-
zenlijke gunstige effecten; 

4. voor onderzoek of onderwijs, repopulatie of 
herintroductie van deze soorten of de daar-
toe benodigde kweek; 

5. op selectieve wijze een aantal van bepaalde 
dieren van de aangewezen soort te vangen of 
onder zich te hebben. 

 

Nationale beschermde soorten (artikel 3.10) 

Voor in het wild levende zoogdieren, amfibieën, rep-

tielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de 

soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A gelden 

de volgende verbodsbepalingen: 

a. opzettelijk doden of vangen; 
b. opzettelijk beschadigen of vernielen van de 

vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen. 
 
Voor vaatplanten van de soorten, genoemd in de bij-
lage, onderdeel B gelden de volgende verbodsbepa-
lingen: 

c. in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzet-
telijk plukken en verzamelen, afsnijden, ont-
wortelen of vernielen. 

 
Een ontheffing voor het overtreden van de verbodsbe-
palingen van artikel 3.10 kan alleen verleend worden 
als voldaan wordt aan de criteria van de ontheffings-
aanvraag (zie paragraaf 2.3) en één of meer van de on-
derstaande wettelijke belangen uit artikel 3.10, lid 2: 

a. in het kader van ruimtelijke inrichting of ont-
wikkeling; 

b. ter voorkoming van schade of overlast; 
c. ter beperking van de omvang van populaties; 
d. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lij-

den; 
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e. in het kader van bestendig beheer of onder-
houd landbouw of bossen; 

f. in het kader van bestendig beheer of onder-
houd van vaarwegen, watergangen, waterke-
ringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvel-
den, wegen, spoorwegen of bermen, of in het 
kader van natuurbeheer; 

g. in het kader van bestendig beheer of onder-
houd van de landschappelijke kwaliteiten van 
een bepaald gebied, of  

h. in het algemeen belang. 
 
Actieve soortbescherming 
Naast de passieve soortbescherming zijn provincies 

wettelijk verplicht om soorten te beschermen middels 

de Natuurvisie (artikel 1.7) en de actieve soortbe-

scherming (artikel 1.12). In het kader van deze actieve 

bescherming kunnen de provincies de lijst met be-

schermde soorten uitbreiden en/of gebieden aanwij-

zen waarvoor een extra inspanning nodig is om de 

staat van instandhouding van populaties te behouden 

of te herstellen. 

 

3.2.4 Vogellijst 
Alle inheemse vogelsoorten zijn beschermd in het ka-

der van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1). De nesten van 

vogels zijn beschermd als ze door de vogels in gebruik 

zijn, zowel in als buiten de gangbare broedperiode (15 

maart tot 15 juli). De meeste vogels maken elk jaar een 

nieuw nest of zijn in staat een nieuw nest te maken. 

Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het nest 

permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde nest. 

De nesten van deze vogelsoorten zijn jaarrond be-

schermd waardoor de verbodsbepalingen van artikel 

3.1 van de Wet natuurbescherming het gehele jaar 

van toepassing zijn (zie Kader 3.1). De wetgever ver-

staat onder verblijfplaatsen van vogels ook nesten en 

holtes waar de vogels ook buiten de broedtijd regel-

matig verblijven. 

3.2.5 Beschermde houtopstanden 
De bescherming van houtopstanden is geregeld in 

hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming (voor-

heen Boswet). Het is verboden houtopstanden geheel 

of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, zonder voor-

afgaande melding bij de provincie. Een houtopstand is 

hierbij gedefinieerd als een eenheid van bomen of 

struiken met een oppervlakte van ten minste 1.000 

vierkante meter of een rijbeplanting die meer dan 20 

bomen omvat. De wet schrijft verder voor dat wan-

neer een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, 

de grond binnen drie jaar moet worden herbeplant. 

 

Bovenstaande bescherming geldt niet voor alle hout-

opstanden. De regels zijn niet van toepassing op hout-

opstanden op erven of in tuinen, op fruitbomen, op 

windschermen om boomgaarden, op naaldbomen be-

doeld om te dienen als kerstbomen, op kweekgoed, op 

bepaalde beplantingen van wilgen of populieren, op 

bepaalde beplantingen bedoeld voor de productie van 

houtige biomassa en op houtopstanden binnen de, bij 

besluit van de gemeenteraad, vastgelegde grenzen 

van de bebouwde kom. Ook voor het dunnen van een 

houtopstand gelden de regels niet. 

 

De provincie kan regels stellen ten aanzien van de mel-

dingsplicht en de plicht tot herbeplanting. Alle provin-

cies hebben verordeningen vastgesteld waarin is gere-

geld hoe een kapmelding moet worden ingediend, 

waaraan herbeplanting moet voldoen en wanneer 

ontheffing van de herbeplantingsplicht kan worden 

verleend. Sommige provincies hebben ook beleidsre-

gels vastgesteld waarin bijvoorbeeld is aangegeven 

wanneer een kapverbod wordt opgelegd. 

 
De Wet natuurbescherming beschermt geen houtop-

standen binnen de bebouwde kom. Waar de grens van 

de “bebouwde kom Wet natuurbescherming” ligt, 

wordt bepaald door de gemeenteraad. Dit valt vaak 

min of meer gelijk met de ‘bebouwde kom Verkeers-

wet’, maar kan afwijken. Binnen de bebouwde kom 

geldt meestal een kapverbod op grond van de alge-

mene plaatselijke verordening (APV) of een gemeen-

telijke bomenverordening. Daarnaast kunnen ge-

meenten ook regels stellen voor bomen buiten de be-

bouwde kom, bijvoorbeeld in een bestemmingsplan. 

 

Bij deze ruimtelijke ontwikkeling wordt geen houtop-
stand geveld waar de regels van de Wet natuurbe-
scherming op van toepassing zijn. De bescherming van 
houtopstanden vanuit de Wet natuurbescherming 
vormt dan ook geen beperking voor de beoogde ruim-
telijke ontwikkeling. Aangezien het plangebied binnen 
de gemeentegrenzen van de gemeente Maarssen ligt 
geldt hier de APV. Er geldt mogelijk een kapverbod, 
waarvoor een vergunning aangevraagd dient te wor-
den bij de gemeente. De opdrachtgever dient hier zelf 
zorg voor te dragen. 
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3.3 Ontheffing, vergunning of vrijstelling 
Het is mogelijk om voor de in de Wet natuurbescher-
ming vermelde verboden een ontheffing of vergun-
ning aan te vragen. Er kan alleen een ontheffing ver-
leend worden als er aan drie criteria is voldaan: 

• Er is geen alternatieve bevredigende oplossing 
mogelijk; 

• Er moet sprake zijn van een wettelijk belang be-
horend bij het artikel dat overtreden wordt; 

• Er mag geen afbreuk aan de staat van instand-
houding van de populatie plaatsvinden.  

 

Vrijstelling 

Het is niet altijd nodig om een ontheffing aan te vragen 

wanneer er gevolgen voor beschermde planten- en 

diersoorten optreden. Er zijn verschillende soorten 

vrijstellingen van de verboden voor beschermde soor-

ten mogelijk. Er hoeft geen ontheffing aangevraagd te 

worden indien strikt en aantoonbaar gewerkt wordt 

volgens een door het Ministerie van Landbouw, Na-

tuur en Voedselkwaliteit goedgekeurde gedragscode. 

De zorgplicht blijft ook bij het werken via een gedrags-

code onverminderd van kracht. Naast de gedragscode 

is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële 

regeling te krijgen (artikel 3.11). Deze ministeriële re-

gelingen zijn opgesteld door Gedeputeerde Staten als 

vrijstellingslijsten. Zie Bijlage A voor een overzicht 

voor de vrijgestelde soorten. In onderhavige rappor-

tage wordt niet ingegaan op de voorkomende soorten 

van de vrijstellingslijst. 

 
Gezien de mogelijke aanwezigheid van beschermde 

soorten in het plangebied die zich binnen de invloeds-

sfeer van de werkzaamheden bevinden, zijn negatieve 

effecten van de werkzaamheden op beschermde soor-

ten niet uit te sluiten. Dit betekent dat er mogelijk ver-

bodsbepalingen van de Wet natuurbescherming over-

treden worden. Een Quickscan Wet natuurbescher-

ming is dan ook noodzakelijk. 

 

3.4 Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
Naast de Wet natuurbescherming bestaat in Neder-

land het Natuur Netwerk Nederland, waarvoor de pro-

vincies beleid maken (NNN). Het NNN is ruimtelijk in 

de Provinciale Structuurvisie vastgelegd. Het vormt 

een robuust netwerk van natuurgebieden en tussen-

liggende verbindingszones. Dit netwerk bestaat uit be-

staande natuurgebieden, nieuw aan te leggen natuur 

en verbindingszones tussen deze gebieden. Ook de be-

heersgebieden voor agrarisch natuurbeheer behoren 

tot het NNN. De planologische verankering van het 

NNN vindt plaats in (gemeentelijke) bestemmings-

plannen. Wanneer ruimtelijke ontwikkelingen geheel 

of gedeeltelijk binnen de begrenzing van het NNN 

plaatsvinden en een bestemmingsplan wijziging moet 

worden doorgevoerd en/of negatieve effecten op de 

wezenlijke waarden en kenmerken van het netwerk 

optreden dient altijd een ‘Nee, tenzij’-toets te worden 

uitgevoerd. Hierin wordt beoordeeld of er als gevolg 

van de voorgenomen maatregelen significante effec-

ten op de wezenlijke waarden en kenmerken van het 

netwerk optreden. 

 

Voor onderhavig project is het uitvoeren van een ‘Nee, 

Tenzij’-toets niet nodig omdat het plangebied buiten 

de begrenzing van het NNN ligt. 

 

3.5 Conclusie benodigd onderzoek 
Voorafgaande aan de uitvoering van de werkzaamhe-
den is het noodzakelijk de volgende toetsingen uit te 
voeren: 
 
• Quickscan Soortbescherming; 
 
In onderhavig rapport worden de kaders, uitvoering, 
resultaten en effectbeoordeling van deze toets be-
schreven. 
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Kader 3.1 | Jaarrond beschermde vogelnesten 

 

De meeste vogels gebruiken hun nest slechts eenmalig voor de voortplanting. Elk jaar bouwen de dieren een nieuw nest op 

meestal een andere locatie. Nesten van deze vogels zijn slechts gedurende het broedseizoen beschermd. Er zijn echter ook 

vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn en waarop de verbodsbepalingen van artikel 3.1 en 3.5 (afhankelijk 

van de soort) van de Wet natuurbescherming het gehele jaar van toepassing zijn. Er worden 5 categorieën onderscheiden: 

1. Vogels waarvan de nesten ook buiten het broedseizoen als vaste rust- en verblijfplaats gebruikt worden (voorbeeld: 

steenuil).  

2. Koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk zijn van 

bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 

(voorbeeld: gierzwaluw en huismus). 

3. Vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn 

of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief be-

schikbaar (voorbeeld: ooievaar en kerkuil). 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen. 

(voorbeeld: ransuil). 

5. De volgende vogelsoorten behoren tot deze categorie: vogels die weliswaar terugkeren naar de plaats waar zij het jaar 

daarvoor hebben gebroed of in de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, 

als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. De nesten van deze soorten zijn buiten het broedseizoen 

niet beschermd, tenzij zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 
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4 Onderzoeksmethode 
 

 

 

 

 

 

 

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvra-

gen is een toetsing in het kader van de Wet natuurbe-

scherming uitgevoerd. Hiermee is de ecologische 

waarde van het plangebied door middel van een lite-

ratuuronderzoek en een veldinventarisatie onder-

zocht. Op deze manier wordt het voorkomen van be-

schermde soorten binnen de Wet natuurbescherming 

bepaald. De gebruikte onderzoeksmethoden worden 

hieronder beschreven. 

 

4.1 Literatuuronderzoek 
Voor het literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van 

bekende verspreidingsgegevens van beschermde 

soorten uit de Nationale Databank Flora en Fauna 

(NDFF), verspreidingsatlassen van relevante soorten, 

het archief van Bureau Viridis en vrij beschikbare ver-

spreidingsgegevens. De resultaten van het literatuur-

onderzoek hebben uitgewezen welke beschermde 

soorten in de omgeving van het plangebied verwacht 

kunnen worden. Tijdens het veldbezoek is speciale 

aandacht besteed aan het mogelijke voorkomen van 

deze soorten. 

 

4.2 Veldonderzoek 
Naast het literatuuronderzoek heeft Ecologisch Ad-

viesbureau Viridis een veldbezoek uitgevoerd. Dit 

veldbezoek heeft plaatsgevonden op 17-09-2019. Bij 

het veldbezoek is op basis van geografische ligging,  

 

terreingesteldheid en expert judgement beoordeeld 

of in en rond het plangebied beschermde soorten 

voorkomen. 

 

Er is eveneens beoordeeld of voor beschermde soor-

ten geschikt leefgebied aanwezig is. Daarnaast is ge-

keken of aanvullend specialistisch onderzoek noodza-

kelijk is om de aanwezigheid van beschermde soorten 

en effecten van de werkzaamheden te kunnen beoor-

delen. 

 

4.3 Analyse 
De uit het literatuuronderzoek en veldonderzoek ver-

kregen verspreidingsgegevens van beschermde soor-

ten zijn geanalyseerd om na te gaan of er bij de uitvoe-

ring van de werkzaamheden mogelijk verbodsbepa-

lingen (art. 3.1, 3.5 of 3.10) van de Wet natuurbe-

scherming worden overtreden. Wanneer blijkt dat er 

mogelijk beschermde soorten voorkomen die nega-

tieve effecten kunnen ondervinden van de plannen is 

dit beschreven. Wanneer mogelijk worden alternatie-

ven aangeboden om negatieve effecten te voorkomen 

of te verzachten. Indien het voorkomen van de soor-

ten en/of de negatieve effecten nader onderzoek be-

hoeft, wordt dit aangeven in de toetsing. 
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5 Resultaten en effectbeoordeling 
 

 

 

 

 

 

 

Hierna worden de resultaten van het literatuuronder-

zoek en veldonderzoek per soortgroep besproken. 

Daarbij is per soortgroep een effectenbeoordeling op-

genomen, waarin helder beschreven wordt of er nega-

tieve effecten op beschermde soorten te verwachten 

zijn en, indien van toepassing, of er mitigerende maat-

regelen mogelijk zijn om deze effecten te voorkomen. 

 

5.1 Vleermuizen 
Op basis van het literatuuronderzoek is het bekend 

dat in de directe omgeving van het plangebied vleer-

muizen verwacht kunnen worden. De gewone dwerg-

vleermuis (Pipistrellus pipistrellus) is foeragerend 

waargenomen op het terrein (NDFF). Bij het gebruik 

van het landschap door vleermuizen wordt onder-

scheid gemaakt in vaste verblijfplaatsen, vliegroutes 

en foerageergebied. 

 

Vaste verblijfplaatsen 

De gewone dwergvleermuis, laatvlieger (Eptesicus se-

rotinus) en ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) 

zijn gebouwbewonende soorten die vaak verblijfplaat-

sen vinden in muren of dakranden, waar zij o.a. via ga-

ten, kieren of raamkozijnen in kunnen. In de gebou-

wen zijn dergelijke openingen aangetroffen tijdens het 

veldbezoek (Afbeelding 5.1 en 5.2). Zonder nader on-

derzoek valt niet uit te sluiten dat vleermuizen verblijf-

plaatsen in de gebouwen hebben. Vleermuizen kun-

nen paar- of zomerverblijven hebben. Aangezien het 

hoofdgebouw een hoog, robuust en stenen gebouw 

betreft, is het mogelijk ook geschikt als massawinter-

verblijf. Gezien de hoogte van het gebouw is ook een 

verblijf van de tweekleurige vleermuis (Vespertilio mu-

rinus) niet uit te sluiten. Het voorkomen van de groot-

oorvleermuis (Plecotus auritus), een andere gebouw-

bewonende soort, is uit te sluiten op basis van de af-

wezigheid van geschikte verblijfplaatsen voor deze 

soort. Deze soort heeft een voorkeur voor verblijf-

plaatsen waar ze vrij kunnen hangen in bijvoorbeeld 

schuren of zolders, en overwinteren in kelders. Ook 

verblijven ze dicht bij bos.  

 

Boombewonende soorten, zoals de rosse vleermuis 

(Nyctalus noctula), verblijven in boomholtes. Hoewel 

er op en langs het terrein ook wat oudere bomen 

staan, zijn er geen holten gevonden waar vleermuizen 

in kunnen verblijven. Echter konden niet alle bomen 

nauwkeurig bekeken worden, en daarom is het niet uit 

te sluiten dat er toch enkele geschikte holten te vinden 

zijn. Gezien de geplande werkzaamheden is het moge-

lijk dat een aantal oude bomen in bosschages zullen 

worden gekapt. De bomen op en langs de parkeer-

plaats bevatten geen holtes voor vleermuizen, maar 

de bomen achter het hoofdgebouw konden niet alle-

maal nauwkeurig worden onderzocht tijdens de 

Quickscan.  

 

Afbeelding 5.1 | Dakranden bieden op diverse locaties ge-
noeg ruimte voor vleermuizen 
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Afbeelding 5.2 | Bij het verbindingsstuk tussen de gebouwen 
zijn meerdere spleten waar vleermuizen kunnen verblijven 

 

Vliegroutes 

Voor vleermuizen kunnen lijnvormige elementen, zo-

als bomenrijen in een open landschap van belang zijn 

als vliegroute. Wanneer er door het kappen van bo-

men gaten in het lijnvormig element ontstaan, kan een 

vliegroute worden onderbroken. De bosschages langs 

de randen van het plangebied kunnen door vleermui-

zen worden gebruikt om langs te vliegen en foerage-

ren.  

 

Foerageergebied 

Vleermuizen foerageren op plekken waar zich veel in-

secten bevinden. Hieronder vallen structuren van 

hoge vegetatie (hoog struikgewas en bomen) en wa-

terpartijen. De bosschages op en rond het plangebied 

kunnen interessant jachtterrein voor vleermuizen zijn.  

 

Effectbeoordeling 

Op basis van het literatuur- en veldbezoek kan niet 

worden uitgesloten dat gebouw- en boombewonende 

vleermuizen verblijfplaatsen hebben in het plangebied 

en binnen de sfeer van de werkzaamheden. Soortge-

richt onderzoek zal dit moeten uitwijzen. Behalve een 

volledig onderzoek van de bebouwing is het nodig om 

de bomen aan de zuidoostelijke en zuidwestelijke zijde 

van het hoofdgebouw mee te nemen in het nader on-

derzoek.    

 

Hoewel de bosschages in het plangebied kunnen wor-

den gebruikt als foerageergebied en als vliegroute, is 

het uitgesloten dat deze essentieel zijn aangezien er in 

de directe omgeving nog voldoende vergelijkbare 

structuren aanwezig zijn. Op basis van het veldbezoek 

kan worden geconcludeerd dat de voorgenomen 

werkzaamheden geen effect hebben op essentiële 

vliegroutes en foerageergebieden. 

 

5.2 Vogels 
Uit verspreidingsgegevens in de NDFF blijkt dat in de 

wijdere omgeving van het plangebied vele soorten vo-

gels voorkomen. Dit betreft grotendeels algemene 

broedvogels waarvan de nesten alleen gedurende de 

periode waarin de nesten in gebruik zijn beschermd 

zijn. Van sommige soorten zijn de nesten echter jaar-

rond beschermd, zoals van de gierzwaluw en de huis-

mus. 

 

Gierzwaluwen broeden vaak in holtes van daken waar 

ze bij voorkeur van onderaf in en uit kunnen vliegen 

(op een hoogte vanaf ± 3 m, zodat voldoende ruimte 

is om uit te vliegen), maar er zijn gevallen bekend van 

broedende gierzwaluwen tussen kieren van muren of 

dakdelen. In de dakrand en aan de onderzijde van de 

passage tussen de gebouwen zijn enkele holten zicht-

baar die mogelijk toegang zouden kunnen verschaffen 

tot geschikte broedholtes. Het valt op basis van de 

Quickscan niet uit te sluiten dat er gierzwaluw in het 

gebouw broeden. Van deze holtes is een gat bij een 

dakrand rechts boven de hoofdingang de meest waar-

schijnlijke mogelijkheid voor gierzwaluwen (Afbeel-

ding 5.3). De andere twee openingen (Afbeelding 5.4 

en 5.5.) bevinden zich op een hoogte van ongeveer 3 

meter onder de passage op de eerste etage, nabij de 

hoofdingang.  

 

 
Afbeelding 5.3 | Gat bij dakrand rechts boven hoofdingang   
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Afbeelding 5.4 | Holte onder de passage op de 1e verdieping 
 

 
Afbeelding 5.5 | Holte onder de passage op de 1e verdieping 

 

Huismussen stellen specifieke eisen aan hun habitat 

en zullen geen geschikt leefgebied vinden in het plan-

gebied. Huismussen broeden in bebouwing, vaak on-

der dakpannen. Ze hebben in de directe nabijheid van 

hun nest voldoende groenblijvende vegetatie nodig, 

een zandbad en water. In het plangebied zijn geen 

plekken gevonden die aan deze eisen voldoen. Ook 

zijn er in de omgeving geen huismussen aangetroffen. 

Andere vogels met jaarrond beschermde nesten broe-

den niet in bebouwing en zijn uitgesloten binnen het 

plangebied. In de bosschages zijn geen nesten aange-

troffen van vogels met jaarrond beschermde nesten.   

 

Algemene broedvogels, waarvan de nesten alleen zijn 

beschermd zijn wanneer deze in gebruik zijn, hebben 

wel volop mogelijkheden om te broeden binnen het 

plangebied. De gebouwen zijn hiervoor niet geschikt 

maar de struiken, bomen en bosschages wel. Tijdens 

de Quickscan is een broedende houtduif aangetroffen 

in een van de bomen op de parkeerplaats (Afbeelding 

5.6). Het is niet uit te sluiten dat de werkzaamheden 

negatieve effecten hebben op algemene broedvogels, 

zeker wanneer deze plaatsvinden in het broedseizoen 

(15 maart tot 15 juli). 

 

 
Afbeelding 5.6 | Nest van een houtduif op parkeerplaats 

 

Effectbeoordeling  

Op basis van het literatuur- en veldonderzoek is niet 

uit te sluiten dat gierzwaluwen en algemene broedvo-

gels negatieve effecten ondervinden van de werk-

zaamheden. Het is niet uit te sluiten dat er gierzwalu-

wen in het gebouw broeden. Daarom is het nodig om 

een soortgericht onderzoek uit te voeren naar gier-

zwaluwen. Van de aangetroffen holten is niet duidelijk 

of er ook daadwerkelijk gierzwaluwen in kunnen broe-

den, dit was op basis van de Quickscan niet uit te slui-

ten. Als voorafgaand aan het gierzwaluwonderzoek de 

holten kunnen worden geïnspecteerd en blijkt dat 

deze niet geschikt zijn voor gierzwaluwen dan vervalt 

de noodzaak voor vervolgonderzoek naar gierzwalu-

wen. Het is uitgesloten dat andere soorten vogels met 

jaarrond beschermde nesten negatieve effecten on-

dervinden van de werkzaamheden.  Voor algemene 

broedvogels zullen mitigerende maatregelen moeten 

worden getroffen. Deze worden nader beschreven in 

hoofdstuk 6.2.  

 

5.3 Overige soortgroepen   
Hieronder worden overige soortgroepen besproken. 
 
Vaatplanten 
In het plangebied zijn geen beschermde soorten vaat-

planten aangetroffen. Op en rond het parkeerterrein 

staan bosschages met verschillende soorten struiken 

en bomen, waarvan het merendeel plataan (Plantanus 

spp.). Beschermde plantensoorten worden op basis 
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van bekende verspreidingsgegevens en de terreinge-

steldheid niet verwacht in het plangebied of binnen de 

invloedsfeer van de werkzaamheden.  

 

Grondgebonden zoogdieren 

Uit de literatuur is bekend dat er in juni 2019 een ree 

is waargenomen op oprit van het terrein. Reeën leven 

normaal gesproken in natuur- of cultuurlandschappen 

met bosrijke en open gebieden. Aangezien het plange-

bied op de smalle bosschages na geen leefgebied biedt 

aan reeën zal dit een passerend dier zijn geweest.  

 

In 2017 een doodgereden bunzing aangetroffen op de 

Zuilenseweg ten zuidoosten van het plangebied. Dit 

was waarschijnlijk een zwervend dier. Bunzingen le-

ven in een verschillende soorten habitat, maar hebben 

een voorkeur voor kleinschalig landschap met veel be-

groeiing om in te schuilen. Een bunzing zou in het plan-

gebied enkel in de randen sporadisch kunnen foerage-

ren. Het is uitgesloten dat een bunzing een leefgebied 

heeft in het plangebied. 

 

Met uitzondering van deze waarnemingen zijn in en 

rond het plangebied geen beschermde soorten grond-

gebonden zoogdieren aangetroffen. Dergelijke soor-

ten (met uitzondering van enkele vrijgestelde soorten) 

worden op basis van bekende verspreidingsgegevens 

en de terreingesteldheid niet verwacht. 

 

Vissen 

Op basis van het literatuur- en veldonderzoek is niet 

te verwachten dat beschermde vissen binnen de in-

vloedsfeer van de werkzaamheden voorkomen. Bin-

nen het plangebied is geen water, maar buiten het 

plangebied loopt een ondiepe waterweg. Hier kunnen 

vissen in voorkomen. Beschermde vissoorten zoals de 

grote modderkruiper zijn in deze watergang niet te 

verwachten op basis van habitat en verspreidingssge-

gevens (NDFF). Daarnaast is het niet te verwachten 

dat de werkzaamheden significante invloed hebben 

op de watergangen. Het is daarom uitgesloten dat de 

voorgenomen werkzaamheden negatieve effecten 

veroorzaken op beschermde vaatplanten. 

 

Amfibieën 

In het plangebied bevindt zich geen water wat als 

voortplantingsgebied kan fungeren (Afbeelding 5.8). 

Direct buiten het plangebied bevinden zich wel water-

gangen, maar bij de werkzaamheden blijven deze on-

aangeraakt. In het plangebied zouden enkel de bos-

schages als mogelijk overwinteringsgebied kunnen 

dienen. Uit de literatuur is bekend dat in de omgeving 

van het plangebied kleine watersalamanders en 

bruine kikkers voorkomen, beide vrijgestelde soorten. 

Beschermde soorten zoals de kamsalamander en poel-

kikker komen niet voor in de omgeving van het plan-

gebied (NDFF). Het is daarom uitgesloten dat de voor-

genomen werkzaamheden negatieve effecten veroor-

zaken op beschermde amfibieën.  

 

 
Afbeelding 5.7 | Watergang nabij plangebied 

 

 
Afbeelding 5.8 | Watergang nabij plangebied 

 

Reptielen 

In het plangebied zijn geen beschermde soorten rep-

tielen aangetroffen. Dergelijke soorten worden op ba-

sis van bekende verspreidingsgegevens en de terrein-

gesteldheid niet verwacht (NDFF). 

 

Ongewervelden 

In het plangebied zijn geen beschermde soorten on- 

gewervelden aangetroffen en er zijn geen geschikte 
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biotopen aanwezig. Ongewervelden die in de water-

gangen buiten het plangebied aanwezig zijn zullen 

geen negatieve effecten ondervinden van de werk-

zaamheden. Beschermde soorten ongewervelden 

worden op basis van bekende verspreidingsgegevens 

en de terreingesteldheid niet verwacht in het plange-

bied of binnen de invloedsfeer van de werkzaamhe-

den (NDFF).  

 

Effectbeoordeling 

Op basis van het literatuur- en veldonderzoek is niet 

te verwachten dat beschermde vaatplanten, grondge-

bonden zoogdieren, vissen, amfibieën, reptielen en 

ongewervelden  in het plangebied of binnen de in-

vloedsfeer van de werkzaamheden voorkomen (met 

uitzondering van enkele toevallig passerende indivi-

duen en vrijgestelde soorten zoals konijn). Het is 

daarom uitgesloten dat de voorgenomen werkzaam-

heden negatieve effecten veroorzaken op deze be-

schermde soortgroepen. Wel moet rekening worden 

gehouden met de algemene zorgverplichting (artikel 

1.11 van de Wet natuurbescherming). In dit kader die-

nen een aantal algemene mitigerende maatregelen 

uitgevoerd te worden, deze worden beschreven in pa-

ragraaf 6.2. 
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6 Conclusie en advies 
 

 

 

 

 

 

 

6.1 Beantwoording onderzoeksvragen 
Om na te gaan of door de ruimtelijke ontwikkeling in 

het plangebied verbodsbepalingen van de Wet na-

tuurbescherming al dan niet overtreden worden, wor-

den de onderzoeksvragen onderstaand beantwoord. 

 

• Zijn in het plangebied beschermde soorten en/of 
verblijfplaatsen van deze soorten aanwezig of te 
verwachten?  

Ja, in de bebouwing kunnen mogelijk gierzwaluwen 

een nest hebben. Vleermuizen kunnen aanwezig zijn 

in de bebouwing en mogelijk in bomen ten zuiden van 

het hoofdgebouw. In de vegetatie kunnen algemene 

broedvogels tot broeden komen.  

 

• Ondervinden aanwezige beschermde soorten ne-
gatieve effecten van de voorgenomen ruimtelijke 
ingreep en de benodigde werkzaamheden? 

Ja, als gierzwaluwen in de bebouwing broeden, dan 

worden hun nesten tijdens de geplande sloop mogelijk 

vernietigd. Hierbij kunnen ook dieren worden gedood. 

Daarnaast verliezen mogelijk aanwezige vleermuizen 

door de sloop en mogelijke verwijderen van bomen 

met holtes ook hun verblijfplaats(en) en kunnen zij 

mogelijk gedood worden. Broedvogels met nesten in 

vegetatie van het plangebied kunnen negatieve effec-

ten ondervinden van de werkzaamheden, aangezien 

het zeer waarschijnlijk is dat de invloedssfeer van de 

werkzaamheden reikt tot aan de vegetatie. 

 

• Is het mogelijk om optredende negatieve effecten 
op beschermde soorten te mitigeren? Zo ja, op 
welke wijze dient dit te geschieden? 

Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of er nestplaat-

sen van gierzwaluwen en verblijfplaatsen van vleer-

muizen aanwezig zijn. Hierna kan worden bepaald op 

welke wijze negatieve effecten zo veel mogelijk kun-

nen worden gemitigeerd. Negatieve effecten op 

broedvogels met een niet jaarrond beschermde nest-

plaats kunnen worden gemitigeerd volgens de maat-

regelen als beschreven in paragraaf 6.2. 

 

• Is het noodzakelijk soortgericht onderzoek uit te 
voeren? 

Ja; omdat op dit moment niet duidelijk is in hoeverre 
gierzwaluwen en vleermuissoorten gebruik maken 
van de bebouwing, moet hier aanvullend onderzoek 
naar worden gedaan.  
 
Voor vleermuizen zal er een jaarrond onderzoek moe-
ten plaatsvinden om vast te stellen in hoeverre en 
voor welke functie de gebouwen gebruikt worden. Dit 
onderzoek dient te worden uitgevoerd volgens de 
voorwaarden uit het vleermuisprotocol (2017). Dit 
protocol is ontwikkeld door de Zoogdiervereniging en 
het Netwerk Groene Bureaus in samenwerking met de 
Dienst Landelijk Gebied en de Gegevens-autoriteit Na-
tuur (GaN). Het onderzoek houdt in dat tijdens de 
kraamperiode (half mei tot half juli), tijdens de paar-
periode (half augustus tot eind september) en in de 
winterperiode voor tweekleurige vleermuis (1 oktober 
tot 1 december) in totaal zeven bezoeken aan het 
plangebied moeten worden gebracht waarbij de aan-
wezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in 
kaart wordt gebracht. Dit onderzoek zal zich richten op 
de bebouwing en de bosschage ten zuidoosten en 
zuidwesten van het hoofdgebouw. Het onderzoek 
naar paarverblijven is al meegenomen in de planning 
van 2019 en kan dit jaar nog afgerond worden.  
 

Onderzoek naar aanwezigheid van nestplaatsen van 
gierzwaluwen dient te worden uitgevoerd volgens de 
protocollen van het Netwerk Groene Bureaus. Voor 
gierzwaluwen betreft het onderzoek 3 avondbezoe-
ken in de periode van 1 juni tot 15 juli. Het is mogelijk 
om voorafgaand aan het gierzwaluwonderzoek een in-
spectie te doen van de holten. Indien daarmee kan 
worden uitgesloten dat de holten geschikt zijn voor 
gierzwaluwen vervalt daarmee de noodzaak tot nader 
onderzoek naar gierzwaluwen. 
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6.2 Mitigerende maatregelen 
Om passende mitigerende maatregelen te bepalen 

voor eventuele negatieve effecten op aanwezige 

vleermuizen en gierzwaluwen moet eerst het soortge-

richt onderzoek worden uitgevoerd. 

 

Voor algemene broedvogels waarvan nesten niet jaar-

rond beschermd zijn, geldt dat er geen sprake is van 

een overtreding van de Wet natuurbescherming in-

dien de volgende mitigerende maatregelen in acht 

worden genomen:  

• Er dient te worden gewerkt buiten de broedperi-

ode, deze loopt globaal van 15 maart tot 15 juli 

(maar broedgevallen buiten deze periode zijn ook 

beschermd);  

• Indien wenselijk is dat de werkzaamheden tijdens 

het broedseizoen van vogels plaatsvinden, dient 

voorafgaand aan de werkzaamheden een inspec-

tie op broedvogels gedaan te worden door een ter 

zake kundige. Als blijkt dat geen broedende vogels 

aanwezig zijn, kunnen de werkzaamheden wor-

den uitgevoerd;  

• Wanneer (zowel binnen als buiten de broedperi-

ode) een broedgeval wordt vastgesteld, dienen de 

werkzaamheden te worden uitgesteld totdat het 

nest door de jonge vogels verlaten is en niet lan-

ger gebruikt wordt. 

 

Vanuit de Wet Natuurbescherming geldt een alge-

mene zorgverplichting (artikel 1.11 van de Wet Na-

tuurbescherming). Om invulling te geven aan deze 

zorgverplichting zijn de volgende mitigerende maatre-

gelen noodzakelijk: 

• Werkzaamheden in het plangebied dienen 

met de minste schade voor aanwezige plan-

ten en dieren uitgevoerd te worden; 

• De werkzaamheden dienen vanuit één rich-

ting te worden uitgevoerd zodat eventueel 

aanwezige dieren de tijd hebben voor de 

werkzaamheden uit te vluchten naar een 

nieuwe leefomgeving; 

• Daarnaast dient zoveel mogelijk gebruik te 

worden gemaakt van bestaande wegen en pa-

den. 

 

6.3 Conclusie 
Om negatieve effecten op vleermuizen en gierzwalu-

wen uit te sluiten is een soortgericht onderzoek nodig. 

Voor algemene broedvogels zijn negatieve effecten 

van de voorgenomen sloop en verbouwing uitgeslo-

ten, mits de beschreven mitigerende maatregelen in 

acht worden genomen. Voor andere soortgroepen zijn 

negatieve effecten uitgesloten. 
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 Overzicht algemene vrijstellingen  
 
 
 
 
 
 
Tabel 1 | Overzicht vrijgestelde soorten Provincie Utrecht 

Soortgroep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Zoogdieren Aardmuis Microtus agrestis 

Zoogdieren Bosmuis Apodemus sylvaticus 

Zoogdieren Bunzing Mustela putorius 

Zoogdieren Dwergmuis Micromys minutus 

Zoogdieren Dwergspitsmuis Sorex minutus 

Zoogdieren Egel Erinaceus europaeus 

Zoogdieren Gewone bosspitsmuis Sorex areneus 

Zoogdieren Haas Lepus europeus 

Zoogdieren Hermelijn Mustela erminea 

Zoogdieren Huisspitsmuis Crocidura russula 

Zoogdieren Konijn Oryctolagus cuniculus 

Zoogdieren Ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus 

Zoogdieren Ree Capreolus capreolus 

Zoogdieren Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus 

Zoogdieren Tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus 

Zoogdieren Veldmuis Microtus arvalis 

Zoogdieren Vos Vulpes vulpes 

Zoogdieren Wezel Mustela nivalis 

Zoogdieren Woelrat Arvicola terrestris 

Amfibieën Bruine kikker Rana temporaria 

Amfibieën Gewone pad Bufo bufo 

Amfibieën Kleine watersalamander Lissotriton (Triturus) vulgaris 

Amfibieën Meerkikker Pelophylax ridibundus (Rana ridibunda) 

Amfibieën Middelste groene kikker / Bastaardkikker Pelophylax klepton esculentus (Rana esculenta) 
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Dit rapport is vervaardigd op verzoek van de opdrachtgever zoals hier-

boven aangegeven en is zijn eigendom. Niets uit deze rapportage mag 

worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden door middel 

van scanning, druk, internet, fotokopie of andere wijze zonder schrifte-

lijke toestemming van de opdrachtgever en Ecologisch Adviesbureau 

Viridis bv, noch mag het zonder deze toestemming voor een ander doel 

gebruikt worden dan waarvoor het vervaardigd is.  

 

Ecologisch Adviesbureau Viridis is niet aansprakelijk voor vervolg-

schade, alsmede schade die voortvloeit uit toepassingen van de resul-

taten van de werkzaamheden, kaartmateriaal (Basis Registratie Topo-

grafie Kadaster 2017, tenzij anders wordt vermeld) inclusief getoonde 

begrenzingen of andere gegevens verkregen van Ecologisch Adviesbu-

reau Viridis. De opdrachtgever vrijwaart Ecologisch Adviesbureau Viri-

dis voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing.  

 

Omdat ecologisch onderzoek een momentopname is, kan de aanwezig-

heid van beschermde soorten soms niet worden uitgesloten of beves-

tigd. Daarnaast is de natuurwetgeving aan verandering en jurispruden-

tie onderhevig. Ecologisch Adviesbureau Viridis is mede om die rede-

nen lid van het Netwerk Groene Bureaus, brancheorganisatie voor kwa-

liteitsbevordering en belangenbehartiging van ecologische adviesbu-

reaus. Hierdoor zijn wij zo goed mogelijk op de hoogte van de nieuwste 

ontwikkeling op het gebied van ecologie en wetgeving. Door de inzet 

van conform de wet ter zake kundige ecologen, waarborgen wij onze 

onderzoekskwaliteit. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de gevolgen 

van onverwacht verschijnende of verdwijnende flora of fauna, noch 

voor de gevolgen van veranderende wetgeving of jurisprudentie. 
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Samenvatting 
 

 

 

 

 

 

 

Voor het perceel aan het Kwadrant 1 in Maarssen staat een herontwikkeling gepland. Het hoofdgebouw wordt 

omgebouwd tot woningen en het bijgebouw wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwe woningen. Tijdens 

de Quickscan Wet natuurbescherming viel niet uit te sluiten dat er vleermuizen en gierzwaluwen in de gebouwen 

voorkomen. Daarom is aanvullend onderzoek uitgevoerd naar deze soorten.   

 

Resultaten en effectenbeoordeling  

Tijdens het aanvullend onderzoek naar vleermuizen is  vastgesteld dat er in het hoofdgebouw en het nabijgelegen 

elektriciteitshuisje aan de zijde van het fietsenhok verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen voorkomen, 

namelijk zeven zomerverblijfplaatsen, vier paarverblijfplaatsen en twee winterverblijfplaatsen met enkele die-

ren. Verder is in een boom achter het gebouw  één zomerverblijfplaats van een gewone dwergvleermuis aange-

troffen. In het te slopen bijgebouw zijn geen verblijfplaatsen aangetroffen. In de huidige plannen vinden geen 

werkzaamheden plaats aan de buitenzijde van het hoofdgebouw en het elektriciteitshuisje en de boom met zo-

merverblijfplaats zullen behouden blijven. Negatieve effecten op verblijfplaatsen van vleermuizen zijn  daarom 

uitgesloten.  

 

Tijdens het aanvullend onderzoek naar gierzwaluwen zijn geen nesten vastgesteld. Algemene broedvogels kun-

nen wel overal in het plangebied tot broeden komen. Negatieve effecten op algemene broedvogels kunnen wor-

den voorkomen door mitigerende maatregelen in acht te nemen.   

 
Overzicht van aanwezige soorten, functie, bescherming, overtreding, mitigatie en ontheffing Wet natuurbescherming   

Soort Functie Bescherming Overtreding Mitigatie Ontheffing 

Gewone dwergvleermuis Verblijfplaatsen  3.5 N.v.t.  Nee  Nee  
Algemene broedvogels Voortplantings-

plaats 
3.1 Artikel 3.1, lid 2 Ja Nee 

 

Conclusie 
De aangetroffen verblijfplaatsen van vleermuizen ondervinden geen nadelige effecten van de werkzaamheden, 

aangezien alle verblijfplaatsen behouden blijven: de dakranden, kozijnen, dilatatievoegen en de spouw van het 

hoofdgebouw blijven behouden, er vinden geen werkzaamheden plaats aan het elektriciteitshuisje en de boom 

met zomerverblijfplaats blijft behouden.  Er hoeft daarom geen ontheffing in het kader van de Wet natuurbe-

scherming aangevraagd te worden. Wel dient rekening gehouden te worden met mitigerende maatregelen voor 

algemene broedvogels en dient de algemene zorgplicht in acht te worden genomen. 
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1 Inleiding 
 

 

 

 

 

 

 

1.1 Aanleiding en context 
Voor het perceel aan het Kwadrant 1 in Maarssen 

staat een herontwikkeling gepland. Het hoofdgebouw 

wordt omgebouwd tot woningen en het bijgebouw-

wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwe wo-

ningen. 

 

De herontwikkeling kan negatieve effecten veroorza-

ken op ter plaatse voorkomende beschermde soor-

ten1. Mogelijk worden daarbij verbodsbepalingen van 

de Wet natuurbescherming overtreden. Vanuit de 

Wet natuurbescherming worden drie categorieën 

dier- en plantensoorten in meer of mindere mate be-

schermd: 

• Vogelrichtlijnsoorten, hieronder vallen alle in-

heemse vogelsoorten (artikel 3.1); 

• Habitatrichtlijnsoorten (artikel 3.5); 

• Nationaal beschermde soorten (artikel 3.10). 

 

Per wetsartikel geldt een aantal verbodsbepalingen 

die mogelijk overtreden worden bij de geplande in-

greep. Bij ruimtelijke ingrepen houdt dit hoofdzakelijk 

verband met de bescherming van nesten, bescher-

ming van verblijfplaatsen en voortplantingsbiotoop en 

verbod op het doden of verwonden van beschermde 

soorten. Op deze verbodsbepalingen gelden enkele 

uitzonderingen. Zo is provinciaal een vrijstellingslijst 

vastgesteld met daarop een aantal soorten waarvoor 

deze verbodsbepalingen niet gelden. Om te bepalen 

of er beschermde soorten mogelijk effecten ondervin-

den van de ingreep en daarbij verbodsbepalingen wor-

den overtreden is in 2019 een Quickscan Soortbe-

scherming uitgevoerd. Uit de resultaten van deze 

Quickscan bleek dat er in de hoofdgebouw en bomen 

aan de zuidkant van het hoofdgebouw vleermuizen 

kunnen verblijven. In een gat in de loopbrug tussen de 

 
1 Beschermde soorten: alle onder de Wet natuurbescher-
ming beschermde soorten in de provincie Utrecht. 

twee gebouwen kunnen gierzwaluwen tot broeden 

komen (Praet, 2019). 

 

In dit kader heeft Smit’s Bouwbedrijf BV aan Ecolo-

gisch Adviesbureau Viridis opdracht gegeven om een 

onderzoek uit te voeren naar het voorkomen van 

vleermuizen en gierzwaluwen middels een wettelijk 

verplichte Natuurtoets Soortbescherming. 

 

 

Naast soorten worden ook Natura 2000-gebieden be-

schermd vanuit de Wet natuurbescherming. Het 

dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ‘Oostelijke Vecht-

plassen’ ligt op een afstand van 3 kilometer. Gezien de 

afstand tot het Natura 2000-gebied beperkt is en de 

schaal van met name de nieuwbouw relatief groot is 

zijn negatieve effecten ten aanzien van het Natura 

2000-gebied niet geheel uit te sluiten. Een dergelijk 

project kan effecten veroorzaken op het Natura 2000-

gebied in de vorm van een verhoogde stikstof-deposi-

tie. In 2019 heeft Bureau Viridis geadviseerd om een 

stikstofberekening door een specialistisch bureau uit 

te laten voeren. 

 

Buiten de verbodsartikelen voor de soorten en gebie-

den geldt er ook een algemene zorgverplichting (arti-

kel 1.11) voor álle inheemse dier- en plantensoorten, 

Natura 2000-gebieden en bijzondere nationale na-

tuurgebieden. Ook niet-beschermde en vrijgestelde 

soorten en gebieden vallen dus onder deze verplich-

ting. Deze verplichting beoogt het voorkomen of be-

perken van de schade voor in het wild levende soorten 

en gebieden.  

 

In de Wet natuurbescherming is in hoofdstuk 4 verder 

nog de bescherming van houtopstanden opgenomen. 

Voor bepaalde houtopstanden buiten de bebouwde 
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kom Wet natuurbescherming geldt een meldings- en 

herplantingsplicht. Binnen het plangebied zijn geen 

bomen aanwezig en derhalve geldt voor dit project 

geen meldings- of herplantingsplicht. 

 

Tot slot is er, naast de Wet natuurbescherming, vanuit 

de Provinciale Structuurvisie een aantal gebieden aan-

gewezen als Natuur Netwerk Nederland (NNN) en 

daarmee beschermd. Het plangebied ligt buiten de be-

grenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 

Een toetsing in dit kader is daarom niet nodig. 

 

In Bijlage A kunt u meer informatie terugvinden over 

de Wet natuurbescherming en overige relevante wet-

geving. 

 

1.2 Onderzoeksvragen 
Om goed voorbereid te zijn op een eventueel noodza-

kelijke ontheffingsaanvraag van de Wet natuurbe-

scherming geeft een Natuurtoets Soortbescherming 

antwoord op de volgende onderzoeksvragen: 

 

• Zijn in het plangebied beschermde soorten en/of 

verblijfplaatsen van deze soorten aanwezig? 

• Ondervinden aanwezige beschermde soorten ne-

gatieve effecten van de voorgenomen ruimtelijke 

ingreep en de benodigde werkzaamheden? 

• Is het mogelijk om optredende negatieve effec-

ten op beschermde soorten te mitigeren? Zo ja, 

op welke wijze dient dit te geschieden? 

• Is het noodzakelijk een ontheffing van de Wet na-

tuurbescherming aan te vragen? 

 

Voorliggend rapport geeft advies met betrekking tot 

de mogelijkheden om de geplande ruimtelijke ontwik-

keling in overeenstemming met de Wet natuurbe-

scherming uit te voeren. In  

 

1.3 Leeswijzer 
In de rapportage worden bovenstaande onderzoeks-

vragen beantwoord. In hoofdstuk 2 zijn het plange-

bied en de werkzaamheden beschreven. In hoofdstuk 

3 is de onderzoeksmethode beschreven en vervolgens 

zijn in hoofdstuk 4 de onderzoeksresultaten gepresen-

teerd (inclusief effectbeoordeling). De conclusie en 

het advies zijn in hoofdstuk 5 beschreven. In hoofd-

stuk 6 is vrijblijvend advies opgenomen om de biodi-

versiteit te versterken. Tot slot is een overzicht van de 

geraadpleegde literatuur in hoofdstuk 7 opgenomen. 
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2 Plangebied en werkzaamheden 
 

 

 

 

 

 

 

2.1 Beschrijving van het plangebied 
Het plangebied is gelegen aan het Kwadrant 1 te 

Maarssen. Het bestaat uit een hoofdgebouw met drie 

vleugels van zowel laagbouw als hoogbouw tot 11 ver-

diepingen, alsmede een elektriciteitshuisje en fietsen-

hok. Daarnaast is er een bijgebouw aanwezig direct ten 

noordwesten van het hoofdgebouw. De gebouwen zijn 

verbonden op de eerste etage. Rondom de bebouwing 

is een parkeerplaats met struiken en bomen, voorna-

melijk platanen, en als begrenzing bosschage.  

 

In Figuur 2.1 en Afbeelding 2.1 t/m 2.6 is een impressie 

van het plangebied en de directe omgeving te zien. 

2.2 Beschrijving van de werkzaamheden 
Het hoofdgebouw zal getransformeerd worden van 

kantoorgebouw naar woningen. In de huidige plannen 

vinden geen wijzigingen plaats aan de buitenzijde van 

het hoofdgebouw, zodat de spouw, dakranden, kozij-

nen en dilatatievoegen behouden blijven. De ramen 

worden van binnenuit vervangen waarbij de kozijnen 

behouden blijven. De laagbouw wordt gesloopt, hier 

worden twee nieuwe gebouwen met woningen gerea-

liseerd met een hoogte van 43 en 55 meter. Enkele bo-

men op het terrein zullen worden gekapt en er wordt 

wat vegetatie verwijderd.

 

 
Figuur 2.1 | Overzicht en ligging van het plangebied aan het Kwadrant 1 te Maarssen. 
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Afbeelding 2.1 | Hoogbouw en laagbouw voorzijde. 

 

 
Afbeelding 2.2 | Achterzijde laagbouw en hoogbouw.

 
Afbeelding 2.3 | Hoogbouw detail bovenzijde. 

 

 
Afbeelding 2.4 | Hoogbouw detail zuidwestelijke zijde.

 
Afbeelding 2.5 | Hoogbouw zuidoostelijke zijde. 

 

 
Afbeelding 2.6 | Hoogbouw zuidoostelijke zijde.
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3 Onderzoeksmethode 
 

 

 

 

 

 

 

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeks- vra-

gen is een toetsing in het kader van de Wet natuurbe-

scherming uitgevoerd. Hiermee is de ecologische 

waarde van het plangebied door middel van een lite-

ratuuronderzoek en soortspecifieke inventarisaties 

onderzocht. Op deze manier wordt het voorkomen 

van beschermde soorten binnen de Wet natuurbe-

scherming bepaald. De gebruikte onderzoeksmetho-

den worden hieronder beschreven. 

 

3.1 Literatuuronderzoek 
Voor het literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van 

bekende verspreidingsgegevens van beschermde 

soorten uit de Nationale Databank Flora en Fauna 

(NDFF), verspreidingsatlassen van relevante soorten, 

het archief van Bureau Viridis en vrij beschikbare ver-

spreidingsgegevens. De resultaten van het literatuur-

onderzoek hebben uitgewezen welke beschermde 

soorten in de omgeving van het plangebied verwacht 

kunnen worden. Tijdens het veldbezoek is speciale 

aandacht besteed aan het mogelijke voorkomen van 

deze soorten. 

 

3.2 Veldonderzoek 
Naast het literatuuronderzoek heeft Ecologisch Ad-

viesbureau Viridis soortspecifieke inventarisaties uit-

gevoerd. Tijdens het veldonderzoek is het voorkomen 

van de soortgroepen vaatplanten, grondgebonden 

zoogdieren, vleermuizen, vogels, vissen, amfibieën, 

reptielen en ongewervelden onderzocht. De onder-

zoeksdata zijn onderaan dit hoofdstuk per 

soort(groep) weergegeven in tabel 3.3. 

 

Indien gedurende een onderzoek naar een specifieke 

soortgroep andere beschermde soorten zijn waarge-

nomen, zijn deze soorten ook meegenomen in de re-

sultaten. Alle waarnemingen worden digitaal vastge-

legd met behulp van een tablet en de software Wrn-

Pro.  

De inventarisaties zijn uitgevoerd conform de door het 

Netwerk Groene Bureaus (NGB) ontwikkelde inventa-

risatieprotocollen en kennisdocumenten van BIJ12. 

Onderstaand volgt per soortgroep een uitleg betref-

fende de gebruikte methodiek. 

3.2.1 Vleermuizen 
Uit de Quickscan bleek dat onderzoek naar verblijf-

plaatsen van vleermuizen noodzakelijk is voor de 

hoogbouw en bomen aan de zuidzijde van de hoog-

bouw. De aanwezigheid van essentiële vliegroutes of 

foerageerplaatsen is uitgesloten. 

 

Ecologie 

Gedurende het jaar maken vleermuizen gebruik van 

verschillende verblijfplaatsen die verschillende func-

ties vervullen. Vleermuizen hebben een vaste cyclus 

die gedurende het jaar wordt gevolgd, waarbij deze 

verblijfplaatsen afhankelijk van het moment in het jaar 

worden gebruikt. Afhankelijk van het weer houden 

vleermuizen van half oktober tot maart hun winter-

slaap in een winterverblijfplaats. Na de winterslaap 

verblijven vleermuizen vaak tijdelijk in kleine groepen 

in tussenverblijven. Vanaf mei verzamelen de vrouw-

tjes zich in kraamverblijfplaatsen en worden de jongen 

geboren en gezoogd. De mannen leven dan gezamen-

lijk of solitair in zomerverblijfplaatsen. De keuze van 

verblijfplaatsen is soortspecifiek. Sommige soorten, 

bijvoorbeeld de rosse vleermuis (Nyctalus noctula) en 

de watervleermuis (Myotis daubentoni), verblijven 

vaak in holten of spleten in bomen en achter loshan-

gende schors. Andere soorten, zoals laatvlieger (Epte-

sicus serotinus) en gewone dwergvleermuis (Pipistrel-

lus pipistrellus), verblijven bijna altijd in gebouwen. 

Een derde soort die (in Nederland) regelmatig in ge-

bouwen wordt aangetroffen is de ruige dwergvleer-

muis (Pipistrellus nathusii). Verblijfplaatsen in gebou-

wen kunnen onder andere gevonden worden achter 

gevelbetimmering, in spouwmuren, onder dakpan-

nen, onder dakbeschot, achter boeiplanken en houten 
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betimmeringen en in schoorstenen. In augustus, wan-

neer de jongen min of meer zelfstandig zijn, breekt de 

paartijd aan. De kraamkolonies vallen dan uiteen. 

Mannetjes van een aantal soorten bezetten tijdens de 

paartijd een paarverblijfplaats binnen een territorium, 

van waaruit ze vrouwtjes aantrekken om mee te pa-

ren. Hierbij maken ze gebruik van een paarroep. Af-

hankelijk van het weer zet dit door tot september of 

oktober, waarna vleermuizen weer naar hun winter-

verblijf vertrekken. 

 

Onderzoeksmethode 

Onderzoek naar (verblijfplaatsen van) vleermuizen is 

uitgevoerd volgens de richtlijnen van het vigerende 

Vleermuisprotocol (Netwerk Groene Bureaus, 2017). 

Het Vleermuisprotocol is ontwikkeld door het Net-

werk Groene Bureaus (NGB) en de Zoogdiervereniging 

in samenwerking met het toenmalige Dienst Landelijk 

Gebied (DLG) en de Gegevensautoriteit Natuur (GaN). 

Het protocol wordt jaarlijks in het Vleermuisvakbe-

raad geëvalueerd door deskundigen van het Netwerk 

Groene Bureaus, de Zoogdiervereniging en de Rijks-

dienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Bureau 

Viridis is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus 

en hanteert de richtlijnen zoals beschreven in het pro-

tocol voor het uitvoeren van het onderzoek naar (ver-

blijfplaatsen van) vleermuizen. 

 

Het onderzoek naar vleermuizen heeft plaatsgevon-

den met behulp van een batdetector met geluidsop-

nameapparatuur (Pettersson D240 & M500-384). In-

dien een soort niet in het veld op naam gebracht kon 

worden, zijn digitale opnames gemaakt. Deze opna-

mes zijn vervolgens met speciale computerprogram-

matuur (BatSound v.4.1) gedetermineerd op soort. 

Daarnaast is tijdens een aantal vleermuisonderzoeken 

gebruik gemaakt van een warmtebeeldcamera (Pulsar 

Helion XP28). Deze camera registreert al kleine tem-

peratuurverschillen (vanaf een halve graad) tussen 

verschillende objecten, waardoor de warmere vleer-

muizen makkelijk te onderscheiden zijn van de koelere 

lucht en gebouwen. Vooral als vleermuizen ’s nachts 

hoog rond een gebouw vliegen, buiten bereik van de 

batdetector, is dit een effectieve manier om zwermac-

tiviteit vast te stellen. 

 

Op basis van het vleermuisprotocol moet een gebied 

voldoende dekkend onderzocht worden. Als vuistregel 

voor een voldoende dekkend onderzoek in de kraam- 

en zomerperiode geldt het volgende: wanneer in de 

kritische periode van in- of uitvliegen meer dan een 

kwart van het plangebied niet valt te overzien of te be-

luisteren dient er een extra waarnemer te worden in-

geschakeld (75% overzichtsregel). Voor elke extra 

waarnemer geldt dezelfde vuistregel, totdat het hele 

plangebied goed in beeld is. In de praktijk betekent dit 

dat het gehele plangebied in een ongeveer 10 minuten 

tijd onderzocht moet kunnen worden, waardoor het 

mogelijk is om in de kritische periode van in- en uit-

vliegen (± 30 minuten) elke locatie binnen het plange-

bied minimaal driemaal aan te doen (Limpens & Rege-

link, 2017). Dit betekent dat de onderzoeker niet aan 

één stuk door loopt, maar juist de tijd heeft om regel-

matig stil te staan, waarbij meestal meerdere gevels 

overzien kunnen worden. Zodoende kunnen de meest 

veelbelovende plekken vaker dan drie keer worden 

aangedaan. Op deze manier kan een goed beeld wor-

den gevormd van de verblijfplaatsen binnen een on-

derzoekscluster. Het plangebied voldoet aan de crite-

ria om als één onderzoekscluster voldoende dekkend 

te worden onderzocht, ofwel met één à twee perso-

nen (afhankelijk van het type onderzoek). 

 

Om gedurende het onderzoek de trefkans van verblijf-

plaatsen van vleermuizen te vergroten is er vanuit het 

vleermuisprotocol een optimale periode voorgeschre-

ven die tussen twee veldbezoeken ligt. Vleermuizen 

wisselen vaak van verblijfplaatsen, wanneer er tussen 

twee veldbezoeken een langere periode zit is de kans 

dat je een verblijfplaats mist kleiner. Bij het onderzoek 

naar zomer- en kraamverblijfplaatsen is de minimale 

tussenliggende periode 30 dagen, bij het onderzoek 

naar paarverblijfplaatsen is de minimale periode 20 

dagen.  

 

Onderzoek naar verblijfplaatsen 

Als aanvulling op het vleermuisprotocol is vooraf-

gaand aan het vleermuisonderzoek het plangebied be-

oordeeld op geschiktheid voor verblijfplaatsen van 

vleermuizen. Spouwmuren of kleine openingen in ge-

bouwen en loszittend schors of holtes in bomen zijn 

normaliter jaarrond geschikt als verblijfplaats voor 

vleermuizen. Er is gekeken of deze aanwezig zijn bin-

nen het plangebied. Hierbij is ook gekeken naar even-

tuele sporen (o.a. keutels of vetvlekken) die op aan-

wezigheid van verblijfplaatsen kunnen wijzen. Op deze 

manier kan gerichter onderzoek worden gedaan met 

de batdetector. 
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Kraam- en zomerverblijfplaatsen 

Het vleermuisonderzoek naar kraam- en zomerver-

blijfplaatsen in het plangebied heeft plaatsgevonden 

middels drie veldbezoeken (één ochtendbezoek en 

twee avondbezoeken) op 25 mei 2020, 24 juni 2020 en 

25 juni 2020. De avondbezoeken startte telkens kort 

voor zonsondergang en liepen door tot circa twee uur 

na zonsondergang. Het ochtendbezoek startte circa 2 

uur voor zonsopkomst en liep door tot zonsopkomst. 

Onderzoek naar verblijfplaatsen heeft plaatsgevonden 

onder geschikte weersomstandigheden: avondtem-

peratuur > 13ºC, wind < 4 Bft (Tabel 4.1). 

 

Paar- en winterverblijfplaatsen 

Het vleermuisonderzoek naar paar- en winterverblijf-

plaatsen in het plangebied heeft plaatsgevonden mid-

dels drie bezoeken op 13 augustus 2019, 26 augustus 

2019 en 16september 2019. Op 13 augustus 2020 is 

nog een extra onderzoek naar winterverblijfplaatsen 

uitgevoerd. Vleermuizen zijn vroeg op de avond goed 

waar te nemen, waarbij de vleermuizen vanaf circa 

een uur na zonsondergang duidelijk hun paarroep la-

ten horen. De onderzoeken startten twee uur na zons-

ondergang duurde minimaal 2 uur. Tijdens de paarpe-

riode zwermen vleermuizen ook rond middernacht bij 

plekken waar ze (massaal) kunnen overwinteren. Ge-

bouwen die dienst doen als massawinterverblijfplaats 

zijn veelal grote en hogere gebouwen (ten opzichte 

van omgeving). Deze gebouwen kenmerken zich door 

een grote omvang (minimaal 20 meter hoog), massivi-

teit (20.000 tot 40.000 m³), een robuuste bouwstijl 

waarbij baksteen is gebruikt en de aanwezigheid van 

diepe, spleetvormige ruimten (bijv. spouwen, 

dilatatievoegen, holle vloerelementen etc.)  (Korsten 

& Brekelmans, 2013). De dieren vliegen gedurende 

enige tijd (half uur) rondom de openingen waarbij 

deze steeds even een opening aantikken en dan weer 

verder vliegen. Hierbij kunnen meerdere dieren door 

elkaar vliegen. De weersomstandigheden waren ge-

schikt voor vleermuisonderzoek met een avondtem-

peratuur > 10ºC en < 3 Bft (Tabel 4.1). 

3.2.2 Gierzwaluwen 
Voor het inventariseren van gierzwaluw (Apus apus) 
moeten in de periode tussen 1 juni en 15 juli drie 
avondbezoeken worden gebracht, waarbij de meest 
geschikt periode is 2 uur voor zonsondergang tot zons-
ondergang. Voor deze onderzoeken geldt een tussen-
liggende periode van minimaal 10 dagen. Onderzoek 
naar gierzwaluw is uitgevoerd op 24 juni 2020, 5juli 
2020 en 15 juli 2020 (Tabel 4.1). 
 

3.3 Analyse 
De uit het literatuuronderzoek en veldonderzoek ver-

kregen verspreidingsgegevens van beschermde soor-

ten zijn geanalyseerd om na te gaan of er bij de uitvoe-

ring van de werkzaamheden mogelijk verbodsbepa-

lingen (art. 3.1, 3.5 of 3.10) van de Wet natuurbe-

scherming worden overtreden. Wanneer blijkt dat er 

mogelijk beschermde soorten voorkomen die nega-

tieve effecten kunnen ondervinden van de plannen is 

dit beschreven. Wanneer mogelijk worden alternatie-

ven aangeboden om negatieve effecten te voorkomen 

of te verzachten. Indien het voorkomen van de soor-

ten en/of de negatieve effecten nader onderzoek be-

hoeft, wordt dit aangeven in de toetsing.

 
Tabel 3.3 | Onderzoeksinspanning en weersomstandigheden. G = gierzwaluwonderzoek, KZV = vleermuis zomeronderzoek 
(kraam- en zomerverblijven, A = avond, O = ochtend), PV = vleermuisonderzoek paarverblijven, MZ = middernachtzwermen. 

Datum Onderzoek Starttijd Eindtijd 
Aantal on-
derzoekers 

Temp (°C) 
Windkracht 
(Bft) 

Neerslag 
(mm) 

13-8-2019 MZ1 22:47 02:00 1 13 1 Geen 

26-8-2019 VP1 + MZ2 23:41 02:02 1 23 2 Geen 

16-9-2019 VP2 20:53 22:53 1 14 1 Geen 

25-5-2020 KZVA1 21:29 23:43 2 16 2 Geen 

24-6-2020 G1 20:02 22:43 1 28 2 Geen 

24-6-2020 KZVA2 22:00 00:06 2 25 2 Geen 

25-6-2020 KZVO1 03:17 05:23 2 19 3 Geen 

05-7-2020 G2 19:57 22:02 1 20 4 Geen 

15-7-2020 G3 19:50 21:56 1 19 1 Geen 
13-8-2020 MZ3 23:58 02:01 1 24 2 Geen 
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4 Resultaten en effectbeoordeling 
 

 

 

 

 

 

 

Hierna worden de resultaten van het literatuuronder-

zoek en veldonderzoek per soortgroep besproken. 

Daarbij is per soortgroep een effectenbeoordeling op-

genomen, waarin helder beschreven wordt of er nega-

tieve effecten op beschermde soorten te verwachten 

zijn en, indien van toepassing, of er mitigerende maat-

regelen mogelijk zijn om deze effecten te voorkomen. 

 

4.1 Vleermuizen 
Op basis van het literatuuronderzoek is het bekend 

dat in de directe omgeving van het plangebied 

vleermuizen verwacht kunnen worden. Bij het gebruik 

van het landschap door vleermuizen wordt onder-

scheid gemaakt in verblijfplaatsen, vliegroutes en foe-

rageergebied.  

 

Verblijfplaatsen 

De locaties van de verblijfplaatsen zijn aangegeven in 

figuur 4.1. Wanneer mogelijk zijn de locaties van de in-

vliegopeningen aangegeven in de afbeeldingen in Bij-

lage D.  

 

 

Figuur 4.1 | Overzicht verblijfplaatsen van vleermuizen in het Kwadrant 1 te Maarssen. 
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Zomerverblijfplaatsen 

Er zijn acht zomerverblijfplaatsen van gewone dwerg-

vleermuis vastgesteld in het plangebied, waarvan ze-

ven in de spouw van het hoofdgebouw en één in een 

boom: 

- Aan de voorzijde (noordzijde) van het gebouw, in 

de hoek boven de hoofdingang, is één zomerver-

blijfplaats aangetroffen ongeveer ter hoogte van 

de 7e verdieping. 

- Aan de zuidwestelijke achterzijde van het hoofd-

gebouw is één zomerverblijfplaats aangetroffen 

ongeveer in het midden van de gevel.  

- Bij het terras aan de achterzijde is één zomerver-

blijfplaats aangetroffen in een boom met begroei-

ing/klimop. 

- Aan de zuidoostelijke achterzijde zijn vijf zomer-

verblijfplaatsen aangetroffen.  

o Linker gevel tussen 5e en 6e verdieping in 

kruising dilatatievoeg (links) 

o Linker gevel tussen 5e en 6e verdieping in 

kruising dilatatievoeg (midden links) 

o Rechter gevel hoog in gebouw rechts net 

van middelste glaspanelen. 

o Rechter gevel tussen 3e en 4e verdieping 

net rechts van midden, invliegopening 

onder het kozijn. 

o Rechter gevel tussen 5e en 6e verdieping, 

invliegopening in kruising dilatatievoe-

gen.   

 

Paarverblijfplaatsen 

Er zijn vier paarverblijfplaatsen van gewone dwerg-

vleermuis vastgesteld bij het hoofdgebouw: 

- De noordoostelijke gevel behoort tot een paarter-

ritorium. De invliegopening is onbekend. 

- Er is een paarterritorium vastgesteld aan de zuid-

westelijke achterzijde van het hoofdgebouw ter 

hoogte van het fietsenhok (ongeveer 3 meter 

hoogte). Het territorium omvat een zijde van de 

laagbouw van het hoofdgebouw en een zijde van 

het elektriciteitshuisje nabij het fietsenhok. De in-

vliegopening is onbekend, maar zit waarschijnlijk 

in een dakrand van één van die gebouwen. 

- De gehele voorgevel van het de laagbouw van het 

hoofdgebouw wordt gebruikt als paarterritorium 

op ongeveer drie meter hoogte. 

- Tot slot is aan de zuidoostelijke achterzijde van 

het hoofdgebouw een paarterritorium vastge-

steld. Er kan worden aangenomen dat de 

invliegopening hetzelfde is als één van de zomer-

verblijfplaatsen in deze gevels. 

 

Massawinterverblijfplaats 

Het voorkomen van een massawinterverblijfplaats is 

uitgesloten. Wel zijn twee kleine winterverblijfplaat-

sen aangetroffen van enkele dieren, zowel op de zuid-

westelijke gevel als op de zuidoostelijke gevel. Op 

beide locaties werd tijdens het onderzoek naar mid-

dernachtzwermen door maximaal 3 dieren tegelijker-

tijd gezwermd. Op deze gevels zijn ook zomer- en 

paarverblijfplaatsen aangetroffen.  

 

Foerageergebied 

Tot slot is het goed om te vermelden dat er net naast 

het plangebied een belangrijk foerageergebied is aan-

getroffen. Bij het water ten zuiden van het plangebied 

werd vaak gefoerageerd door meer dan tien gewone 

dwergvleermuizen en enkele keren ruige dwergvleer-

muis. Het gaat hier om een water met veel (dichte) bo-

men eromheen, waardoor een ideaal windluw foera-

geergebied ontstaat. In de omgeving zijn ook vele ge-

schikte alternatieve foerageergebieden, maar moge-

lijk is dit gebied bij bepaalde weersomstandigheden 

(harde wind) belangrijk voor vleermuizen vanwege de 

combinatie van dichte begroeiing en de aanwezigheid 

van water. 

 

Effectbeoordeling 

 

Verblijfplaatsen 

Er vinden geen werkzaamheden plaats aan de spouw, 

dakranden en dilatatievoegen van het hoofdgebouw. 

Omdat de kozijnen van de hoofdgebouw behouden 

blijven bij het vervangen van de ramen is verstoring op 

de verblijfplaats onder een kozijn uitgesloten. De 

boom waar een verblijfplaats is aangetroffen blijft be-

houden, en ook aan het elektriciteitshuisje vinden 

geen werkzaamheden plaats. De vleermuizen onder-

vinden daarom geen nadelige effecten van de werk-

zaamheden en het is niet nodig een ontheffing in het 

kader van de Wet natuurbescherming aan te vragen.  

 

Foerageergebied  

Aangezien het belangrijke (maar niet essentiële) foe-

rageergebied buiten het plangebied en buiten de in-

vloedsfeer van de werkzaamheden valt zijn negatieve 

effecten uitgesloten. Het foerageergebied en haar 

functionaliteit blijft behouden.  
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4.2 Vogels 
In de loopbrug tussen het hoofdgebouw en het bijge-

bouw was één holte aanwezig waar gierzwaluwen in 

konden broeden. Er zijn tijdens de onderzoeken geen 

nestplaatsen van gierzwaluwen gevonden in het plan-

gebied.  

 

Er nestelen wel algemene broedvogels in het plange-

bied, zoals koolmees (Parus major) en winterkoning 

(Troglodytes troglodytes). Hiervan zijn de nesten be-

schermd zolang zij in gebruik zijn. Op het dak van het 

hoofdgebouw zijn slechtvalken (Falco peregrinus) aan-

getroffen. Zij gebruiken de omgeving van het gebouw 

als foerageergebied. Er zijn geen directe aanwijzingen 

dat het gebouw als broedgelegenheid gebruikt wordt, 

maar het gebouw heeft vanwege de hoogte en aanwe-

zigheid van de soort veel potentie om nestgelegenheid 

te bieden aan deze unieke soort.  

 

Effectbeoordeling  

De sloop van het bijgebouw en het weghalen van ve-

getatie kan nadelige effecten veroorzaken op nesten 

van algemene broedvogels. Werkzaamheden dienen 

plaats te vinden buiten het broedseizoen om te voor-

komen dat nesten worden verstoord of vernield. In 

hoofdstuk 5 staan de mitigerende maatregelen be-

schreven, er hoeft geen ontheffing te worden aange-

vraagd. Voor de slechtvalken wordt vrijblijvend gead-

viseerd om in de nieuwe situatie een nestkasten op te 

hangen (Hoofdstuk 6).  
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5 Conclusie en advies 
 

 

 

 

 

 

 

5.1 Beantwoording onderzoeksvragen 
Om na te gaan of door de herontwikkeling in het plan-

gebied verbodsbepalingen van de Wet natuurbescher-

ming al dan niet overtreden worden, worden de on-

derzoeksvragen onderstaand beantwoord. 

 

• Zijn in het plangebied beschermde soorten en/of 
verblijfplaatsen van deze soorten aanwezig of te 
verwachten?  

Ja, in het hoofdgebouw zijn zeven zomerverblijfplaat-

sen en vier paarverblijfplaatsen van gewone dwerg-

vleermuis aanwezig, en ook één boom wordt gebruikt 

als zomerverblijfplaats door de gewone dwergvleer-

muis. Twee gevels worden ook door enkele gewone 

dwergvleermuizen gebruikt als winterverblijfplaats. 

Daarnaast kunnen overal in het plangebied algemene 

broedvogels tot broeden komen.  

 

• Ondervinden aanwezige beschermde soorten ne-
gatieve effecten van de voorgenomen ruimtelijke 
ingreep en de benodigde werkzaamheden? 

Mogelijk. Aangezien er geen werkzaamheden aan de 

buitenzijde van de hoogbouw plaatsvinden en het 

elektriciteitshuisje en de betreffende boom behouden 

blijven zijn er geen negatieve effecten op gewone 

dwergvleermuis. Algemene broedvogels ondervinden 

geen negatieve effecten van de werkzaamheden door 

te werken volgens bepaalde mitigerende maatrege-

len.  

 

• Is het mogelijk om optredende negatieve effecten 
op beschermde soorten te mitigeren? Zo ja, op 
welke wijze dient dit te geschieden? 

Ja, door het nemen van de juiste mitigerende maat-
regelen worden negatieve effecten zoveel mogelijk 
voorkomen. Deze mitigerende maatregelen worden 
uitgebreid beschreven in paragraaf 6.2.  
• Is het noodzakelijk een ontheffing van de Wet na-

tuurbescherming aan te vragen? 

Nee, met de huidige plannen is het niet nodig een ont-

heffing aan te vragen. Indien de plannen wijzigen dient 

contact opgenomen te worden met een ter zake kun-

dige ecoloog.  

 

5.2 Mitigerende maatregelen 
Hieronder worden de mitigerende maatregelen be-
schreven die bij de werkzaamheden in acht moeten 
worden genomen.  

5.2.1 Maatregelen voor algemene broedvogels 
Indien de beschreven mitigerende maatregelen in 
acht worden genomen, is er geen sprake van een over-
treding van de Wet natuurbescherming in het kader 
van algemene broedvogels. Het betreft de volgende 
mitigerende maatregelen:  

• Bij het uitvoeren van de werkzaamheden dient re-
kening gehouden te worden met mogelijke broed-
gevallen van algemene broedvogels. In het broed-
seizoen, 15 maart tot 31 augustus, mogen geen 
werkzaamheden uitgevoerd worden die nega-
tieve effecten op broedvogels veroorzaken.  

• Indien de werkzaamheden wel in het broedsei-
zoen uitgevoerd moeten worden dient, vooraf-
gaand aan de werkzaamheden, het gebied op de 
aanwezigheid van broedvogels gecontroleerd 
worden. Zijn er geen broedvogels aanwezig dan 
kunnen de werkzaamheden uitgevoerd worden. 
Zijn er wel broedvogels aanwezig dan dienen de 
werkzaamheden uitgesteld te worden. Dit dient 
gecontroleerd en vrijgegeven te worden door een 
ter zake kundige. 

• Ook buiten het broedseizoen zijn broedgevallen 
mogelijk. Indien tijdens het uitvoeren van werk-
zaamheden een broedgeval aangetroffen wordt 
dienen de werkzaamheden onmiddellijk stilgelegd 
te worden en dient er contact opgenomen te wor-
den met een ter zake kundige. 
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5.2.2 Algemene maatregelen 
In de Wet natuurbescherming is in artikel 1.11 de al-

gemene zorgverplichting opgenomen. In dit artikel is 

beschreven dat iedereen verplicht is om voldoende 

zorg in acht te nemen voor de in het wild levende die-

ren en planten, alsmede voor hun directe leefomge-

ving. De algemene zorgverplichting geldt te allen tijde 

tijdens het uitvoeren van werkzaamheden, ongeacht 

of deze te typeren zijn als zijnde ruimtelijke ontwikke-

ling of bestendig beheer en onderhoud en ongeacht of 

er beschermde soorten aanwezig zijn. Bij de werk-

zaamheden dienen daarom algemene mitigerende 

maatregelen uitgevoerd te worden. Om invulling te 

geven aan deze zorgverplichting zijn de volgende miti-

gerende maatregelen noodzakelijk: 

• Werkzaamheden in het plangebied dienen met de 

minste schade voor aanwezige planten en dieren 

uitgevoerd te worden; 

 

• De werkzaamheden dienen vanuit één richting te 

worden uitgevoerd zodat eventueel aanwezige 

dieren de tijd hebben voor de werkzaamheden uit 

te vluchten naar een nieuwe leefomgeving; 

• Daarnaast dient zoveel mogelijk gebruik te wor-

den gemaakt van bestaande wegen en paden. 

 

5.3 Conclusie 
Nadelige effecten op beschermde soorten zijn uitge-

sloten indien de beschreven mitigerende maatregelen 

in acht worden genomen. Het aanvragen van een ont-

heffing van de Wet natuurbescherming is niet noodza-

kelijk. Als de plannen wijzigen dient z.s.m. contact op-

genomen te worden met een ter zake kundige eco-

loog.  
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6 Advies biodiversiteit versterken 
 

 

 

 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk wordt vrijblijvend advies gegeven 

over het versterken van de biodiversiteit in het plan-

gebied. De punten uit dit hoofdstuk zijn suggesties en 

niet verplicht vanuit de Wet natuurbescherming.  

Biodiversiteit versterken kan op vele manieren. Ook in 

stedelijk gebied en op kleine schaal kan veel winst 

worden behaald, zeker als biodiversiteit wordt meege-

nomen in de ontwerp- en bouwfase. Vaak blijkt dat dit 

verassend laagdrempelig en goedkoop kan.  

Voordelen 

Natuurinclusief ontwikkelen biedt vele mogelijkhe-

den, zowel voor de natuur als voor de mens die deze 

leefomgeving gebruikt. Voordelen zijn bijvoorbeeld: 

meer gebalanceerd ecosysteem met minder plaagdie-

ren, een gezondere leefomgeving en betere regulering 

van temperatuur en wateroverlast. 

Hieronder volgen enkele algemene en specifieke sug-

gesties voor het plangebied van het Kwadrant te 

Maarssen. Deze zijn te implementeren voor de be-

staande hoogbouw, maar ook voor de nog te ontwik-

kelen bebouwing en de inrichting van de directe om-

geving. Misschien zijn een aantal van deze suggesties 

al opgenomen in de projectplannen, maar wie weet 

vindt u nog aanvullingen die u aanspreken. 

Gebouwen  

Bebouwing biedt veel kansen voor uiteenlopende 

diersoorten. Hoge gebouwen zijn bij uitstek geschikt 

voor gierzwaluwen, bepaalde soorten vleermuizen en 

de slechtvalk (zie hieronder), maar ook aan andere ge-

bouwbewonende vogels. Verblijfplaatsen voor deze 

soorten zijn vaak te realiseren door bijvoorbeeld in de 

dakrand kleine openingen en holtes te creëren en/of 

nestkasten te plaatsen.  

Groene wanden bieden rust- en verblijfplaatsen en 

foerageergelegenheid voor o.a. vogels en insecten. 

Groene daken zoals sedumdaken en kruidendaken 

zorgen voor foerageergelegenheid maar ook voor 

warmte- en waterregulatie.  

Nestkast slechtvalk  

Op en rond het Kwadrant zijn foeragerende slechtval-

ken aangetroffen. Deze bijzondere vogel jaagt in Ne-

derland veel op duiven en andere vogels en behaalt in 

de duikvlucht snelheden tot wel 350 km/u. Slechtval-

ken broeden vaak in hoge gebouwen of (rots)wanden 

op richels of nissen. In Nederland worden nestkasten 

vaak gebruikt. De plaatsing van een nestkast dient uit-

gevoerd te worden door specialisten. Een nestkast 

heeft weinig onderhoud nodig. Iedere winter nadat er 

slechtvalken hebben gebroed is eenmalige schoon-

maak en controle in de wintermaanden voldoende. 

Ruimtelijke omgeving  

Er is veel biodiversiteitswinst te behalen door een di-

verse inheemse planten te gebruiken en veel gelaagd-

heid toe te voegen (zowel in hoogte als in leeftijd). 

Dood hout in de vorm van takkenrillen en/of stammen 

kunnen worden gebruikt om bosschages, vegetatie-

ruigten en water te verbinden. Deze verbindingszones 

bieden foerageermogelijkheden, schuilplaatsen en 

voortplantingsplaatsen voor kleine zoogdieren en in-

secten, en daarmee ook foerageergelegenheid voor 

vogels en grotere zoogdieren. Ook kunnen insecten-

hotels op slimme plekken geplaatst worden. Door ge-

bruik te maken van half verharde oppervlakten op par-

keerplaatsen krijgt pioniervegetatie een plek op het 

terrein en is er minder wateroverlast. 

Maatwerk advies  

Voor het beste resultaat wordt advies op maat aange-

raden, de mogelijkheden zijn enorm. Wij denken graag 

met  u mee om de biodiversiteit in uw plangebied te 

versterken op een manier die bij uw plannen aansluit.
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Bijlage A. Wettelijk kader en beschermde soorten 
 

 

 

 

 

 

Wettelijk kader 
De natuurwetgeving voor Nederland is per 1 januari 2017 vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Deze wet 
vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet, de Flora- en Faunawet en de Boswet. De Wet natuurbescher-
ming heeft als doel bescherming, herstel en ontwikkeling van natuur zonder stijging van de lasten voor bedrijven 
en burgers. Het bevoegd gezag is gedecentraliseerd naar de Provincies. Deze decentralisatie houdt in dat de 
provincies nu o.a. verantwoordelijk zijn voor het toetsen van ontheffingsaanvragen. RVO blijft wel het bevoegd 
gezag voor het verlenen van ontheffing of vrijstellingen voor activiteiten en projecten in gebruik, beheer of aan-
leg door het rijk.  
 
Naast de Wet natuurbescherming bestaat in Nederland het Natuur Netwerk Nederland, waarvoor de provincies 
beleid maken. 
 

Wet natuurbescherming 
Binnen de wet zijn de beschermingsregimes voor Natura 2000-gebieden, soortbescherming en houtopstanden 
als afzonderlijke hoofdstukken opgenomen, waardoor de wet via duidelijke en eenvoudige regels voorziet in een 
heldere implementatie van de Europese natuurbeschermingsrichtlijnen.  
 

Zorgplicht  
Voor alle Natura 2000-gebieden, bijzondere natuurgebieden en voor alle in het wild levende dieren en planten 
(mét en zonder beschermstatus) is de zorgplicht van kracht (artikel 1.11). De zorgplichtbepaling houdt in dat een 
ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen 
worden veroorzaakt aan Natura 2000-gebieden, bijzondere natuurmonumenten en in het wild levende planten 
en dieren, evenals voor hun directe leefomgeving dergelijke handelingen achterwege laat, mitigerende maatre-
gelen neemt of compenserende maatregelen neemt. 
 
Natura 2000-gebieden 
De wetgeving met betrekking tot Natura 2000-gebieden is vastgelegd in Hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescher-
ming. Natura 2000 is de overkoepelende naam voor gebieden die op Europees niveau worden beschermd vanuit 
de Vogel- en Habitatrichtlijn. Vanuit deze richtlijnen worden specifieke diersoorten en hun habitat beschermd 
om de biodiversiteit te behouden, te herstellen of uit te breiden. 
 
Het ondernemen van projecten, plannen of activiteiten in en in de omgeving van een Natura 2000-gebied kan 
mogelijkerwijs leiden tot (significant) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen. Indien het niet 
mogelijk is om negatieve effecten op voorhand uit te sluiten, dan is er sprake van een vergunningsplicht en moet 
een habitattoets uitgevoerd worden. In een habitattoets worden de projecten, plannen of activiteiten getoetst 
op hun invloed op de instandhoudingsdoelstellingen en/of (onder bepaalde voorwaarden) toestemming voor de 
uitvoering kan worden verleend. Deze toetsing kan bestaan uit drie onderdelen; 

• Voortoets; 
• Verslechteringstoets of Passende Beoordeling; 
• ADC-toets. 
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Kader 7.1 Mitigerende en compenserende maatregelen 

 

 

 

 

Voortoets 
Middels een Voortoets wordt onderzocht of de ingrepen (significant) negatieve effecten kunnen hebben op de 
instandhoudingsdoelstellingen binnen de Natura 2000-gebieden. De Voortoets bestaat uit een beschrijving van 
het plan of project, de te verwachten effecten binnen en buiten het Natura 2000-gebied, en een analyse of daar-
bij (mogelijkerwijs) sprake is van significante effecten. In deze analyse mogen mitigerende en compenserende 
maatregelen niet meegenomen worden. Indien niet kan worden uitgesloten dat er significante gevolgen op de 
instandhoudingsdoelstellingen optreden moet een Passende Beoordeling worden opgesteld. Indien er zeker 
geen significant negatief effect is te verwachten dan is er geen vergunning nodig, bij het indienen van een aan-
vraag wordt er een besluit tot afwijzing genomen door het bevoegd gezag. 
 
Verslechteringstoets 
Indien uit de Voortoets blijkt dat er een kans is op een negatief effect, maar dat deze zeker niet significant is, 
dient er een Verslechteringstoets uitgevoerd te worden. In deze toetsing wordt er gekeken of de activiteit wer-
kelijk een verslechtering van de natuurlijke habitats of habitats van soorten tot gevolg heeft. Het bevoegd gezag 
geeft aan welke gegevens verwacht worden en welke mate van gedetailleerdheid noodzakelijk is. Als uit de Ver-
slechteringstoets blijkt dat er geen negatieve effecten optreden of dat de negatieve effecten aanvaardbaar zijn 
wordt de vergunning afgegeven, eventueel met voorwaarden of beperkingen. Tijdens het vaststellen van de mo-
gelijk negatieve effecten mogen mitigerende maatregelen wél meegewogen worden in de beoordeling, compen-
serende maatregelen niet (Kader 7.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passende beoordeling 
Indien uit de Voortoets blijkt dat er een kans is op een significant negatief effect, dient er een Passende Beoor-
deling uitgevoerd te worden. De Passende Beoordeling is vergelijkbaar met de Verslechteringstoets, maar is ge-
detailleerder en uitgebreider. Tijdens het vaststellen van de mogelijk negatieve effecten mogen mitigerende 
maatregelen wél meegewogen worden in de beoordeling, compenserende maatregelen niet. Indien uit deze 
toetsing blijkt de natuurlijke kenmerken van het gebied niet aangetast worden kan een vergunning worden ver-
leend en kan het plan vastgesteld worden. Blijkt er echter dat er werkelijk sprake is van mogelijk significante 
effecten dan wordt een vergunning alleen afgegeven indien er geen Alternatieven zijn, er Dwingende redenen 
van groot openbaar belang zijn en er Compensatie plaatsvindt: de ADC-toets. 
 
ADC-toets 
Indien negatieve effecten niet uit te sluiten zijn, kan het plan alleen vastgesteld en vergund worden indien wordt 
voldaan aan elk van de volgende voorwaarden (art. 2.8-4) 

a. Er zijn geen Alternatieve oplossingen 
b. Het project wordt uitgevoerd onder Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van 

redenen van sociale of economische aard 

Mitigerende maatregelen zijn maatregelen die 
de schadelijke gevolgen die rechtstreeks uit een 
plan of project voortvloeien, voorkomen of ver-
minderen. Het doel van dergelijke maatregelen 
is het voorkomen van een aantasting van de na-
tuurlijke kenmerken van een Natura 2000-ge-
bied. 
Compenserende maatregelen zijn maatregelen 
die de aantasting (significante effecten) op de 
aangewezen habitats en -soorten in een natura 
2000-gebied als gevolg van een project of plan 
compenseren.  
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c. Er worden Compenserende maatregelen getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van 
Natura 2000 bewaard blijft. 

  
Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ‘Oostelijke Vechtplassen’ ligt op een afstand van 3 kilometer. Gezien de 
afstand tot het Natura 2000-gebied beperkt is en de schaal van met name de nieuwbouw relatief groot is zijn 
negatieve effecten ten aanzien van het Natura 2000-gebied niet geheel uit te sluiten. Een dergelijk project kan 
effecten veroorzaken op het Natura 2000-gebied in de vorm van een verhoogde stikstof-depositie. In 2019 heeft 
Bureau Viridis geadviseerd om een stikstofberekening door een specialistisch bureau uit te laten voeren.  
 
Soortbescherming 
Het hoofdstuk ‘Soortbescherming’ uit de Wet natuurbescherming bestaat uit drie aparte beschermingsregimes, 

ook wel de passieve soortbescherming genoemd: 1) de Vogelrichtlijn; 2) de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern 

en het Verdrag van Bonn en; 3) nationaal beschermde soorten. Voor deze drie beschermingsregimes gelden ver-

schillende verboden en wettelijke belangen voor een ontheffingsaanvraag.  

 

Vogelrichtlijn (artikel 3.1) 

Voor van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn 
gelden de volgende verbodsbepalingen:  

1. opzettelijk doden en vangen van vogels; 
2. opzettelijk vernielen van nesten, rustplaatsen en eieren; 
3. eieren rapen en onder zich hebben; 
4. opzettelijk verstoren van vogels; 
5. het verbod onder 4 is niet van toepassing indien de verstoring niet van wezenlijk invloed is op de gunstige 

staat van instandhouding van de populatie. 
 
Een ontheffing voor het overtreden van de verbodsbepalingen van artikel 3.1 kan alleen verleend worden als 
voldaan wordt aan de criteria van de ontheffingsaanvraag (zie paragraaf 2.3) en één of meer van de onderstaande 
wettelijke belangen uit artikel 3.3, lid 4: 

1. in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; 
2. in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 
3. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren; 
4. ter bescherming van flora en fauna; 
5. voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten; 
6. het selectief vangen, onder zich hebben of verstandig gebruik van bepaalde vogels. 

 
Habitatrichtlijn (artikel 3.5) 

Voor in het wild levende dieren van soorten, genoemd in de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern of het Verdrag 
van Bonn, met uitzondering van de soorten, bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn,  gelden de volgende ver-
bodsbepalingen:  

1. opzettelijk doden en vangen; 
2. opzettelijk verstoren; 
3. opzettelijk vernielen of rapen eieren;  
4. opzettelijk beschadigen of vernielen voortplantings- of rustplaatsen; 
5. opzettelijk plukken of vernielen planten. 

 
Een ontheffing voor het overtreden van de verbodsbepalingen van artikel 3.5 kan alleen verleend worden als 
voldaan wordt aan de criteria van de ontheffingsaanvraag (zie paragraaf 2.3) en één of meer van de onderstaande 
wettelijke belangen uit artikel 3.8, lid 5: 

1. ter bescherming van flora en fauna, en instandhouding van natuurlijke habitats; 
2. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij, wateren of andere vormen 

van eigendom; 
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3. in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot 
openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor 
het milieu wezenlijke gunstige effecten; 

4. voor onderzoek of onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten of de daartoe benodigde 
kweek; 

5. op selectieve wijze een aantal van bepaalde dieren van de aangewezen soort te vangen of onder zich te 
hebben. 

 

Nationale beschermde soorten (artikel 3.10) 

Voor in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, 

genoemd in de bijlage, onderdeel A gelden de volgende verbodsbepalingen: 

a. opzettelijk doden of vangen; 
b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te vernielen. 

Voor vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B gelden de volgende verbodsbepalingen: 
c. in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk plukken en verzamelen, afsnijden, ontwortelen of ver-

nielen. 
 
Een ontheffing voor het overtreden van de verbodsbepalingen van artikel 3.10 kan alleen verleend worden als 
voldaan wordt aan de criteria van de ontheffingsaanvraag (zie paragraaf 2.3) en één of meer van de onderstaande 
wettelijke belangen uit artikel 3.10, lid 2: 

a. in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling; 
b. ter voorkoming van schade of overlast; 
c. ter beperking van de omvang van populaties; 
d. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden; 
e. in het kader van bestendig beheer of onderhoud landbouw of bossen; 
f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van vaarwegen, watergangen, waterkeringen, water-

staatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer; 
g. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald 

gebied, of  
h. in het algemeen belang. 

 
Actieve soortbescherming 
Naast de passieve soortbescherming zijn provincies wettelijk verplicht om soorten te beschermen middels de 
Natuurvisie (artikel 1.7) en de actieve soortbescherming (artikel 1.12). In het kader van deze actieve bescherming 
kunnen de provincies de lijst met beschermde soorten uitbreiden en/of gebieden aanwijzen waarvoor een extra 
inspanning nodig is om de staat van instandhouding van populaties te behouden of te herstellen. 
 

Vogellijst 
Alle inheemse vogelsoorten zijn beschermd in het kader van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1). De nesten van vogels 
zijn beschermd als ze door de vogels in gebruik zijn, zowel in als buiten de gangbare broedperiode (15 maart tot 
15 juli). De meeste vogels maken elk jaar een nieuw nest of zijn in staat een nieuw nest te maken. Slechts een 
beperkt aantal soorten bewoont het nest permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde nest. De nesten van 
deze vogelsoorten zijn jaarrond beschermd waardoor de verbodsbepalingen van artikel 3.1 van de Wet natuur-
bescherming het gehele jaar van toepassing zijn (zie Kader 3.1). De wetgever verstaat onder verblijfplaatsen van 
vogels ook nesten en holtes waar de vogels ook buiten de broedtijd regelmatig verblijven. 

Beschermde houtopstanden 
De bescherming van houtopstanden is geregeld in hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming (voorheen Bos-
wet). Het is verboden houtopstanden geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, zonder voorafgaande 
melding bij de provincie. Een houtopstand is hierbij gedefinieerd als een eenheid van bomen of struiken met een 
oppervlakte van ten minste 1.000 vierkante meter of een rijbeplanting die meer dan 20 bomen omvat. De wet 
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schrijft verder voor dat wanneer een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, de grond binnen drie jaar 
moet worden herbeplant. 
 
Bovenstaande bescherming geldt niet voor alle houtopstanden. De regels zijn niet van toepassing op houtop-
standen op erven of in tuinen, op fruitbomen, op windschermen om boomgaarden, op naaldbomen bedoeld om 
te dienen als kerstbomen, op kweekgoed, op bepaalde beplantingen van wilgen of populieren, op bepaalde be-
plantingen bedoeld voor de productie van houtige biomassa en op houtopstanden binnen de, bij besluit van de 
gemeenteraad, vastgelegde grenzen van de bebouwde kom. Ook voor het dunnen van een houtopstand gelden 
de regels niet. 
 
De provincie kan regels stellen ten aanzien van de meldingsplicht en de plicht tot herbeplanting. Alle provincies 
hebben verordeningen vastgesteld waarin is geregeld hoe een kapmelding moet worden ingediend, waaraan 
herbeplanting moet voldoen en wanneer ontheffing van de herbeplantingsplicht kan worden verleend. Sommige 
provincies hebben ook beleidsregels vastgesteld waarin bijvoorbeeld is aangegeven wanneer een kapverbod 
wordt opgelegd. 
 
De Wet natuurbescherming beschermt geen houtopstanden binnen de bebouwde kom. Waar de grens van de 

“bebouwde kom Wet natuurbescherming” ligt, wordt bepaald door de gemeenteraad. Dit valt vaak min of meer 

gelijk met de ‘bebouwde kom Verkeerswet’, maar kan afwijken. Binnen de bebouwde kom geldt meestal een 

kapverbod op grond van de algemene plaatselijke verordening (APV) of een gemeentelijke bomenverordening. 

Daarnaast kunnen gemeenten ook regels stellen voor bomen buiten de bebouwde kom, bijvoorbeeld in een be-

stemmingsplan 

 

Bij deze ruimtelijke ontwikkeling wordt geen houtopstand geveld waar de regels van de Wet natuurbescherming 
op van toepassing zijn. De bescherming van houtopstanden vanuit de Wet natuurbescherming vormt dan ook 
geen beperking voor de beoogde ruimtelijke ontwikkeling. Aangezien het plangebied binnen de gemeentegren-
zen van de gemeente Maarssen ligt geldt hier de APV. Er geldt mogelijk een kapverbod, waarvoor een vergunning 
aangevraagd dient te worden bij de gemeente. De opdrachtgever dient hier zelf zorg voor te dragen.  
 

Ontheffing, vergunning of vrijstelling 
Het is mogelijk om voor de in de Wet natuurbescherming vermelde verboden een ontheffing of vergunning aan 
te vragen. Er kan alleen een ontheffing verleend worden als er aan drie criteria is voldaan: 

• Er is geen alternatieve bevredigende oplossing mogelijk; 
• Er moet sprake zijn van een wettelijk belang behorend bij het artikel dat overtreden wordt; 
• Er mag geen afbreuk aan de staat van instandhouding van de populatie plaatsvinden.  

 
Vrijstelling 

Het is niet altijd nodig om een ontheffing aan te vragen wanneer er gevolgen voor beschermde planten- en dier-

soorten optreden. Er zijn verschillende soorten vrijstellingen van de verboden voor beschermde soorten moge-

lijk. Er hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden indien strikt en aantoonbaar gewerkt wordt volgens een 

door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurde gedragscode. De zorgplicht blijft 

ook bij het werken via een gedragscode onverminderd van kracht. Naast de gedragscode is ook een vrijstelling 

in de vorm van een ministeriële regeling te krijgen (artikel 3.11). Deze ministeriële regelingen zijn opgesteld door 

Gedeputeerde Staten als vrijstellingslijsten. Zie bijlage B voor een overzicht voor de vrijgestelde soorten. In on-

derhavige rapportage wordt niet ingegaan op de voorkomende soorten van de vrijstellingslijst. 

 
Gezien de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten in het plangebied die zich binnen de invloedssfeer 
van de werkzaamheden bevinden, zijn negatieve effecten van de werkzaamheden op beschermde soorten niet 
uit te sluiten. Dit betekent dat er mogelijk verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming overtreden wor-
den. Een Natuurtoets Soortbescherming in het kader van de Wet natuurbescherming is dan ook noodzakelijk. 
 



 

Ecologisch Adviesbureau Viridis | Vleermuis- en gierzwaluwonderzoek Kwadrant te Maarssen. 21 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
Naast de Wet natuurbescherming bestaat in Nederland het Natuur Netwerk Nederland, waarvoor de provincies 
beleid maken (NNN). Het NNN is ruimtelijk in de Provinciale Structuurvisie vastgelegd. Het vormt een robuust 
netwerk van natuurgebieden en tussenliggende verbindingszones. Dit netwerk bestaat uit bestaande natuurge-
bieden, nieuw aan te leggen natuur en verbindingszones tussen deze gebieden. Ook de beheersgebieden voor 
agrarisch natuurbeheer behoren tot het NNN. De planologische verankering van het NNN vindt plaats in (ge-
meentelijke) bestemmingsplannen. Wanneer ruimtelijke ontwikkelingen geheel of gedeeltelijk binnen de be-
grenzing van het NNN plaatsvinden en een bestemmingsplan wijziging moet worden doorgevoerd en/of nega-
tieve effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken van het netwerk optreden dient altijd een ‘Nee, tenzij’-
toets te worden uitgevoerd. Hierin wordt beoordeeld of er als gevolg van de voorgenomen maatregelen signifi-
cante effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken van het netwerk optreden. 
 
Voor onderhavig project is het uitvoeren van een ‘Nee, Tenzij’-toets niet nodig omdat het plangebied buiten de 
begrenzing van het NNN ligt. 
 
 
Kader 7.1 | Jaarrond beschermde vogelnesten 

De meeste vogels gebruiken hun nest slechts eenmalig voor de voortplanting. Elk jaar bouwen de dieren een 

nieuw nest op meestal een andere locatie. Nesten van deze vogels zijn slechts gedurende het broedseizoen 

beschermd. Er zijn echter ook vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn en waarop de verbods-

bepalingen van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming het gehele jaar van toepassing zijn. Er worden 5 ca-

tegorieën onderscheiden: 

1. Vogels waarvan de nesten ook buiten het broedseizoen als rust- en voortplantingsplaats gebruikt worden 

(voorbeeld: steenuil).  

2. Koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhan-

kelijk zijn van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek 

en limitatief beschikbaar (voorbeeld: gierzwaluw en huismus). 

3. Vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer 

honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer 

specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: ooievaar en kerkuil). 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een 

nest te bouwen. (voorbeeld: ransuil). 

5. De volgende vogelsoorten behoren tot deze categorie: vogels die weliswaar terugkeren naar de plaats waar 

zij het jaar daarvoor hebben gebroed of in de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende 

flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. De nesten van 

deze soorten zijn buiten het broedseizoen niet beschermd, tenzij zwaarwegende feiten of ecologische om-

standigheden dat rechtvaardigen. 
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Bijlage B. Overzicht algemene vrijstellingen  
 
 
 
 
 
 
Tabel 1 | Overzicht vrijgestelde soorten Provincie Utrecht 

Soortgroep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Zoogdieren Aardmuis Microtus agrestis 

Zoogdieren Bosmuis Apodemus sylvaticus 

Zoogdieren Bunzing Mustela putorius 

Zoogdieren Dwergmuis Micromys minutus 

Zoogdieren Dwergspitsmuis Sorex minutus 

Zoogdieren Egel Erinaceus europaeus 

Zoogdieren Gewone bosspitsmuis Sorex areneus 

Zoogdieren Haas Lepus europeus 

Zoogdieren Hermelijn Mustela erminea 

Zoogdieren Huisspitsmuis Crocidura russula 

Zoogdieren Konijn Oryctolagus cuniculus 

Zoogdieren Ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus 

Zoogdieren Ree Capreolus capreolus 

Zoogdieren Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus 

Zoogdieren Tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus 

Zoogdieren Veldmuis Microtus arvalis 

Zoogdieren Vos Vulpes vulpes 

Zoogdieren Wezel Mustela nivalis 

Zoogdieren Woelrat Arvicola terrestris 

Amfibieën Bruine kikker Rana temporaria 

Amfibieën Gewone pad Bufo bufo 

Amfibieën Kleine watersalamander Lissotriton (Triturus) vulgaris 

Amfibieën Meerkikker Pelophylax ridibundus (Rana ridibunda) 

Amfibieën Middelste groene kikker / Bastaardkikker Pelophylax klepton esculentus (Rana esculenta) 
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Bijlage C. Ter zake kundige 
 

 

 

 

 

 

TER ZAKE KUNDIGE 
 
Alle mitigerende maatregelen moeten worden begeleid en/of uitgevoerd door een ter zake kundige op het 
gebied van vleermuizen, jaarrond beschermde nestplaatsen en broedvogels. Voorafgaande aan de uitvoering 
van de gewenste werkzaamheden, dient te alle tijden de aannemer/uitvoerder de werkzaamheden af te stem-
men met een ter zake kundige.  
 
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verstaat onder een kundige een persoon die voor de 
situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring 
en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dienen te zijn opgedaan doordat 
de kundige: 

• op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie 
en/of; 

• op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Flora- en faunawet, soortenherkenning 
en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten en/of; 

• als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau welke is aangesloten bij het Net-
werk Groene Bureaus en/of; 

• zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor 
de daarvoor in Nederland bestaande organisaties.  

Alle medewerkers van Bureau Viridis voldoen aan de eisen van het ministerie en zijn ter zake deskundig.  
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Bijlage D. Invliegopeningen 
 

 

 

 

 

 

 

Wanneer mogelijk zijn hieronder de locaties van invlieg-

openingen van vleermuisverblijfplaatsen aangegeven.  

 

 

 
Afbeelding D.1 | In de zuidwestelijke gevel (linker helft) is een 
zomerverblijfplaats ongeveer in het midden van de gevel en 
een paarterritorium en paarverblijfplaats ter hoogte van het 
fietsenhok (3 meter hoogte). De exacte locatie van de invlieg-
openingen zijn onbekend. 

 

 
Afbeelding D.3 | Drie van de zomerverblijfplaatsen aan de 
zuidoostelijke zijde. Twee aan de linker gevel tussen 5e en 6e 
verdieping, invliegopening in kruising dilatatievoegen, en één 
hoog in het gebouw net rechts van het midden van de gevel. 

 

 

 

 

 
Afbeelding D.2 | Invliegopening zomerverblijfplaats boven de 
hoofdingang rond de 7e verdieping. De voorgevel wordt ook ge-
bruikt als paarterritorium.  
 
 

 
Afbeelding D.4 | Zomerverblijfplaats in de zuidoostelijke zijde, 
rechter gevel net rechts van midden tussen 3e en 4e verdieping, 
invliegopening onder het kozijn. 
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Afbeelding D.5 | Zomerverblijfplaats zuidoostelijke zijde rech-
ter gevel tussen 5e en 6e verdieping, invliegopening in kruising 
dilatatievoegen. 
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project  Nieuwbouw Het Kwadrant 1 Maarssen  datum  14 maart 2022 

projectnummer  192837 
 

opdrachtgever  Kwadrant Maarssen B.V.  

projectverantwoordelijke  Rianne Arendsen  

e-mail  rarendsen@avecodebondt.nl  

onderwerp  AERIUS-calculatie  

 

1 Aanleiding 

Kwadrant Maarssen B.V. is voornemens om ter plaatse van Het Kwadrant 1 te Maarssen twee 

woongebouwen en een volledig ondergrondse stallingsgarage te realiseren. De twee te 

realiseren woongebouwen bestaan uit 499 huurwooneenheden. In onderstaand figuur is de 

locatie weergegeven.  

 

 
Figuur 1: planlocatie  
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Door middel van een AERIUS berekening dient inzichtelijk gemaakt te worden of het plan in de 

gebruiksfase leidt tot stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden. Er is geen 

belemmering voor de planontwikkeling als er geen sprake is van stikstofdepositie boven de 0,00 

mol/ha/jr.  

 

Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied is Oostelijke Vechtplassen op circa 3 km ten 

noordoosten van de planlocatie.   

2 Voorgenomen plan  

Het plan bestaat uit het slopen van een gedeelte van een bestaand kantoorpand. Ter hoogte 

van dit te slopen kantoorpand en ter hoogte van het bestaande parkeerterrein worden twee  

woongebouwen en een volledig ondergrondse stallingsgarage gerealiseerd. In deze berekening 

wordt er vanuit gegaan dat in 2024 het gehele plan is gerealiseerd en de twee woongebouwen in 

2025 in gebruik worden genomen. 

3 Uitgangspunten gebruiksfase (2025) 

In de gebruiksfase is er sprake van stikstofemissie welke ontstaat uit de verkeersaantrekkende 

werking. Het plan wordt zonder gasaansluiting gerealiseerd waardoor er geen sprake is van 

andere significante stikstofbronnen.  

3.1 Verkeer 

Voor de voorgenomen ontwikkeling is een mobiliteitsonderzoek uitgevoerd1. Vanuit de 

gemeentelijke ambities, de ligging van de ontwikkellocatie en de specifieke doelgroep van de 

ontwikkeling wordt daarom ingezet op een mobiliteitsconcept voor bewoners om de 

parkeerbehoefte te verlagen. 

 

Het inzetten van het mobiliteitsconcept leidt ook tot minder vervoersbewegingen van en naar 

de locatie. Er wordt geïnvesteerd in actieve manieren van verplaatsen door in te zetten op de 

ontsluiting voor fietsers en voetgangers. Hiermee wordt tevens aansluiting met het openbaar 

vervoer gezocht en wordt middels een mobiliteitsconcept gestuurd op het ruimtebeslag van 

auto’s en aangesloten bij het verwachte autogebruik van de doelgroep: één- en 

tweepersoonshuishoudens en sociale huurders. 

 

Uit het mobiliteitsonderzoek blijkt dat, gelet op de specifieke eigenschappen van de 

ontwikkeling van het gehele Kwadrant, de totale parkeerbehoefte 371 bedraagt. Hierbij is gelet 

op de specifieke eigenschappen van de ontwikkeling en de parkeerbehoefte op het 

maatgevende moment, de werkdagavond, waardoor de totale parkeerbehoefte 371 

parkeerplaatsen bedraagt. Bij deze AERIUS berekening is uitgegaan van de in het 

mobiliteitsonderzoek aangegeven specifieke eigenschappen van de ontwikkeling voor de 

nieuwbouw in het Kwadrant, zonder het toepassen van deelauto’s en zonder dubbelgebruik, de 

parkeerbehoefte komt hiermee t.b.v. de AERIUS berekening uit op 491. 

 

 

 
1 Mobiliteitsonderzoek Het Kwadrant, Goudappel Coffeng, d.d. 17 november 2021 
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De verkeersaantrekkende werking wordt vaak bepaald aan de hand de CROW-publicatie 381 

“Toekomstbestendig parkeren”. In deze CROW-publicaties zijn kengetallen voor de 

verkeersgeneratie en de parkeerbehoefte opgenomen. Bij de voorgenomen ontwikkeling is er 

sprake van een mobiliteitsconcept, wat leidt tot minder parkeerbehoefte dan wat in de CROW-

publicatie wordt gehanteerd. De verkeersgeneratie is daarmee ook minder dan wat in de 

CROW-publicatie wordt gehanteerd. Om de verkeersgeneratie te kunnen bepalen bij de 

voorgenomen ontwikkeling is de volgende formule toegepast: “parkeernorm 

mobiliteitsonderzoek x verkeersgeneratie CROW-publicatie / parkeernorm CROW-publicatie”. In 

navolgende tabel is de toekomstige verkeersgeneratie weergegeven. 

 
Tabel 3.1: Totale verkeersgeneratie 
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Huurappartement 
sociaal < 40 m2 
gbo 

167 117 0,7 1,4 3,6 1,8 301 

Huurappartement 
< 60 m2 gbo 

119 107 0,9 1,4 3,6 2,3 275 

Huurappartement 
60-80 m2 gbo 

132 146 1,1 1,4 3,6 2,8 375 

Huurappartement 
> 80 m2 gbo 

81 121 1,5 1,4 3,6 3,8 311 

Totale 
parkeerbehoefte 

  491           

Totale 
verkeersgeneratie 

            1.263 

 

Uitgangspunt is dat wanneer het verkeer opgaat in het heersend verkeersbeeld dat de 

stikstofeffecten niet meer zijn toe te rekenen aan het plan. Verkeer gaat op in het heersend 

verkeersbeeld wanneer dit qua snelheid en rijgedrag niet meer te onderscheiden is van het 

overige verkeer. Uitgangspunt is dat het verkeer van en naar de locatie over Het Kwadrant via 

de Ruimteweg, richting de kruising/rotonde Ruimteweg/Lageweidseslag/Floraweg rijdt. Als het 

verkeer op de kruising/rotonde rijdt is aangenomen dat het verkeer is opgenomen in het 

heersend verkeersbeeld. 

 

 
2 Uitgaande van de verkeersgeneratie behorende bij de stedelijkheidsgraad ‘matig stedelijk’ en woonmilieutype 

‘rest bebouwde kom’ 
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Voor de samenstelling van het wagenpark is uitgegaan van het gemiddelde wagenpark in 

Nederland. De gehanteerde emissiefactoren behoren bij de categorie 'normaal stadsverkeer'3. In 

de berekeningen is ervan uitgegaan dat in het jaar 2024 het gehele plan is gerealiseerd en dat de 

woningen in 2025 in gebruik zijn. In tabel 3.2 is de stikstofemissie weergegeven die ontstaat met 

het verkeer samengevat.  
Tabel 3.2 Gebruiksfase, overzicht stikstofemissie motorvoertuigen (2025) 
 

Omschrijving 
Verkeers-
generatie  
[/etmaal] 

Afstand per 
rit [m] 

Afstand 
[km/jaar] 

Emissie-
factor NOx 
[g/km] 

Emissie-
factor NH3 
[g/km] 

NOx [kg/j] NH3  [kg/j] 

Licht verkeer 1.263 817 376.633 0,2371 0,0156 89,30 5,88 

 

De stikstofemissies zijn ingevoerd in de AERIUS calculator, welke als bijlage 1 is toegevoegd. 

4 Resultaten berekeningen 

De hiervoor beschreven emissies zijn ingevoerd in AERIUS calculator (versie 2021).  

 

Voor de gebruiksfase (jaar 2025) blijkt dat de stikstofemissie niet leidt tot stikstofdepositie op 

de nabijgelegen Natura 2000-gebieden.  Gesteld kan worden dat de stikstofemissie welke 

ontstaat in de gebruiksfase geen belemmering oplevert voor de planontwikkeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bijlage  

1. Gebruiksfase (2025): Invoer en resultaat AERIUS calculator 

  
 

3 Document ‘Emissiefactoren voor snelwegen en niet-snelwegen’ van 11 maart 2021, Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat. 
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Bijlage 1: Gebruiksfase (2025): Invoer en resultaat AERIUS 
calculator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ditdocumentgeefteenoverzichtvandeinvoeren

rekenresultatenvaneenProjectberekeningmetAERIUS

Calculator.Deberekeningisuitgevoerdbinnen

stikstofgevoeligeNatura2000-gebieden,op

rekenpuntendieoverlappenmethabitattypenen/of

leefgebiedendieaangewezenzijninhetkadervande

Wetnatuurbescherming,gekoppeldaaneen

aangewezensoort,ofnogonbekendmaarmogelijkwel

relevant,enwaartevenssprakeisvaneenoverbelaste

ofbijnaoverbelastesituatievoorstikstof.

Overzicht

Samenvattingsituaties

Resultaten

Detailgegevensperemissiebron

MeertoelichtingoverdezePDFkuntuvindenineen

bijbehorendeleeswijzer.Dezeleeswijzerenoverige

documentatieisteraadplegenvia:

www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon KwadrantMaarssenBV

Inrichtingslocatie -,

-Maarssen

Activiteit
Omschrijving HetKwadrantteMaarssen

Toelichting Gebruiksfase2025

Berekening
AERIUSkenmerk RgxwQD8TWCUD

Datumberekening 14maart2022,14:57

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Situatie1-Beoogd 2025 5,8kg/j 89,6kg/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Situatie1-Beoogd -

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j

Projectberekening

2/6RgxwQD8TWCUD (14 maart 2022)



Situatie1(Beoogd),rekenjaar2025

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

 Verkeersnetwerk 5,8kg/j 89,6kg/j

Projectberekening

3/6RgxwQD8TWCUD (14 maart 2022)



Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

500m

Projectberekening

4/6RgxwQD8TWCUD (14 maart 2022)



ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Situatie1"(Beoogd)

incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Projectberekening

5/6RgxwQD8TWCUD (14 maart 2022)



Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.0.4_20220217_5a8b67b7c6

Databaseversie 2021.0.4_5a8b67b7c6

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

6/6RgxwQD8TWCUD (14 maart 2022)

https://www.aerius.nl/
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BIJLAGE 12: MEMO BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING, AVECO DE BONDT, 
D.D. 29 JANUARI 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Memo 

Ter attentie van Kwadrant Maarssen BV 

T.a.v. de heer P. van der Sman 

 

Datum 29 januari 2021 

Projectnummer 192837 

Onderwerp Bedrijven en milieuzonering inzake ontwikkeling Het Kwadrant 1 

te Maarssen 
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Inleiding 

Kwadrant Maarssen BV is voornemens ter plaatse van het Kwadrant 1 te Maarssen het bestaande 

kantoorpand geheel of gedeeltelijk te transformeren tot studenteenheden en twee nieuwe 

woongebouwen op het bestaande parkeerterrein te realiseren met wooneenheden en een 

commerciële ruimte. Aveco de Bondt is gevraagd om eventuele belemmeringen voor de 

transformatie en ontwikkeling naar woningbouw wat betreft omliggende bedrijven inzichtelijk te 

maken. Het plangebied staat kadastraal bekend als kadastrale gemeente Maarssen, sectie B, 

nummer 6746. In afbeelding 1.1. is de begrenzing van het plangebied weergegeven.  

 

 

Afbeelding 1.1 begrenzing plangebied  

 

Wettelijk kader 

Een goede ruimtelijke ordening voorziet in enerzijds de garantie van een goed woon- en leefklimaat 

voor milieugevoelige functies (wonen) en anderzijds het voorkomen van belemmeringen voor 

bedrijvigheid in het kader van hun bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden. Het gaat hierbij 

niet alleen om de bestaande situatie maar tevens om de planologische mogelijkheden van gronden. 
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Bekeken dient te worden of het ontwikkelen van woningbouw binnen het plangebied nadelige 

consequenties heeft op functies buiten het plangebied (externe werking) en/of bedrijvigheid van 

buiten het plangebied van invloed is op woningen binnen het plangebied (interne werking). 

 

De VNG in samenwerking met de Ministeries van VROM en Economische Zaken hebben hiervoor in 

2009 de handreiking “Bedrijven en milieuzonering” opgesteld. In deze handreiking zijn 

richtafstanden voor verschillende bedrijfstypen opgesteld welke aanvaardbaar worden geacht ten 

opzichte van milieuhinder gevoelige bestemmingen, waarbij onaanvaardbare milieuhinder als 

gevolg van milieubelastende (bedrijfs)activiteiten betreffende geluid, geur, stof en gevaar 

redelijkerwijs kan worden uitgesloten. 

 

Naast de gegeven richtafstanden hanteert de VNG-publicatie twee omgevingstypen, namelijk: een 

rustige woonwijk/buitengebied en een gemengd gebied. In een rustige woonwijk of buitengebied 

(omgevingstype 1) wordt functiescheiding nagestreefd. Tussen milieuhinder gevoelige functies en 

bedrijven dient de minimaal aan te houden 'richtafstand' in acht te worden genomen. In geval van 

een gemengd gebied (omgevingstype 2), waar sprake is van functiemenging, kan een verkleinde 

richtafstand worden gehanteerd. In tegenstelling tot rustige woongebieden worden in dergelijke 

levendige gebieden milieubelastende activiteiten op kortere afstand van milieuhinder gevoelige 

functies acceptabel geacht. De richtafstand mag in deze gebieden met één afstandsstap worden 

verkleind (10 meter behorende bij milieucategorie 1 wordt 0 meter, 30 meter van milieucategorie 

2 wordt 10 meter van milieucategorie 1, etc.). 

 

Toetsing van het onderhavige plan aan handreiking Bedrijven en milieuzonering 

De omgeving van het plangebied kenmerkt zich door kantoren, bedrijven en woningen. De 

omgeving van het plangebied kan omschreven worden als gemengd gebied. De richtafstand kan 

derhalve met één afstandsstap worden verkleind.  

 

In tabel 1.1 zijn de milieucategorieën en de daarbij behorende richtafstanden bij een gemengd 

gebied weergeven:  

 

Afstand Milieucategorie 

0 1 

10 2 

30 3.1 

50 3.2 

100 4.1 

200 4.2 

300 5.1 

500 5.2 

Tabel 1.1 Milieucategorieën en afstand gemengd gebied  

 

Bij milieuzonering zijn twee aspecten van belang:  

1. Zonering in het kader van het respecteren van de planologische gebruiksmogelijkheden van 

bedrijven;  

2. Zonering in het kader van een goed woon- en leefklimaat. 
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Externe werking 

Met het transformeren naar studenteneenheden en het realiseren van woningbouw binnen het 

plangebied, is er geen sprake van een milieubelastende activiteit. Van enige vorm van aantasting 

van het woon- en leefklimaat van omwonenden als gevolg van deze functie is dan ook geenszins 

sprake.  
 

Interne werking 

Wonen wordt echter wel gekenmerkt als een milieuhinder gevoelige bestemming. Dit betekent dat 

de woningen last kan ondervinden van mogelijke milieubelastende bestemmingen in de direct 

omgeving van het plangebied. Bovendien kan kunnen de woningen een belemmering vormen voor 

in de omgeving liggende bedrijvigheid in het kader van hun bedrijfsvoering en 

ontwikkelingsmogelijkheden.  

 

Planologische gebruiksmogelijkheden 

Ten noordwesten en westen van het plangebied zijn alleen woningen gesitueerd of toegestaan. 

Ten noordoosten van het plangebied zijn voormalige kantoorpanden getransformeerd naar wonen 

en is er nog één kantoorpand en één bedrijf (Planetenbaan 9) gelegen waar conform het vigerende 

bestemmingsplan ‘Maarssenbroek werkgebied, 1e partiële herziening’ een maximale 

milieucategorie van 3.2 op het bedrijfsperceel is toegestaan. Wonen en kantoren zijn goed 

verenigbaar met voorgenomen ontwikkeling tot wonen. In afbeelding 1.2 is de situering van het 

plangebied ten opzichte van het bedrijfsperceel weergeven en de daarbij behorende 

hindercontouren weergeven.  

 

 

Afbeelding 1.2: Hindercontour perceel Planetenbaan 9 op basis van vigerende bestemmingsplan  

 

De hindercontour reikt niet tot het plangebied. Voorgenomen ontwikkeling vormt daarmee geen 

belemmering voor de bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijfsperceel aan 
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de Planetenbaan 9 en daarnaast vormt het bedrijfsperceel geen belemmering voor een goed woon- 

en leefklimaat bij voorgenomen ontwikkeling.  

 

Ten zuidoosten van het plangebied is het bedrijventerrein Lage Weide gelegen. De 

gebruiksmogelijkheden van de bedrijven op dit bedrijventerrein zijn vastgesteld in het vigerende 

bestemmingsplan ‘Lage Weide’ middels maximale toegestane milieucategorieën. Hierbij dient er 

gekeken te worden naar de maximaal mogelijk invulling van de verschillende percelen en de 

indicatieve hindercontouren/richtafstanden die daar bij horen. Wanneer woningbouw binnen deze 

hindercontouren plaatsvindt, kunnen deze bedrijven belemmerd worden in hun 

ontwikkelingsmogelijkheden en/of kan sprake zijn van planschade aangezien percelen voor minder 

bedrijfscategorieën geschikt worden.  

 

De bedrijven op het bedrijventerrein Lage Weide variëren van milieucategorie 3.1 t/m 

milieucategorie 5.2. In afbeelding 1.3 zijn enkel de bedrijfspercelen met de daarbij behorende 

hindercontouren weergeven welke het plangebied overschrijden.  

 

 

Afbeelding 1.3: Hindercontouren bedrijfspercelen Maarssenbroeksedijk 59 en Ruimteweg 1 op 

basis van vigerende bestemmingsplan 

 

Twee bedrijfspercelen waarbij middels het vigerende bestemmingsplan bedrijven met de 

milieucategorie 4.2 zijn toegestaan, overschrijden het plangebied met de hindercontour. Het gaat 

om de bedrijfspercelen Maarssenbroeksedijk 59 en Ruimteweg 1.  

 

Maarsenbroeksedijk 59 

De hindercontour van het bedrijfsperceel Maarssenbroeksedijk 59 overschrijdt het plangebied, 

echter wordt er in de zone welke het plangebied overschrijdt geen gebouwen ten behoeve van 

wonen gerealiseerd, maar parkeerplaatsen. Parkeerplaatsen zijn geen milieugevoelige functie 

waarmee met de bedrijfsvoering aan de Maarssenbroeksedijk 59 rekening gehouden hoeft te 
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worden. Een goed woon- en leefklimaat blijft gewaarborgd met voorgenomen ontwikkeling, omdat 

de gebouwen buiten de hindercontour vallen.  

 

Ruimteweg 1 

Het te transformeren kantoorgebouw en één van de nieuw te realiseren woongebouwen valt binnen 

de hindercontour van het bedrijfsperceel Ruimteweg 1. De planologische 

ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijfsperceel aan de Ruimteweg 1 kunnen belemmerd 

worden door de herontwikkeling van het plangebied tot woningbouw, omdat de hindercontour van 

de planologisch toegestane milieucategorie het plangebied overschrijdt.  

 

De gemeente Utrecht aangegeven dat de bedrijven op het bedrijventerrein Lage Weide, welke 

binnen een straal van 200 meter vanaf herontwikkelingen aan de Ruimteweg en Het Kwadrant 

(herontwikkeling van kantoren naar wonen) liggen, van milieucategorie 4.2 terug gaan naar 

milieucategorie 4.1. Hieronder valt ook het bedrijfsperceel Ruimteweg 1. Wanneer milieucategorie 

4.1 wordt gehanteerd, bedraagt de richtafstand 100 meter. De afstand van 100 meter overschrijdt 

het plangebied niet. Met het hanteren van milieucategorie 4.1 blijft een goed woon- en leefklimaat 

gewaarborgd met voorgenomen ontwikkeling, omdat de gebouwen buiten de hindercontour van 

100 meter vallen. Daarnaast worden de planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de 

Ruimteweg 1 ook niet belemmerd als de milieucategorie 4.1 gehanteerd gaat worden.  

 

De wens om milieucategorie te verlagen naar 4.1 is positief voor de woonkwaliteit bij de 

woongebouwen, maar is nog niet vastgelegd in het bestemmingsplan. Er dient daarmee nog steeds 

te worden uitgegaan van milieucategorie 4.2. 

 

Daarnaast is het op dit moment vrijwel onmogelijk om een bedrijf met milieucategorie 4.2 te 

vestigen op de percelen Maarsenbroeksedijk 59 en Ruimteweg 1. In het bestemmingsplan ‘Lage 

Weide’ zijn specifieke beleidsregels opgenomen omtrent het vestigen van bedrijven:  

• Wgh-inrichtingen zijn uitsluitend toegestaan op het industrieterrein ter plaatse van de 

aanduiding 'Overig-industrieterreinzone'; 

• nieuwe geurrelevante inrichtingen zijn niet toegestaan; 

• Bevi-inrichtingen, behoudens bestaande ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - bevi', 

zijn niet toegestaan; 

 

Bedrijven met een milieucategorie 4.2 betreffen vaak een Wgh-, geurrelevante of Bevi-inrichting. 

Deze specifieke beleidsregel laat weinig ruimte over om een nieuw bedrijf met een milieucategorie 

4.2 en de daarbij behorende emissies (richtafstanden) te laten vestigen in de buurt van Het 

Kwadrant 1. Het plangebied ligt namelijk buiten het gezoneerde industrieterrein en nieuwe 

geurrelevante bedrijven en Bevi-inrichtingen zijn niet toegestaan.  

 

Echter uitsluiten van dergelijke inrichtingen betekent echter niet dat op betreffende kavels 

bedrijven met milieucategorie 4.2 niet mogelijk zijn. 

 

Het is van belang om naast de planologische gebruiksmogelijkheden te kijken naar de  werkelijke  

bedrijvigheid op het bedrijfsperceel en de daarbij behorende richtafstanden. Het moet uitgesloten 

worden dat er nu ook geen 4.2 bedrijf gevestigd zit welke een hinder kan vormen. In navolgende 

paragraaf wordt de werkelijke bedrijvigheid in beeld gebracht. 
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Goed woon- en leefklimaat - werkelijke bedrijvigheid 

Om te bepalen of er ter plaatse van het plangebied sprake is van een goed woon- en leefklimaat 

dient er onderzoek plaats te vinden naar de milieubelemmeringen veroorzaakt door de in de 

huidige situatie daadwerkelijk aanwezige bedrijven.  

 

Op het bedrijfsperceel Maarssenbroeksedijk 59 is Wawollie Kringloop Utrecht (winkel in 

tweedehands goederen) gesitueerd en op het bedrijfsperceel Ruimteweg 1 is C. van Heezik Maarsen 

B.V. (goederenvervoer over de weg, distributiecentra) gesitueerd.  

 

In tabel 1.2 is de werkelijke situatie op beide percelen in beeld gebracht met de daarbij behorende 

richtafstanden.  
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Maarssenbroeksedijk 

59 

Wawollie 

Kring 

Utrecht 

4752  

Bouwmarkten, tuincentra, 

hypermarkten1 

2 Geur 0, stof 0, 

geluid 10, gevaar 0 

Ruimteweg 1 C. van 

Heezik 

Twinlogistiek 

52102, 52109 

Distributiecentra, pak- en 

koelhuizen 

3.1 Geur 10, stof 0, 

geluid 30, gevaar 30 

Tabel 1.2 Werkelijke bedrijfsvoering en bijbehorende richtafstanden gemengd gebied 

 

In afbeelding 1.4 zijn de bedrijfspercelen met de daarbij behorende hindercontouren bij de 

werkelijke bedrijvigheid weergegeven.  

 

 
1 In de VNG handreiking bedrijven en milieuzonering is geen omschrijving voor een winkel in tweedehands 

goederen. In een kringloopwinkel worden vaak meubels, keukenapparatuur, woonaccessoires en kleding 
verkocht. De verkoop van deze goederen komt het beste overeen met bouwmarkten, tuincentra en 
hypermarkten.  
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Afbeelding 1.4 Hindercontouren op basis van werkelijke bedrijvigheid  

 

De hindercontouren bij de werkelijke bedrijvigheid overschrijdt het plangebied niet. Voorgenomen 

ontwikkeling vormt daarmee geen belemmering voor de huidige bedrijfsvoering van de 

bedrijfspercelen aan de Maarssenbroeksedijk 59 en Ruimteweg 1. Daarnaast vormen de huidige 

bedrijfsvoering op de bedrijfspercelen geen belemmering voor een goed woon- en leefklimaat bij 

voorgenomen ontwikkeling.  

 

Conclusie 

Op basis van voorgaand kan geconcludeerd worden dat realisatie van de woongebouwen binnen de 

richtafstand een beperking van planologische ruimte op het bedrijfsperceel Ruimteweg 1 betekent. 

Er kunnen zich daar namelijk op basis van richtafstanden maximaal bedrijven met milieucategorie 

4.1 vestigen. In het geval dat op betreffende kavel een bedrijf met milieucategorie 4.2 zich zou 

willen vestigen zouden aanvullende onderzoeken naar relevante milieuaspecten uitgevoerd moeten 

worden. Daarbij zouden de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen binnen Het Kwadrant 

meegenomen moeten worden. 

 

Op basis van het voorgaande kan wel geconcludeerd worden dat voorgenomen ontwikkeling geen 

belemmering vormt voor de huidige bedrijfsvoering van de bedrijfspercelen aan de 

Maarssenbroeksedijk 59 en Ruimteweg 1. Een goed woon- en leefklimaat als gevolg van 

bedrijfsmatige activiteiten kan bij voorgenomen ontwikkeling gegarandeerd worden. 

 

Opgesteld door:  

 

R. (Rianne) Arendsen 

Adviseur planologie 
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BIJLAGE 13: MEMO GEUR, AVECO DE BONDT, D.D. 24 OKTOBER 2019 
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Inleiding 

Kwadrant Maarssen BV is voornemen ter plaats van het Kwadrant 1 te Maarssen het bestaande 

kantoorpand geheel of gedeeltelijk te transformeren tot studenteenheden en twee nieuwe 

woongebouwen op het bestaande parkeerterrein te realiseren met wooneenheden en een 

commerciële ruimte. Aveco de Bondt is gevraagd om eventuele belemmeringen voor de 

transformatie en ontwikkeling naar woningbouw wat betreft omliggende bedrijven inzichtelijk te 

maken. Het plangebied staat kadastraal bekend als kadastrale gemeente Maarssen, sectie B, 

nummer 6746. In afbeelding 1.1. is de begrenzing van het plangebied weergegeven.  

 

 

Afbeelding 1.1 begrenzing plangebied  

 

Wettelijk kader 

Een goede ruimtelijke ordening voorziet in enerzijds de garantie van een goed woon- en leefklimaat 

voor milieugevoelige functies (wonen) en anderzijds het voorkomen van belemmeringen voor 

bedrijvigheid in het kader van hun bedrijfsvoering. Geur is daarbij een belangrijk aspect.  
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Bekeken dient te worden of het ontwikkelen van woningbouw binnen het plangebied nadelige 

consequenties heeft op functies buiten het plangebied (externe werking) en/of bedrijvigheid met 

een geurcontour van buiten het plangebied van invloed is op woningen binnen het plangebied 

(interne werking). 

 

Externe werking 

Met het transformeren naar studenteneenheden en het realiseren van woningbouw binnen het 

plangebied, is er geen sprake van een geurrelevante inrichting. Van enige vorm van aantasting van 

het woon- en leefklimaat van omwonenden als gevolg van deze functie is dan ook geenszins sprake.  

 

Interne werking 

 

Planologisch toegestaan 

Wonen wordt echter wel gekenmerkt als een milieuhinder gevoelige bestemming. Dit betekent dat 

de woningen last kunnen ondervinden van mogelijke geurrelevante inrichtingen in de direct 

omgeving van het plangebied. Bovendien kunnen de woningen een belemmering vormen voor in de 

omgeving liggende geurrelevante inrichtingen in het kader van hun bedrijfsvoering en 

ontwikkelingsmogelijkheden.  

 

Ten noordwesten en westen van het plangebied zijn alleen woningen gesitueerd of toegestaan. 

Ten noordoosten van het plangebied zijn voormalige kantoorpanden getransformeerd naar wonen 

en is er nog één kantoorpand en één bedrijf (Planetenbaan 9) gelegen waar conform het vigerende 

bestemmingsplan ‘Maarssenbroek werkgebied, 1e partiële herziening’ een maximale 

milieucategorie van 3.2 is toegestaan. Deze woningen, kantoor en bedrijf zullen geen hinder 

vormen op basis van geur.  

 

Ten zuidoosten van het plangebied is het bedrijventerrein Lage Weide gelegen. Voor het 

bestemmingsplan ‘Lage Weide’ zijn ‘Beleidsregels geur bestemmingsplan Lage Weide gemeente 

Utrecht’ vastgesteld  voor de cumulatieve geurbelasting 1  vanwege bedrijven op het 

bedrijventerrein Lage Weide. Voorafgaand aan de vaststelling van het gemeentelijke geurbeleid is 

de cumulatieve geurbelasting van geurrelevante inrichtingen binnen het plangebied bepaald2. De 

geurcontour die overeenkomt met de maximale hedonische waarde (H)3 = -1 als 98 percentiel is 

weergeven in afbeelding 1.2. Het plangebied is op de rand van de vastgestelde geurcontour 

gelegen.  

 

 

 

 
1  Cumulatieve geurbelasting van H=-1: de hedonisch gewogen geurbelasting overeenkomstig met een 

hedonische waarde van -1, als gevolg van alle geurrelevante inrichtingen gezamenlijk die gevestigd zijn binnen 
het plangebied. 
2 Berekening cumulatieve geurbelasting BP Lage Weide, LBP Sight, d.d. 16 juli 2018. 
3 Hedonische waarde (H): een maat voor de (on)aangenaamheid van een geur die wordt uitgedrukt op een 

schaal van H = -4 (uiterst onaangenaam) tot H = +4 (uiterst aangenaam) en wordt bepaald conform de NVN 
2818. 
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Afbeelding 1.2 Geurcontour bestemmingsplan Lage Weide, plangebied rood omcirkeld 

 

Een aanvaardbare cumulatieve geurbelasting is de cumulatieve geurbelasting van H=-1, waarbuiten 

de cumulatieve geurbelasting vanwege de in het plangebied gevestigde bedrijven niet meer mag 

bedragen dan H=-1 (lichte hinder) als 98 percentieel, alsmede de cumulatieve geurbelasting buiten 

deze contour voor zover deze ter plaatse van een geurgevoelig object niet meer bedraagt dan H=-

1 (lichte hinder) als 98 percentiel. 

 

De beleidsregels gelden alleen voor geurrelevante inrichtingen en niet in het milieuspoor. De 

bestaande bedrijven kunnen hun bedrijfsvoering gewoon voortzetten en tegelijkertijd wordt 

voorkomen dat een uitbreiding of nieuwvestiging van bedrijven tot een verslechtering van de 

geursituatie leidt. Nieuwe geurrelevante inrichtingen zijn toegestaan, mits geen overschrijding 

optreedt van de aanvaardbare cumulatieve geluidbelasting.  

 

Het kantoor wat op dit moment binnen het plangebied gesitueerd is, kan worden beschouwd als 

een geurgevoelig object4. Met voorgenomen ontwikkeling blijft het een geurgevoelig object, er 

wordt geen bedrijf of geurrelevante inrichting gevestigd welke een bijdrage levert aan de 

cumulatieve geurbelasting. Hierdoor worden de bedrijven in de omgeving niet belemmerd in hun 

bedrijfsvoering met voorgenomen ontwikkeling.  

 
4 Geurgevoelig object: 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, waarbij onder «gebouw, bestemd voor menselijk wonen of menselijk 
verblijf» wordt verstaan: gebouw dat op grond van het bestemmingsplan, bedoeld in artikel 3.1 van de Wet 
ruimtelijke ordening, een inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26 of 3.28 van die wet daaronder mede 
begrepen, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van die wet, of, indien met toepassing van artikel 
2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de 
beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van 
laatstgenoemde wet, mag worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf. 
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In navolgende paragraaf wordt ingegaan of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat ten 

opzichte van de geurcontour welke in het bestemmingsplan ‘Lage Weide’ is opgenomen.  

 

Goed woon- en leefklimaat 

Geurbeleid 

De provincie Utrecht heeft géén eigen geurbeleid vastgesteld. Door het ontbreken van een eigen 

beleid is in de provincie Utrecht het landelijke geurbeleid van kracht. 

 

Om geur te toetsen is een grens nodig voor hoeveel geurbelasting en geurhinder aanvaardbaar is. 

Het Nederlands beleid hiervoor staat sinds 1955 in een brief van de Minister van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Het ministerie van VROM is in het najaar van 2010 

opgenomen in het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). 

 

Volgens dit beleid is de vereiste mate van bestrijding vooral afhankelijk van de ondervonden 

hinder. Het bevoegd gezag houdt bij het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau rekening 

met de hinderlijkheid van die geur. Vanaf 1 januari 2016 staan geurvoorschriften voor 

vergunningplichtige bedrijven in het Activiteitenbesluit. Op nationaal niveau wordt een 

onderscheid gemaakt tussen hinder en ernstige hinder.  

 

Gebruikelijke toetsingswaarden 

De hedonische waarde (H) wordt weergegeven op een schaal van -4 tot 4, waarbij -4 staat voor 

een geurbeleving die als uiterst onaangenaam wordt ervaren, 0 voor een neutrale geurbeleving en 

4 voor een uiterst aangename beleving van de geur.  

 

Algemeen wordt aangenomen dat een hedonische waarde van -1 (licht onaangenaam) tot een 

acceptabele mate van geurhinder leidt. In afbeelding 1.2 is de geurcontour weergeven die 

overeenkomt met de maximale hedonische waarde (H) = -1. Het plangebied is op de rand van de 

vastgestelde geurcontour gelegen. Dit houdt in dat er binnen het plangebied sprake zal zijn van 

een licht onaangename mate van geurhinder. Daarbij is er sprake van een goed woon- en 

leefklimaat. 

 

Conclusie 

Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat omtrent het aspect geur ter plaatse van het 

plangebied sprake is van een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd is. Daarnaast worden de 

bedrijven in de omgeving niet belemmerd in hun bedrijfsvoering met voorgenomen ontwikkeling. 

 

Opgesteld door:  

 

R. (Rianne) Arendsen 

Adviseur leefomgeving 
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BIJLAGE 14: EXTERNE VEILIGHEID, ADVIESGROEP AVIV BV, D.D. 29 JULI 
2019 
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1 Inleiding 

Ten behoeve van de herontwikkeling van het perceel op het adres Kwadrant 1 te Maarssen 

wordt een Ruimtelijke Onderbouwing opgesteld. De herontwikkeling bestaat uit de 

transformatie van het hoofdgebouw (kantoor) naar studenten/jongerenwoningen en de sloop 

van overige bebouwing om plaats te maken voor nieuwe appartementen. 

De locatie ligt binnen 200 m van de N230 die onderdeel is van de route gevaarlijke stoffen 

van de gemeente Stichtse Vecht. Inzicht in de externe veiligheidsrisico’s is daarom nodig. De 

resultaten van de risicoberekeningen worden in deze rapportage gepresenteerd. Er bevinden 

zich in de omgeving van de planlocatie nog enkele andere risicobronnen. Deze worden op 

kwalitatieve wijze behandeld. 

De rapportage is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt de normstelling externe veiligheid 

voor transportroutes samengevat. In hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten van de 

risicoberekening beschreven en de andere risicobronnen kwalitatief beschreven. Hoofdstuk 

4 bevat het resultaat van de risicoberekening. Hoofdstuk 5 ten slotte bevat de conclusie. 
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2 Normstelling externe veiligheid 

2.1 Wet- en regelgeving 

Het transport van gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee door de mogelijkheid dat bij 

een ongeval gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen. Het risico voor personen die verblijven in 

de omgeving wordt gevat onder het begrip externe veiligheid (EV). Voor het transport van 

gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het binnenwater is een risiconormering 

vastgesteld. In het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) zijn de regels opgenomen 

voor de ruimtelijke ordening [1]. Voor infrabesluiten zijn de regels vastgelegd in de 

Beleidsregels EV-beoordeling Tracébesluiten (de Beleidsregels) [2]. 

2.2 Risicobenadering 

De risicobenadering externe veiligheid kent twee begrippen om het risiconiveau voor 

activiteiten met gevaarlijke stoffen in relatie tot de omgeving aan te geven. Deze begrippen 

zijn het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). 

Met het PR wordt de aan te houden afstand geëvalueerd tussen de activiteit en kwetsbare 

functies in de omgeving. Of een functie kwetsbaar of beperkt kwetsbaar is, is te vinden in het 

Besluit externe veiligheid Inrichtingen (Bevi) [4]. Voorbeelden van kwetsbare objecten zijn 

woningen, scholen, ziekenhuizen en grote kantoorgebouwen. Beperkt kwetsbare objecten 

zijn onder andere verspreid liggende woningen, sporthallen en bedrijfsgebouwen. 

Met het GR wordt geëvalueerd of als gevolg van een ongeval een groot aantal slachtoffers 

kan vallen, doordat een grote groep personen blootgesteld wordt. 

2.2.1 Plaatsgebonden risico 

Het PR is de kans per jaar dat een persoon, die zich continu en onbeschermd op een 

bepaalde plaats in de omgeving van een transportroute bevindt, overlijdt door een ongeval 

met het transport van gevaarlijke stoffen op die route. Plaatsen met een gelijk risico kunnen 

door zogenaamde risicocontouren op een kaart worden weergegeven. Het PR leent zich 

daarmee goed voor het vaststellen van een veiligheidszone tussen een route en kwetsbare 

bestemmingen zoals woonwijken. In tabel 1 wordt weergegeven welke normen voor het 

plaatsgebonden risico van toepassing zijn. 

 

Type object Omgevingsbesluit 

Kwetsbare objecten Grenswaarde PR 10-6 

Beperkt kwetsbare objecten Richtwaarde PR 10-6 

Tabel 1. Normen plaatsgebonden risico 
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De grenswaarde moet te allen tijde in acht worden genomen, het bevoegd gezag mag niet 

van de grenswaarde afwijken. Voor de richtwaarde geldt dat uitsluitend in geval van 

zwaarwegende belangen (zoals economische) daarvan mag worden afgeweken. Voor 

ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van basisnetroutes dienen de afstanden 

rechtstreeks getoetst te worden aan de risicoplafonds zoals die zijn vastgesteld in de Regeling 

Basisnet [3]. Voor ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van andere dan de 

basisnetroutes dienen de afstanden getoetst te worden aan de berekende 10-6 contour van 

het plaatsgebonden risico. In veel gevallen is een risicoberekening niet nodig en kan worden 

volstaan met het toepassen van de vuistregels uit de Handleiding Risicoanalyse Transport 

(Hart) [5]. 

 

2.2.2 Groepsrisico 

Indien een plangebied ligt binnen het invloedsgebied van een transportroute waarover 

gevaarlijke stoffen worden vervoerd, wordt in de toelichting bij het bestemmingsplan en in de 

ruimtelijke onderbouwing van de omgevingsvergunning in elk geval ingegaan op: 

 de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een 

ramp op die transportroute, en 

 voor zover dat plan of die vergunning betrekking heeft op nog niet aanwezige kwetsbare 

of beperkt kwetsbare objecten: de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te 

brengen indien zich op die transportroute een ramp voordoet. 

 

Als het groepsrisico door een bestemmingsplan dat geheel of gedeeltelijk gelegen is binnen 

200 m van een transportroute meer dan 10% toeneemt ten opzichte van de bestaande situatie 

en groter is dan 10% van de oriëntatiewaarde dient het groepsrisico te worden verantwoord. 

Dit wordt ook wel aangeduid als de verantwoordingsplicht groepsrisico. In de motivering bij 

het betrokken besluit moeten ten minste de volgende gegevens worden opgenomen: 

 1°. de dichtheid van personen in het invloedsgebied van de transportroute op het tijdstip 

waarop het plan of besluit wordt vastgesteld, rekening houdend met de in dat gebied reeds 

aanwezige personen en de personen die in dat gebied op grond van het geldende 

bestemmingsplan of de geldende bestemmingsplannen of een omgevingsvergunning 

redelijkerwijs te verwachten zijn, en 

2°. de als gevolg van het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning redelijkerwijs te 

verwachten verandering van de dichtheid van personen in het gebied waarop dat plan of 

die vergunning betrekking heeft; 

 het groepsrisico op het tijdstip waarop het plan of de vergunning wordt vastgesteld en de 

bijdrage van de in dat plan of besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 

aan de hoogte van het groepsrisico, vergeleken met de oriëntatiewaarde; 

 de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die bij de voorbereiding van het plan of 

de vergunning zijn overwogen en de in dat plan of die vergunning opgenomen 

maatregelen, waaronder de stedenbouwkundige opzet en voorzieningen met betrekking 

tot de inrichting van de openbare ruimte, en 
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 de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- 

en nadelen daarvan. 

 

Het groepsrisico geeft aan wat de kans is op een ongeval met tien of meer dodelijke 

slachtoffers in de omgeving van de beschouwde activiteit, kortom de kans op een ramp. Het 

aantal personen dat in de omgeving van de route verblijft, bepaalt mede de hoogte van het 

GR. Het GR wordt weergegeven in een zogenaamde fN-curve, op de verticale as staat de 

cumulatieve kans per jaar f op een ongeval met N of meer slachtoffers en op de horizontale 

as het aantal slachtoffers. Figuur 1 geeft een voorbeeld.  

Het groepsrisico wordt bepaald per kilometer route en vergeleken met de oriëntatiewaarde. 

Deze waarde helpt het bevoegd gezag bij de afweging of de kans op een ramp opweegt tegen 

het maatschappelijk voordeel van het voorgenomen besluit. Het begrip oriëntatiewaarde 

houdt in dat het bevoegd gezag gemotiveerd kan besluiten een hogere kans op een ramp te 

accepteren. 

 

 

Figuur 1. Voorbeeld groepsrisico transportroute 

  

Oriëntatiewaarde 
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3 Uitgangspunten risicoberekening 

3.1 Plangebied en risicobronnen 

Het plangebied ligt op ongeveer 80 m van de N230 (wegvak U34) waarover vervoer van 

gevaarlijke stoffen plaatsvindt, maar geen onderdeel is van het basisnet. Ongeveer 750 m 

ten zuiden van het plangebied komt de N230 uit op de A2 (wegvakken U73 en U14), dat 

onderdeel is van het basisnet weg. Figuur 2 toont de ligging van het plangebied en de 

wegroutes ter hoogte van het plangebied. 

 

 

Figuur 2. Ligging plangebied en wegen 

3.2 Wegroute N230 

Het risico van het transport wordt berekend met RBM II versie 2.3 [6]. De methodiek is 

samengevat in hoofdstuk 2. De berekening wordt uitgevoerd conform de Handleiding 

risicoanalyse transport [5]. Voor de berekening zijn de volgende gegevens nodig: 

 De transportintensiteit van gevaarlijke stoffen. 
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 Trajecteigenschappen zoals de uitstromingsfrequentie, de kans per voertuigkilometer dat 

een tankauto met gevaarlijke stoffen betrokken raakt bij een ongeval zodanig dat er 

uitstroming van de stof optreedt.  

 Het aantal personen dat langs de route blootgesteld wordt aan de gevolgen van een 

ongeval. 

 De meteorologische condities: hiervoor is weerstation Soesterberg gebruikt. 

3.2.1 Trajecteigenschappen en transportintensiteit 

De N230 (wegvak U34) is een weg binnen de bebouwde kom. Dit betekent dat conform de 

Hart [5] gerekend wordt met een ongevalsfrequentie van 5.9 10-7. Voor de wegbreedte is 

uitgegaan van de afstand van 25 m tussen de buitenste kantstrepen van de buitenste 

rijstroken. Voor de transportgegevens van de N230 is uitgegaan van de tellingen die zijn 

uitgevoerd in 2008 [9]. Voor de groei van het transport van gevaarlijke stoffen is gebruik 

gemaakt van het Global Economy scenario voor de prognose tot 2020 van DVS [10]. Uit tabel 

2 blijkt dat de intensiteit van de risicobepalende stofcategorie GF3 in 2019 t.o.v. 2008 

ongewijzigd blijft. 

 

Stofcategorie 2008 2019 

LF1 1133 1264 

LF2 1297 1447 

GF3 460 460 

Tabel 2. Transportintensiteit wegvak U34 

Standaard wordt aangenomen dat 61% van het transport overdag plaatsvindt tussen 8:00 en 

18:30 uur en alleen gedurende de werkweek. 

3.2.2 Modellering van de route 

Aan beide zijden van het plangebied dient een lengte van 1000 m van de route te worden 

gemodelleerd [5]. Dit betekent dat een deel van de verbindingswegen naar de A2 worden 

meegenomen in de risicoberekening. Er is sprake van vier verbindingswegen die van de A2 

af of naar de A2 toe lopen. Om inzicht te krijgen in het groepsrisico van de verschillende 

trajecten op een splitsing dienen (cf. de Hart [5]) alle mogelijke combinaties van de wegen te 

worden doorgerekend. Vervolgens is het hoogste groepsrisico van toepassing. Figuur 3 toont 

de vier verschillende verbindingswegen die worden beschouwd in de risicoberekening. 
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Figuur 3. Beschouwde routes 

3.2.3 Bebouwing 

Binnen het invloedsgebied van de routes is de bevolking geïnventariseerd. Voor de 

wegvakken wordt het invloedsgebied bepaald door het transport van stofcategorie GF3 (355 

m). Hierbij is gebruik gemaakt van de BAG-populatieservice [7]. In aanvulling hierop is 

bestemmingsplaninformatie geraadpleegd [11]. De gegevens worden in meer detail 

beschreven in bijlage 1.  

3.3 Overige risicobronnen 

3.3.1 Spoorroute 

Het plangebied ligt op ongeveer 600 m ten zuidwesten van de spoorlijn Breukelen - Utrecht 

waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Over deze route worden onder andere 

B2 (toxische gassen met een invloedsgebied van 995 m) en D4 (toxische vloeistoffen met 

een invloedsgebied van meer dan 4000 m) vervoerd. Het plangebied ligt daarmee buiten de 

200 m zone waarbinnen verantwoording afgelegd dient te worden over het groepsrisico, maar 

binnen het invloedsgebied van deze basisnetroute. Dit betekent dat het groepsrisico niet hoeft 

te worden berekend maar dat conform artikel 7 van het Besluit externe veiligheid 

transportroutes in de toelichting van het bestemmingsplan ingegaan dient te worden op [1]: 
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 De mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een 

ramp op de spoorweg 

 voor zover dat plan of die vergunning betrekking heeft op nog niet aanwezige kwetsbare 

of beperkt kwetsbare objecten: de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te 

brengen indien zich op de spoorweg een ramp voordoet.  

 

3.3.2 Rijksweg A2 

Het plangebied ligt op ongeveer 690 m ten noordoosten van de A2 (wegvak U73 en U14) 

waarover onder andere vervoer van gevaarlijke stoffen uit stofcategorie LT3 (toxische 

vloeistoffen) plaatsvindt. LT3 heeft een invloedsgebied van meer dan 4000 m. Het plangebied 

ligt daarmee buiten de 200 m zone waarbinnen verantwoording afgelegd dient te worden over 

het groepsrisico, maar binnen het invloedsgebied van deze basisnetroute. Dit betekent dat 

conform artikel 7 van het Besluit externe veiligheid transportroutes in de toelichting van het 

bestemmingsplan ingegaan dient te worden op [1]: 

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

ramp op de weg 

 voor zover dat plan of die vergunning betrekking heeft op nog niet aanwezige kwetsbare 

of beperkt kwetsbare objecten: de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te 

brengen indien zich op die weg een ramp voordoet.  

3.3.3 Vaarroute Amsterdam-Rijnkanaal 

Het plangebied ligt op ongeveer 730 m ten zuidwesten van het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) 

waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Over deze vaarroute worden stoffen uit 

de categorieën LF1, LF2 en GF3 vervoerd. Het invloedsgebied van het vervoer van deze 

stoffen is 90 m. Het plangebied ligt buiten het invloedsgebied van deze route. Deze risicobron 

kan buiten beschouwing worden gelaten.  

3.3.4 Aardgasleidingen 

Op een afstand van meer dan 500 m liggen meerdere aardgasleidingen van Gasunie. Deze 

leidingen en het totale invloedsgebied worden getoond in figuur 4. Het plangebied ligt buiten 

het invloedsgebied van deze aardgasleidingen. Deze risicobron kan buiten beschouwing 

worden gelaten.  
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Figuur 4. Invloedsgebied van de aardgasleidingen in de omgeving van het plangebied 

3.3.5 Inrichtingen 

Binnen een straal van 1500 m van het plangebied bevinden zich een aantal inrichtingen met 

opslag van gevaarlijke stoffen [12]. Deze worden weergegeven in figuur 5. 
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Figuur 5. Inrichtingen binnen 1500 m van plangebied  

Gasontvangstation Maarssen 

Op ongeveer 530 m ten noorden van het plangebied ligt gasdruk regel en meetstation 

Maarssen Het is een gasdrukmeet- en regelstation van categorie C. Dit betekent dat een 

afstand van maximaal 25 m, afhankelijk van de doorzet, in acht dient te worden gehouden 

ten opzichte van (beperkt) kwetsbare objecten [13]. Dit heeft geen gevolgen voor de 

ontwikkeling. 

Biegelaar BV 

Biegelaar BV is in 2014 failliet gegaan. Deze risicobron kan buiten beschouwing worden 

gelaten.  

 

LPG-tankstations 

Op een afstand van ca. 180, 200 en 850 m ten zuiden van het plangebied bevinden zich LPG-

tankstations met een invloedsgebied van 150 m. Het plangebied ligt daarmee buiten het 

invloedsgebied van deze inrichtingen. 
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LNG Rolande 

Op 915 m ten zuiden van het plangebied ligt LNG tankstation Rolande. Er is sprake van een 

invloedsgebied van 332 m, en daarmee ligt het plangebied buiten het invloedsgebied van de 

inrichting.  

 

Sika opslag 

Op ca. 500 m ten zuiden van het plangebied bevindt zich de inrichting Sika B.V. Hier is sprake 

van een PGS 15-opslag met een invloedsgebied van 90 m. Het plangebied ligt daarmee 

buiten het invloedsgebied van deze Bevi-inrichting.  
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4 Resultaten risicoberekening 

4.1 Plaatsgebonden risico 

De N320 is een weg binnen de bebouwde kom. De vuistregels conform Hart [5] zijn toegepast: 

Vuistregel 1: Een weg binnen de bebouwde kom heeft geen 10-5-contour 

Vuistregel 2: Een weg binnen de bebouwde kom heeft geen 10-6-contour 

Het plaatsgebonden risico vormt geen belemmering voor de ontwikkeling. 

4.2 Groepsrisico 

Het groepsrisico is berekend voor alle vier mogelijke routes. In alle gevallen is het groepsrisico 

in zowel de huidige als de toekomstige situatie kleiner dan 10% van de oriëntatiewaarde. 

Tabel 3 toont de hoogte van het groepsrisico als factor ten opzichte van de oriëntatiewaarde. 

Er is aangegeven hoeveel de berekende frequentie op een bepaald aantal slachtoffers 

maximaal afwijkt van de oriëntatiewaarde. Een factor van 0.027 betekent dat het groepsrisico 

meer dan 37 keer kleiner is dan de oriëntatiewaarde. 

 

Route Huidig Toekomstig 

1 0.007 0.008 

2 0.027 0.027 

3 0.007 0.008 

4 0.007 0.008 

Tabel 3. Groepsrisico als factor ten opzichte van de oriëntatiewaarde (OW) 

Figuur 6 toont de groepsrisicocurven voor het kilometervak met het hoogste groepsrisico voor 

de huidige en toekomstige situatie van route 2. 
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Figuur 6.  GR voor de huidige situaties en de toekomstige situatie van route 2 

 

 

Figuur 7 vat het berekeningsresultaat op een andere wijze samen. In de figuur is het gedeelte 

van het traject dat het kilometervak met het maximale groepsrisico omvat, weergegeven met 

blauwe cirkels. Geel gemarkeerd zijn de ongevalspunten die de grootste bijdrage leveren aan 

het groepsrisico. De ontwikkeling zorgt niet voor een verschuiving van de ligging van de 

kilometer met het hoogste groepsrisico.  

 Huidige bebouwing 
  Toekomstige bebouwing 
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Figuur 7. Ligging kilometer hoogste groepsrisico route 2 

 

 

 

 Deel van het traject dat het kilometervak met het hoogste groepsrisico omvat en 
een aanduiding van de grootte van dit groepsrisico. Groen gekleurd is kleiner dan 
0.1 keer de oriëntatiewaarde. 

 Ongevalspunt met de grootste bijdrage aan het groepsrisico 
 Deel van het traject met een groepsrisico kleiner dan 0.1 keer de oriëntatiewaarde 
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5 Conclusie 

5.1 Wegroute 

Het externe veiligheidsrisico door het transport van gevaarlijke stoffen over N230 is berekend 

voor de bestaande en de toekomstige situatie. De belangrijkste conclusies naar aanleiding 

van de resultaten worden in dit hoofdstuk benoemd. 

 

Plaatsgebonden risico 

Er is geen sprake van een 10-6 risicocontour. Het plaatsgebonden risico vormt daarmee geen 

belemmering.  

 

Groepsrisico 

Het groepsrisico is lager dan 10% van de oriëntatiewaarde. De verantwoording van het 

groepsrisico kan daarom achterwege blijven.  

Wel dient het bestuur van de veiligheidsregio in de gelegenheid te worden gesteld om advies 

uit te brengen. In de toelichting bij het besluit dient in elk geval in te worden gegaan op de 

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

en de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien een ramp zich 

voordoet. 

5.2 Overige risicobronnen 

De andere risicobronnen in de omgeving van het plangebied zijn geïnventariseerd.  

Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van de volgende transportroutes die onderdeel 

zijn het van het basisnet: 

 Spoorroute 71 Breukelen – Utrecht 

 Wegvak U73 en U14 van Rijksweg A2  

 

Dit betekent dat conform artikel 7 van het Besluit externe veiligheid transportroutes in de 

toelichting van het bestemmingsplan ingegaan dient te worden op [1]: 

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

ramp op de weg of spoorweg 

 voor zover dat plan of die vergunning betrekking heeft op nog niet aanwezige kwetsbare 

of beperkt kwetsbare objecten: de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te 

brengen indien zich op die weg of spoorweg een ramp voordoet.  
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Bijlage 1 Gegevens bebouwing 

Omgeving 

Binnen het invloedsgebied van de N230 is voor de inventarisatie van de bevolking gebruik 

gemaakt van de BAG-populatieservice [7]. Voor de omzetting naar het bevolkingsbestand 

voor RBM II zijn de drempelwaarden voor alle functies verlaagd naar nul personen per object 

(standaardwaarde is 650). Dit betekent dat alle bevolking is geleverd in polygonen in plaats 

van een bevolkingsgrid. Voor de overige instellingen zijn de standaardwaarden gehanteerd. 

Op basis van bestemmingsplaninformatie [11] zijn vijf gebieden toegevoegd aan het 

bevolkingsbestand.  

 Voor de vlakken met een bestemming bedrijf (vlak 1) of bedrijventerrein (vlak 3) is 

(rekening houdend met het maximaal bebouwingspercentage binnen het bouwvlak) en 

uitgegaan van een dichtheid van 40 p/ha met alleen aanwezigheid overdag.  

 Voor de sportvelden (vlak 2) wordt uitgegaan van 25 personen per hectare waarvan 50% 

overdag en 50% ’s nachts aanwezig is, en 95% zich buitenshuis bevindt 

 Voor het bedrijfspand (vlak 4) is uitgegaan van de gegeven industriefunctie van 4686 m2 

[14]. Hierbij wordt 1p/100 m2 aangehouden met alleen aanwezigheid overdag [5]. 

 Voor vlak 5 wordt aangesloten bij het bestemmingsplan [8]. Er zijn maximaal 107 

woningen toegestaan. Er wordt uitgegaan van 2.4 personen per woning, waarvan 50% 

overdag en 100% ’s nachts aanwezig is. 

 

De geleverde bebouwingsvlakken en toegevoegde gebieden worden getoond in figuur 8 en 

tabel 4. 

 

Nr. Omschrijving Personen Fractie 
buitenshuis 

Dag Nacht Dag Nacht 

1. Bestemming bedrijf 56 0 0.07 0.01 

2. Sportvelden 48 48 0.07 0.01 

3. Bestemming bedrijventerrein 182 0 0.95 0.95 

4. Bedrijfspand 47 0 0.95 0.95 

5. Maximaal 107 woningen cf. bestemmingsplan 129 257 0.07 0.01 

Tabel 4. Toegevoegde bouwvlakken 
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Figuur 8. Bevolkingsvlakken 

Plangebied 

De bouwvlakken in de huidige en toekomstige situatie binnen het plangebied worden 

weergegeven in figuur 9. 
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Figuur 9. Bouwvlakken binnen plangebied, huidige en toekomstige situatie 

Bouwvlak HT 

In de huidige situatie is in bouwvlak HT volgens de BAG [14] sprake van een  logiesfunctie. 

Dit is niet in overeenstemming met het huidige gebruik als kantoorpand. Er is geen 

bestemmingsplan beschikbaar van het gebied. Het totale gebruiksoppervlak is in de 

toekomstige situatie gelijk aan 9506 m2 . De ontwikkeling betreft een transformatie van de 

beschikbare ruimte. Aangenomen wordt dat dit oppervlak in de huidige situatie hieraan gelijk 

is. Voor de huidige situatie wordt voor de kantoorfunctie uitgegaan van 1 p/30 m2 met alleen 

aanwezigheid overdag [5]. In de toekomstige situatie is er sprake van 256 kamers voor 

studenten [16]. Hiervoor wordt één persoon per kamer verondersteld met een aanwezigheid 

van 50% overdag en 100% ’s nachts. Daarnaast is er op de begane grond sprake van 

commerciële functies met een oppervlak van 1511 m2 [16]. Hiervoor wordt 1p/30 m2, 

gehanteerd met alleen aanwezigheid overdag. 

 

Bouwvlak H 

Het noordelijk pand wordt in de huidige situatie gebruikt als opslag/magazijn. Er worden er 

geen personen in verondersteld aanwezig te zijn. In de toekomstige situatie is het pand 

gesaneerd. 

 

Bouwvlak T 

Binnen dit bouwvlak is sprake van nieuwbouw. In de huidige situatie worden er geen personen 

verondersteld aanwezig te zijn. In de toekomstige situatie is er sprake van een gebouw met 

zestien bouwlagen. Op de begane grond zal sprake zijn van 189.8 m2 bestemd voor 
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commerciële functies [16]. Hiervoor wordt ook 1p/30 m2, gehanteerd met alleen aanwezigheid 

overdag. Op de eerste tot en met de vijftiende verdiepingen komen in totaal 281 

appartementen met een oppervlakte kleiner dan 60 m2 en 228 appartementen met een 

oppervlak groter dan 60 m2[16]. Hier wordt 1.2 persoon per woning (< 60 m2) en 2.4 persoon 

per woning (> 60 m2) gehanteerd [15]. Uitgegaan wordt van een aanwezigheid van 50% 

overdag en 100% ’s nachts.  

 

Het aantal personen per bouwvlak in de huidige en toekomstige situatie wordt samengevat in 

tabel 5. 

 

Bouwvlak Huidig Toekomstig 

Dag Nacht Dag Nacht 

H 0 0 - - 

HT 317 0 179 256 

T - - 449 885 

Tabel 5. Aantal personen per bouwvlak in de toekomstige situatie 
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1. Inleiding 

 

 

Kwadrant B.V. (samenwerking tussen Smit’s Bouwbedrijf Projectontwikkeling en  

We Do Projects) is voornemens het perceel van het voormalige kantoor van Fujitsu aan Het 

Kwadrant te Maarssen te herontwikkelen. De kantoor- en bedrijfsfuncties zullen plaats 

maken voor gestapelde woningen en ondersteunende commerciële functies. De totale 

ontwikkeling bestaat uit: 

• een kantoorgebouw dat wordt getransformeerd tot 260 studentenkamers en 1.540 m2 

bvo aanvullend programma; 

• nieuwbouw Het Kwadrant met 499 appartementen en een volledig verdiepte 

parkeerkelder.  

Fietsparkeren wordt voor beide ontwikkelingen inpandig opgelost.  

 

Ten behoeve van de transformatie is reeds eerder een mobiliteitsonderzoek bij het bevoegd 

gezag ingediend. Dit mobiliteitsonderzoek ging in op de parkeerbehoefte op het moment 

dat alleen de transformatie was gerealiseerd. Het voorliggende mobiliteitsonderzoek gaat in 

op de totale parkeerbehoefte van de gehele ontwikkellocatie na realisatie van de 

transformatie en de nieuwbouw van Het Kwadrant. Binnen dit onderzoek wordt dus tevens 

de parkeerbehoefte van de transformatie meegenomen, aangezien de mobiliteitsconcepten 

die worden aangeboden eveneens effect hebben op de parkeerbehoefte van de 

transformatie. De resultaten van dit onderzoek zijn in deze rapportage opgenomen. 

 

Er zullen na de ontwikkeling van Het Kwadrant in totaal 220 autoparkeerplaatsen in de 

parkeerkelder en 151 autoparkeerplaatsen op het maaiveld beschikbaar zijn.   

 

Kwadrant B.V. heeft Goudappel B.V. gevraagd een parkeeronderzoek op te stellen. 

Voorliggende rapportage geeft antwoord op de volgende vragen: 

• In welke beleids- omgevingscontext wordt Het Kwadrant ontwikkeld? 

• Wat is de normatieve parkeerbehoefte van Het Kwadrant? 

• Wat is parkeerbehoefte indien rekening wordt gehouden met specifieke eigenschappen 

van de ontwikkeling? 

• Hoeveel fietsparkeerplaatsen zijn er nodig bij Het Kwadrant? 

• Hoe functioneert de ontsluiting op de openbare ruimte? 

 

  



 

 Mobiliteitsonderzoek Het Kwadrant - 17 november 2021 5 

 

 

 

2. Context 

 

 

In voorliggend hoofdstuk is de beleidsmatige en ruimtelijke context waarin Het Kwadrant 

ontwikkeld wordt beschreven. 

 

2.1 Achtergrond 

Duurzaamheid 

Het huidige kabinet wil de uitstoot van CO2 door Nederland in 2030 beperken met 49% ten 

opzichte van de uitstoot in 1990. De EU-doelstellingen voor 2030 zijn een vermindering van 

de CO2-uitstoot met ten minste 40%. Om, uitgaande van deze doelstellingen, onze mobiliteit 

ook in de toekomst te garanderen, dient Nederland het bestaande mobiliteitssysteem 

fundamenteel veranderen. Er moet worden gezocht naar een duurzame mobiliteit die veilig, 

comfortabel en minder belastend is voor het milieu. Om deze doelstellingen te behalen 

wordt er door de overheid stevig ingezet op stimuleringsmaatregelen voor de fiets, 

elektrificering, het gebruik van duurzame brandstoffen, de aanleg van een duurzame 

infrastructuur, de ontwikkeling van slimme systemen om ander reisgedrag en gebruik van 

alternatieve vervoersmiddelen te stimuleren. 

 

In het Stedenbouwkundig kader & randvoorwaarden Planetenbaan en het Kwadrant d.d. 

november 2019 stelt de gemeente Stichtse Vecht haar ambities ten aanzien van het thema 

duurzaamheid: ‘Gemeente Stichtse Vecht wil samen met inwoners, bedrijven en organisaties 

duurzame ontwikkeling stimuleren. De gemeente heeft zich tot doel gesteld om in 2030 een 

klimaatneutrale gemeente te zijn’. Duurzaamheid raakt alle facetten van ruimtelijke ordening 

en dient conform gemeentelijk beleid in een zo vroeg mogelijk stadium meegenomen te 

worden bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Op deelgebiedsniveau wordt door de 

gemeente getoetst of ontwikkelaars voldoende maatregelen hebben getroffen ten behoeve 

van een duurzame en meer klimaatneutrale leefomgeving. Eén van de middelen die de 

gemeente hanteert is het stimuleren en faciliteren van fietsmobiliteit, vooral door het 

aanbieden van directe en veilige fietsroutes en voldoende stallingmogelijkheden. Door het 

creëren van een samenhangend fietsnetwerk, zowel lokaal als regionaal wordt deze 

duurzame vorm van mobiliteit gestimuleerd. Het creëren van kwalitatief hoogwaardige 

fietsverbindingen leidt tot een hoger fietsgebruik. Ook in het kader van gezonde mobiliteit 

wordt langzaam verkeer gestimuleerd, in de Beleidsnota langzaam verkeer1 wordt dit door 

de gemeente beschreven. Door de wijziging in functies en de gebiedsgerichte opwaardering 

van langzaam verkeersroutes, wordt het gebied het Kwadrant getransformeerd van een 

 
1  GVVP Stichtse Vecht, deel C, Nota langzaam verkeer d.d. maart 2016 
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werklocatie georiënteerd op de auto, naar een woonlocatie georiënteerd op actieve 

manieren van verplaatsen. 

 

Vervoer op maat 

Het inzetten op alternatieve vormen van mobiliteit gaat gepaard met de transitie van bezit 

naar gebruik. De trend van stagnatie en zelfs afname van autobezit is in industriële landen 

als Nederland vooral zichtbaar onder jongeren. Wanneer deze trend zich doorzet in de 

komende jaren, is het voor Nederlandse gemeenten zinvol om in te zetten op alternatieve 

vormen van vervoer die als substitutie dienen voor de auto. 

 

Leefbaarheid 

De woonomgeving dient goed aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de mensen die 

er wonen. Mobiliteit heeft over het algemeen nadelige gevolgen voor de leefbaarheid (CO2 

uitstoot, NO2 uitstoot en geluidshinder). Voor de bewoners is het van belang dat deze 

nadelige gevolgen beperkt blijven, dit kan worden bewerkstelligd door het autogebruik en 

autobezit terug te dringen. 

 

Hierna is beschreven hoe de ontwikkellocatie de potentie heeft om de duurzaamheids-

ambities na te streven. 

 

2.2 Ontwikkeling Het Kwadrant 

Functieprogramma 

Binnen de totale ontwikkeling van de ontwikkellocatie worden 499 huurwoningen, 260 

studentenwoningen en 1.540 m2 bvo ondersteunende commerciële voorzieningen 

gerealiseerd. De ondersteunende commerciële voorzieningen betreffen onder meer een 

wasserette en een kleine (lokale) mandjessupermarkt voor de nieuwe bewoners van Het 

Kwadrant. Deze commerciële functies zijn ondersteunend aan de woningen en kennen 

derhalve geen eigen parkeerbehoefte. De specificatie van het functieprogramma is als volgt: 

• 167 sociale huurappartementen (<40 m2 gbo); 

• 119 huurappartementen (<60 m2 gbo); 

• 132 huurappartementen (60-80 m2 gbo); 

• 81 huurappartementen (>80 m2 gbo); 

• 260 studentenwoningen; 

• 1.540 m2 bvo ondersteunende commerciële voorzieningen. 

 

Situatieschets 

De ontwikkellocatie van Het Kwadrant biedt kenmerken die het gebruik van duurzaam 

vervoer stimuleren. De ligging van Het Kwadrant is gevisualiseerd in figuur 2.1. Het Kwadrant 

is omsloten door de Ruimteweg en de Maarssenbroekseslag. Waar de 

gebiedsontsluitingswegen een barrière vormen voor bewoners en bezoekers om te parkeren 

buiten de ontwikkellocatie, wordt de fietsontsluiting juist versterkt door een directe, 

ongelijkvloerse verbinding op het fietsnetwerk.  
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Figuur 2.1: De ligging van ontwikkellocatie Het Kwadrant 

 

Vanaf de ontwikkeling is de toegang tot het openbaar vervoer laagdrempelig. Op circa 20 en 

200 meter loopafstand zijn bushaltes gelegen. Buslijnen 38 en 48 halteren bij de in figuur 2.1 

weergegeven bushaltes. Hierdoor heeft men viermaal per uur de gelegenheid om naar het 

treinstation van Maarssen te reizen, twee- tot viermaal per uur naar Utrecht Centraal en 

tweemaal per uur richting Nieuwegein. De fiets- en voetgangersverbinding tussen de haltes 

wordt opgewaardeerd om het gebruik nog laagdrempeliger te maken. Het treinstation van 

Maarssen is op 9 fietsminuten afstand gelegen van de ontwikkellocatie. Vanaf het station 

vertrekt tweemaal per uur een trein naar Rhenen, via Utrecht, en met dezelfde frequentie 

naar Uitgeest, via Amsterdam.  

 

In het gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan2 wordt ingegaan op de fietssnelweg van Dom 

tot Dam, tussen Utrecht en Amsterdam. De fietssnelweg is voor een belangrijk deel 

gerealiseerd, maar verdient op enkele punten opwaardering. In het kader van de stimulering 

van de fietsmobiliteit is deze opwaardering van belang. Een deel van de beoogde 

fietssnelweg ligt vlak bij de ontwikkellocatie en is weergegeven in figuur 2.1. De beoogde 

directe ontsluiting op het fietsnetwerk direct aan Het Kwadrant versterkt de potentie van de 

fiets als vervoersmiddel. 

 

Met de ontwikkeling van de ontwikkellocatie van Het Kwadrant wordt aangesloten op de 

duurzaamheidsambities van de gemeente Stichtse Vecht. Zo wordt mede door de 

ontwikkeling van Het Kwadrant getransformeerd van een werkmilieu naar een woonmilieu 

 
2 Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Stichtse Vecht 2013, Deel C: Beleidsnota langzaam

 verkeer, oktober 2015. 

 ontwikkellocatie 
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met een prettig leefklimaat. Er wordt geïnvesteerd in actieve manieren van verplaatsen door 

in te zetten op de ontsluiting voor fietsers en voetgangers. Hiermee wordt tevens aansluiting 

met het openbaar vervoer gezocht en wordt middels een mobiliteitsconcept gestuurd op het 

ruimtebeslag van auto’s en aangesloten bij het verwachte autogebruik van de doelgroep: 

één- en tweepersoonshuishoudens, sociale huurders en studenten. 
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3. Parkeren gemeentelijke 

normering  

 

 

3.1 Aanpak 

Voor de ontwikkeling van Het Kwadrant wordt de 

parkeerbehoefte berekend aan de hand van de 

gemeentelijke parkeernormering. De parkeerbehoefte 

wordt berekend door de omvang van de functies te 

vermenigvuldigen met de bijbehorende parkeernorm 

(het aantal benodigde parkeerplaatsen per functie). 

Woningen genereren niet op alle momenten van de 

week een even grote parkeerbehoefte. Bij de 

parkeernormen voor Het Kwadrant wordt 

onderscheid gemaakt in parkeren voor bewoners en 

bezoekers. Bewoners zijn doorgaans ’s nachts 

aanwezig terwijl bezoekers veelal in de avond op 

bezoek komen. Tevens kunnen de parkeerplaatsen 

door verschillende parkeerders gebruikt worden 

(dubbelgebruik). Met behulp van 

aanwezigheidspercentages wordt rekening gehouden 

met dit effect, zie figuur 3.1. 

 

3.2 Uitgangspunten 

Aanbod parkeerplaatsen 

Bij het functieprogramma van Het Kwadrant worden parkeerplaatsen gerealiseerd. Bij de 

totale ontwikkeling worden 371 autoparkeerplaatsen gerealiseerd, waarvan 151 

parkeerplaatsen op het maaiveld en 220 parkeerplaatsen in een parkeerkelder. 

Overeenkomstig met het Bouwbesluit en in lijn met de Europese Energy Performance of 

Buildings Directive (EPBD III) wordt bij Het Kwadrant voorgesorteerd op de elektrificatie van 

het wagenpark. Hierdoor worden duurzame vormen van autorijden laagdrempelig gemaakt. 

 

  

Functiegegevens  

(aantal woningen) 

Parkeernorm 

(ppl per woning) 

Parkeervraag 

tijd 
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Figuur 3.1: Berekening 

parkeerbehoefte 
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Parkeernormen 

Specifiek voor ontwikkellocaties Het Kwadrant en de Planetenbaan, heeft de gemeente 

Stichtse Vecht randvoorwaarden en parkeernormen voor woningen opgesteld3. De 

parkeernormen voor de ontwikkellocatie zijn gebaseerd op de gemeentelijke 

parkeernormennota voor de Stichtse Vecht4 en aangepast naar het stedelijke karakter na 

transformatie van de ontwikkellocaties.  

 

In tabel 3.1 zijn de parkeernormen voor verschillende woonfuncties gepresenteerd, zoals 

opgenomen in paragraaf 3.2 ‘Randvoorwaarden verkeer en parkeren’ van ‘Planetenbaan en 

Het Kwadrant Maarssenbroek - stedenbouwkundig kader & randvoorwaarden’. In de 

parkeernorm is de bezoekersnorm apart genoemd. De bezoekersnorm dient opgeteld te 

worden bij de parkeernorm voor bewoners. 

 

functie 
parkeernorm 

bewoners 

parkeernorm 

bezoekers 
eenheid 

huurappartementen < 60 m2 GBO 0,7 0,2* ppl per woning 

huurappartementen 60-80 m2 GBO 1,0 0,2* ppl per woning 

huurappartementen > 80 m2 GBO 1,3 0,2* ppl per woning 

studentenwoningen 0,2 0,1 ppl per woning 

*  De bezoekersnorm bedraagt 0,2 tot 0,3 parkeerplaatsen per woning, waarbij de lage parkeernorm 

geldt bij optimale uitwisselbaarheid van de parkeerplaatsen en clustering van 

bezoekersparkeerplaatsen. Met de inrichting van parkeerplaatsen op het maaiveld wordt aan deze 

voorwaarden voldaan.  

 

Tabel 3.1: Gehanteerde parkeernormen gemeente Stichtse Vecht  

 

Voor de overige functies gelden de parkeernormen zoals in GVVP Stichtse Vecht (2015). De 

overige functies binnen de ontwikkeling van Het Kwadrant zijn ondersteunend aan de 

woonfuncties, en hebben daardoor geen eigen parkeerbehoefte. 

 

Aanwezigheidspercentages 

Woningen genereren niet op alle momenten van de week een even grote parkeerbehoefte. 

Met behulp van aanwezigheidspercentages van CROW5 wordt rekening gehouden met dit 

effect. De aanwezigheidspercentages zijn opgenomen in tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2: Aanwezigheidspercentages 

 

 
3 Planetenbaan en Het Kwadrant Maarssenbroek - stedenbouwkundig kader & randvoor-

 waarden, Stichtse Vecht, november 2019. 

4 GVVP Stichtse Vecht Deel B: Nota Parkeernormen, gemeente Stichtse Vecht, oktober 2015. 

5 CROW-publicatie 381 – Toekomstbestendig parkeren, december 2018. 
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ochtend 

werkdag-

middag 

werkdag-

avond 

werkdag-

nacht 

koop-

avond 

zaterdag-

middag 

zaterdag-

avond 

zondag-

middag 

woningen 

bewoners 
50% 50% 90% 100% 80% 60% 80% 70% 

woningen 

bezoekers 
10% 20% 80% 0% 70% 60% 100% 70% 
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3.3 Resultaat 

Op basis van het functieprogramma, de te hanteren parkeernormen en de 

aanwezigheidspercentages is de parkeerbehoefte berekend op basis van de gemeentelijke 

parkeernormen. Het resultaat is inzichtelijk in tabel 3.3. 

 

functie 
zonder 

dubbelgebruik 

werkdag-

ochtend 

werkdag-

middag 

werkdag-

avond 

werkdag-

nacht 

koop-

avond 

zaterdag-

middag 

zaterdag-

avond 

zondag-

middag 

huurappartement 

sociaal <40 m2 gbo 
117 58 58 105 117 94 70 94 82 

huurappartement  

< 60 m2 gbo 
83 42 42 75 83 67 50 67 58 

huurappartement  

60-80 m2 gbo 
132 66 66 119 132 106 79 106 92 

huurappartement   

> 80 m2 gbo 
105 53 53 95 105 84 63 84 74 

bezoek 

huurappartement 
100 10 20 80 0 70 60 100 70 

studentenwoningen 52 26 26 47 52 42 31 42 36 

bezoek studenten 26 3 5 21 0 18 16 26 18 

totale 

parkeerbehoefte 
615 257 270 541 490 480 369 517 431 

 

Tabel 3.2: Resultaat parkeerbehoefte conform gemeentelijke parkeernormering en aanwezigheidspercentages 

 

Uit tabel 3.3 blijkt dat de parkeerbehoefte conform gemeentelijk parkeerbeleid, zonder de 

aanwezigheidspercentages in ogenschouw te nemen (zonder dubbelgebruik), 615 parkeer-

plaatsen bedraagt. Gelet op de mogelijkheid van dubbelgebruik van de parkeerplaatsen, 

bedraagt de parkeerbehoefte op het maatgevende moment, de werkdagavond, 541 parkeer-

plaatsen. Bij de ontwikkeling van Het Kwadrant worden 371 parkeerplaatsen ontwikkeld. Hier 

ontstaat een mismatch tussen het functieprogramma en het parkeeraanbod in de vorm van 

een tekort van (541 – 371 =) 170 parkeerplaatsen. 

 

Indien 541 parkeerplaatsen gerealiseerd worden ontstaat een autogeoriënteerde focus voor 

de ontwikkellocatie. Dit sluit niet aan bij de ambities die de gemeente Stichtse Vecht stelt 

voor gebied Planetenbaan en Het Kwadrant. Daarom zijn in ‘Planetenbaan en Het Kwadrant 

Maarssenbroek - stedenbouwkundig kader & randvoorwaarden’ mogelijkheden opgenomen 

om af te wijken van de parkeernormen om zo beter aan te sluiten bij de 

duurzaamheidsambities. Concreet worden doelgroepen en het mobiliteitsconcept aangereikt 

als elementen om af te wijken van de parkeernorm. Het Kwadrant is voornemens aan te 

sluiten bij het lagere autobezit van de beoogde doelgroepen en gebruik te maken van een 

mobiliteitsconcept op maat. Daarbij wordt gebruik van de fiets gestimuleerd en zijn per 

appartement minimaal 2 en maximaal 5 fietsparkeerplaatsen beschikbaar (afhankelijk van de 

omvang van het betreffende appartement). Hierbij wordt tevens voorzien in 

bezoekersparkeerplaatsen en fietsparkeerplaatsen voor brede fietsen. In de volgende 

hoofstukken wordt aandacht besteed aan deze specifieke eigenschappen van de 

ontwikkeling.   
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4. Parkeren specifieke 

eigenschappen ontwikkeling 

 

 

Bij het opstellen van de gemeentelijke parkeerbalans is geconcludeerd dat meer 

parkeerplaatsen benodigd zijn voor het functieprogramma dan het geplande 

parkeeraanbod. Vanuit de gemeentelijke ambities, de ligging van de ontwikkellocatie en de 

specifieke doelgroep van de ontwikkeling wordt daarom ingezet op een mobiliteitsconcept 

voor bewoners om de parkeerbehoefte te verlagen6. Deze worden hiernavolgend toegelicht. 

 

4.1 Doelgroep woningen 

Binnen de ontwikkeling worden 499 huurappartementen gerealiseerd. Een 

woningmarktanalyse7 prognosticeert dat tussen 2018 en 2023 slechts circa 2% van de 

gezinnen in een huurappartement zal gaan wonen. Hiertegenover staan één- tot 

tweepersoonshuishoudens waarvan, afhankelijk van de leeftijd, circa 7% tot 68% in een 

huurappartement zal gaan wonen. Het aandeel gezinnen dat in de huurappartementen gaat 

wonen zal dus beperkt zijn. Eén- en tweepersoonshuishoudens kennen een lager gemiddeld 

autobezit dan gezinnen en dan het gemiddelde, zie figuur 4.1. Door het onderscheid in 

koop- en huurappartementen houdt de parkeernorm gedeeltelijk rekening met dit verschil.  

 

 
6 In de randvoorwaarden voor parkeren bij de ontwikkellocatie is beschreven dat het college

 van burgemeester en wethouders van de normen in deze randvoorwaarden kan afwijken,

 indien slimme mobiliteitsconcepten dan wel de doelgroepen hier aanleiding toe geven. 

7 Woningmarktanalyse - Gemeente Stichtse vecht, Provincie Utrecht, december 2018. 
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Figuur 4.1: Autobezit per huishouden per type huishouden (CBS, bewerkt)  

 

In figuur 4.1 is inzichtelijk dat het gewogen gemiddelde voor een- en tweepersoons-

huishoudens 0,79 parkeerplaatsen per huishouden bedraagt. Dit is 80% van het gemiddelde 

autobezit. In Maarssen bedraagt het gemiddelde autobezit 1,1 parkeerplaatsen per woning. 

Voor een- en tweepersoonshuishoudens wordt daarmee een gemiddeld autobezit van 0,9 

parkeerplaatsen per huishouden verwacht (80% x 1,1). De woningen tussen de 60 – 80 m2 

bvo zullen voornamelijk door een- en tweepersoonshuishoudens worden bewoond. Daarom 

is in deze studie de parkeernorm voor bewoners van de woningen tussen de 60 – 80 m2 bvo 

verlaagd van 1,0 naar 0,9 parkeerplaatsen per woning. 

 

4.2 Sociale huurwoningen 

Van de 286 geplande woningen waarvan de omvang kleiner is dan 60 vierkante meter gbo, 

betreffen er 167 sociale huur woningen. Door de sociale huurgrens vallen 

huishoudensinkomens bij sociale huurwoningen in de eerste twee 20% inkomensgroepen. 

Uit gegevens van CBS blijkt dat het autobezit bij deze huishoudensinkomens, en daarmee 

het autobezit van sociale huurwoningen, lager ligt dan gemiddeld. In figuur 4.2 is het 

autobezit naar inkomensgroep weergegeven. 

 

 

 

Figuur 4.2: Autobezit per huishouden per inkomensgroep (CBS, bewerkt) 
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Uit figuur 4.2 blijkt dat het autobezit bij sociale huurwoningen lager ligt dan gemiddeld: 

namelijk tot gemiddeld 0,71 auto’s per huishouden ten opzichte van 0,99 auto’s per 

huishouden gemiddeld. Om aan te sluiten bij het realistische autobezit bij sociale huur, 

wordt een evenredig lager parkeerkencijfer van (0,71 / 0,99 × 0,7 =) 0,5 in plaats van 0,7 

parkeerplaatsen per sociale huurwoning gehanteerd. Het lagere autobezit bij sociale 

huurwoningen heeft geen effect op het bezoekersparkeren. De parkeernorm voor bezoeker 

van 0,2 parkeerplaatsen per woning blijft gehandhaafd. 

 

Voor de overige huurappartementen komt de waarde van de parkeernorm overeen met het 

te verwachten autobezit op basis van de huishoudsamenstelling. 

 

4.3 Studentenwoningen 

Binnen de ontwikkeling worden 260 studentenwoningen gerealiseerd. De doelgroep van de 

studentenwoningen zijn internationale studenten. Om de huisvesting van juist dit type 

student in Het Kwadrant te waarborgen is een samenwerking met de Universiteit Utrecht 

aangegaan.  

 

Internationale studenten blijven doorgaans maximaal 6 maanden in Nederland. Deze 

periode hangt samen met het aanspraak maken op studiebeurzen en met studietermijnen. 

Studenten, al dan niet met een geldig rijbewijs, die tot een half jaar in Nederland wonen, 

zullen hoogstwaarschijnlijk geen auto bezitten en voornamelijk gebruik maken van het 

openbaar vervoer en de fiets.  

 

Gelet op de specifieke doelgroep van de studentenwoningen en de waarborging hiervan, 

wordt afgeweken van de parkeernorm. In plaats van 0,2 parkeerplaatsen voor studenten en 

0,1 parkeerplaatsen voor bezoekers, wordt hierna met 0,1 parkeerplaatsen voor studenten en 

0,1 parkeerplaatsen voor bezoekers gerekend. De gesommeerde parkeerbehoefte van 0,2 

parkeerplaatsen per studentenwoning sluit daarmee aan bij de minimale parkeerkencijfers 

van CROW8. 

 

4.4 Stallen van deelauto’s 

In het gemeentelijk beleid is duurzame mobiliteit een belangrijke pijler. Een van de 

duurzame mogelijkheden die opgenomen zijn in ‘Planetenbaan en Het Kwadrant 

Maarssenbroek - stedenbouwkundig kader & randvoorwaarden’ is het aanbieden van een 

deelautosysteem. Autodelen is het principe dat meerdere mensen gebruik maken van 

dezelfde auto. Het voordeel van autodelen is dat bewoners wel gebruik kunnen maken van 

een auto, maar deze niet hoeven te bezitten.  

 

  

 
8 CROW-publicatie 381 – Toekomstbestendig parkeren, december 2018. 
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Potentie van deelauto’s  

In Nederland is het gebruik van deelsystemen in de mobiliteit steeds meer in opkomst.  

In de afgelopen jaren hebben we een paradigmaverschuiving gezien in de stedelijke 

mobiliteit. Gedeelde economie neemt stap voor stap de plaats in van autonomie gebaseerd 

op bezit. 

 

De deelauto biedt een alternatief voor het gebruik van de privéauto met de bijkomende 

toenemende congestie, schadelijke emissies en een groeiend ruimtebeslag. Tegelijkertijd 

kampt Nederland met volle treinen in de spits en zelfs fietsfiles in grote steden. 

In 2020 reden er in Nederland meer dan 50.000 deelauto’s rond, met zo’n 400.000 

gebruikers. In de Green Deal Autodelen II9 wordt gestreefd naar 100.000 deelauto’s in 2021 

en 700.000 gebruikers van autodelen. In het aantal deelauto’s in Nederland is dus een flinke 

groei voorzien, deze ontwikkeling is met name in de grote steden te zien. 

 

Autodelers hadden voordat zij gebruik maakten van deelauto’s gemiddeld ongeveer 1 auto 

per huishouden. Sinds zij gebruik maken van een deelauto is dit gemiddelde gedaald tot 0,7 

auto per huishouden. De deelautoritten worden vaak gebruikt ter vervanging van het 

gebruik van een eigen, geleende of gehuurde auto (38%) of ter vervanging van het 

openbaar vervoer (35%).10 Grootschalige onderzoeken naar de effecten van deelmobiliteit 

zijn niet voor handen. Uit de verschillende internationale onderzoeken die wel beschikbaar 

zijn blijkt dat door autodelen het autobezit en het aantal autokilometers daadwerkelijk 

afneemt. Een autodeler rijdt gemiddeld 1.600 kilometer per jaar minder, dit staat gelijk aan 

een reductie van 90 kg CO2 per jaar. Wanneer we ook de emissiereductie, als gevolg van het 

gedaalde autobezit, meetellen, leveren deelauto’s op dit moment een besparing op van 175-

265 kg CO2 per jaar, per autodelend huishouden.  

 

In de praktijk is het stimuleren van autodelen maatwerk. Of autodelen past bij een bepaald 

project of een bepaalde wijk, is bijvoorbeeld afhankelijk van de samenstelling van de 

bewoners en van de feitelijke parkeerdruk. 

 

Ondanks dat deelautosystemen als onderdeel van ontwikkelingen de laatste jaren in 

opkomst zijn, zijn grootschalige evaluatie-onderzoeken nog niet voor handen. Toch zijn er 

verschillende onderzoeken beschikbaar naar de meer algemene effecten van autodelen op 

het autobezit (zie bijlage 1).  

 

Aanbieders van deelauto’s hanteren op dit moment veelal de hiernavolgende 

uitgangspunten: per 25 tot 30 woningen bieden zij één deelauto, waarbij elke deelauto 5 

eigen auto’s vervangt. Het stallen van 1 deelauto per 30 woningen is een conservatieve en 

veilige benadering. Door meer deelauto’s per woning te stallen, bijvoorbeeld 1 deelauto per 

20 woningen, kunnen meer mensen gebruik maken van een auto die zij niet bezitten. Om dit 

tot een succes te maken is meer inspanning nodig. Denk hierbij ten eerste aan een 

completer aanbod door het bieden van aanvullende deelmodaliteiten, zoals een elektrische 

 
9  Green Deal Autodelen II: Doel van deze Green Deal is bedrijven, overheden en burgers te

 stimuleren en te faciliteren om hun mobiliteitsbehoefte in te vullen op een manier die

 maximaal gebruik maakt van de mogelijkheden die autodeelconcepten bieden. 

10  Onderzoek van Autodelen.info 
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bakfiets. Daarnaast kan de drempel van het gebruik van de deelauto verder verlaagd worden 

door aantrekkelijke abonnementen te hanteren, die mogelijk (gedeeltelijk) onderdeel zijn 

van de servicekosten.  

 

Deelmobiliteit bij Het Kwadrant 

Door de ligging van Het Kwadrant ten opzichte van het openbaar vervoer (bus en trein) 

wordt het succes van autodelen versterkt en zijn bewoners niet afhankelijk van een auto. Om 

in (een deel van) de automobiliteit van de bewoners van alle woningen te voorzien is 

Kwadrant B.V. daarom voornemens om deelauto’s te stallen bij de ontwikkeling. Op deze 

wijze zullen niet alleen de bewoners van de huurappartementen maar ook de studenten die 

voor een korte periode in Nederland verblijven gebruik kunnen maken van een auto.  

 

Bij Het Kwadrant wordt per 25 woningen een deelauto geplaatst. Bij de realisatie van (260 + 

499 =) 759 woningen betekent dit het stallen van 30 deelauto’s, die gezamenlijk 150 eigen 

auto’s vervangen. Per saldo daalt de parkeerbehoefte met 120 (150 – 30 deelauto 

parkeerplaatsen) parkeerplaatsen.  

 

Het faciliteren van het deelautogebruik betekent dat het autodelen zo eenvoudig mogelijk 

wordt gemaakt. Dit betekent onder meer dat: 

• de deelauto’s binnen het complex (op eigen terrein) beschikbaar moeten zijn; 

• er variëteit is in het aanbod van deelauto’s; 

• voor bewoners een aantrekkelijk product wordt geboden; 

• gemak en flexibiliteit wordt geboden, bijvoorbeeld door een huismeester die praktische 

zaken regelt in geval van pech, onderhoud en schoonmaken.  

 

Voor het stallen van deelauto’s bij Het Kwadrant hebben Kwadrant Maarssen en SBB 

Ontwikkelen en Bouwen een intentieovereenkomst11 afgesloten met Amber Mobility. Zij 

werken aan een gepast en aantrekkelijk product die aansluit bij de behoeften van de 

bewoners en organiseren in aanloop naar de oplevering van Het Kwadrant: 

• gezamenlijke promotie richting potentiële gebruikers van de deelvoertuigen; 

• parkeervoorzieningen voor elektrische deelauto’s op openbaar toegankelijke terrein. 

De partijen spreken de intentie uit om de mobiliteitshub met deelauto’s voor een periode 

van minimaal vijf jaar in bedrijf te houden mits sprake is van een positief verdienmodel, zie 

bijlage 2. Afspraken zullen worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 

 

4.5 Resultaat 

De specifieke eigenschappen van de ontwikkeling in ogenschouw nemende, ontstaat de 

parkeerbehoefte zoals in tabel 4.1. 

  

 
11  Intentieverklaring samenwerking Amber Mobility, Kwadrant Maarssen en SBB Ontwikkelen en

 Bouwen, 18 oktober 2021. 
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functie 
zonder 

dubbelgebruik 

werkdag 

ochtend 

werkdag 

middag 

werkdag 

avond 

werkdag 

nacht 

koop-

avond 

zaterdag 

middag 

zaterdag 

avond 

zondag-

middag 

huurappartement 

sociaal <40 m2 gbo 
84 42 42 76 84 67 51 67 59 

huurappartement  

< 60 m2 gbo 
83 42 42 75 83 67 50 67 58 

huurappartement 

60-80 m2 gbo 
119 59 59 107 119 95 71 95 83 

huurappartement   

> 80 m2 gbo 
105 53 53 95 105 84 63 84 74 

bezoek 

huurappartement 
100 10 20 80 0 70 60 100 70 

studentenwoningen 26 13 13 23 26 21 16 21 18 

bezoek studenten 26 3 5 21 0 18 16 26 18 

stalling deelauto’s 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

reductie door 

deelauto’s 
-150 -75 -75 -135 -150 -120 -90 -120 -105 

totale 

parkeerbehoefte 
423 176 189 371 298 332 266 370 305 

 

Tabel 3.1: Parkeerbehoefte specifieke eigenschappen ontwikkeling 

 

Uit tabel 4.1 blijkt dat, gelet op de specifieke eigenschappen van de ontwikkeling, de 

parkeerbehoefte op het maatgevende moment, de werkdagavond, 371 parkeerplaatsen 

bedraagt. Hierbij geldt het uitgangspunt van dubbelgebruik van parkeerplaatsen. Dit 

betekent dat bewoners en hun bezoek van dezelfde parkeerplaatsen gebruik maken. Bij de 

ontwikkeling worden 371 parkeerplaatsen gerealiseerd, waarmee de parkeerbalans sluitend 

is.  
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5. Fietsparkeren 

 

 

Vanuit de gemeente Stichtse Vecht wordt gestuurd op het stimuleren van fietsmobiliteit. 

Hoogwaardige fietsvoorzieningen kunnen het gebruik van de fiets stimuleren, maar hebben 

geen direct effect op de autoparkeerbehoefte. Wanneer de fietsvoorzieningen niet op orde 

zijn (niet op de juiste locaties of van lage kwaliteit) kan dit wel leiden tot een verhoging van 

de autoparkeerbehoefte.  

 

Aanpak 

Kwadrant B.V. is voornemens om voor alle appartementen een collectieve fietsvoorziening te 

realiseren. Hierbij baseert zij zich op de fietsparkeernormen zoals opgenomen in 

‘Planetenbaan en Het Kwadrant Maarssenbroek - stedenbouwkundig kader & 

randvoorwaarden, Stichtse Vecht, november 2019’. De parkeervoorziening voor de 

studentenwoningen is opgelost binnen de transformatie zoals beschreven in eerder 

opgesteld onderzoek12. Op de fietsparkeerbehoefte van de studentenwoningen is hierna niet 

nogmaals ingegaan en hiervoor wordt verwezen naar het betreffende onderzoek. 

 

Uitgangspunten 

De gemeente heeft voor de ontwikkellocatie parkeernormen voor de fiets opgesteld13. De 

fietsparkeernormen en het aantal benodigde fietsparkeerplaatsen zijn opgenomen in tabel 

5.1.  

  

 
12 Parkeeronderzoek transformatie Het Kwadrant 008627.20210128.N2.02, Goudappel, januari

 2021. 

13 Planetenbaan en Het Kwadrant Maarssenbroek - stedenbouwkundig kader & randvoor-

 waarden, Stichtse Vecht, november 2019. 
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type woning  
aantal 

woningen 

aantal fiets ppl per 

woning 

aantal benodigde 

fiets ppl 

appartement <50 m2 

gbo 
225 2 450 

appartement 50-75 m2 

gbo 
117 3 351 

appartement 75-100 m2 

gbo 
141 4 564 

appartement 100-125 

m2 gbo 
16 5 80 

totaal bewoners 

appartementen 
499  1.445 

waarvan laaggeplaatst   998 

bezoek appartementen 499 0,5 250 

totaal   1.695 

 

Tabel 4.1: Fietsparkeernormen en aantal benodigde fietsparkeerplaatsen 

 

 

Bij de normen voor fietsparkeren geeft de gemeente randvoorwaarden mee. Zo dienen per 

appartement minimaal 2 fietsparkeerplaatsen in lage fietsenrekken geplaatst te worden en 

zullen aansluitpunten voor elektrische fietsen beschikbaar moeten zijn. Verder dienen de 250 

fietsparkeerplaatsen voor bezoekers openbaar toegankelijk te zijn.  

 

Resultaat  

Binnen Het Kwadrant wordt voldaan aan het benodigde aantal fietsparkeerplaatsen door 

1.446 fietsparkeerplaatsen te realiseren voor bewoners van de appartementen. De 1.446 

fietsparkeerplaatsen zullen inpandig in een collectieve stalling geplaatst worden. Conform 

gemeentelijk parkeerbeleid dienen hiervan 998 fietsparkeerplaatsen op laag niveau 

beschikbaar te zijn. Hieraan wordt voldaan en de toegankelijkheid wordt vergroot door 1.166 

fietsparkeerplaatsen op laag niveau te realiseren. Voor bezoekers zijn 250 openbaar 

toegankelijke fietsparkeerplaatsen beschikbaar, waarvan 178 in een fietsenkelder en 72 

inpandig op maaiveldniveau. De fietsparkeerplaatsen zijn gelegen direct naast de entrees. 

Tussen 22.00 uur en 06.00 uur zijn de fietsenstallingen ten behoeve van de sociale veiligheid 

afgesloten. Ook dan blijven de fietsparkeerplaatsen toegankelijk voor de doelgroep middels 

het gebruik van een intercom, waarna bewoners toegang kunnen verlenen. Door voldoende 

fietsenstallingen te realiseren wordt gezonde mobiliteit gefaciliteerd en aangesloten bij de 

gemeentelijke ambitie.  

 

Binnen de ontwikkeling van Het Kwadrant is rekening gehouden met brede en extra brede 

fietsen door: 

• 171 laaggeplaatste fietsparkeerplaatsen uit te voeren met 500 mm breedte; 

• 38 laaggeplaatste fietsparkeerplaatsen uit te voeren met 1.000 mm breedte. 
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6. Verkeerskundige aspecten 

 

 

In dit hoofdstuk is achtereenvolgens ingegaan op de ontsluiting van Het Kwadrant voor 

fietsers en voetgangers en op de aansluiting van het autoverkeer op de openbare weg. 

 

6.1 Actieve verplaatsingen 

Veranderend gebruik 

Het Kwadrant is in de huidige situatie een kantorenlocatie georiënteerd op autogebruik. De 

ontwikkeling naar een woongebied en de gemeentelijke duurzaamheidsambities vragen om 

een opwaardering van fiets- en voetgangersverbindingen.  

 

De toekomstige bewoners zullen vaker dan kantoorpersoneel de Ruimteweg willen 

oversteken, bijvoorbeeld om een bezoek te brengen aan de supermarkt, een universiteit, 

sportgelegenheden en naar sociale contacten. In de huidige situatie is Het Kwadrant middels 

een trottoir en een fietspad ontsloten in de richting van met verkeerslichten geregeld 

kruispunt Ruimteweg – Meteorenweg (grondgebied van de gemeente Utrecht). Het trottoir 

leidt naar het aan de overzijde gelegen bushalte Het Kwadrant. In de huidige vormgeving 

ontbreekt een voetgangersoversteek op kruispunt Ruimteweg – Meteorenweg. Voor fietsers 

is de oversteek richting de Meteorenweg gefaciliteerd met verkeerslichten. Uit observatie 

(d.d. 9 april 2021) ter plaatse blijkt dat de groentijd, geeltijd en ontruimingstijd14 in totaal 

beperkt is in combinatie met de oversteeklengte. Voor een enkele fietser is de oversteek net 

haalbaar, terwijl voor de afwikkeling van grotere groepen fietsers de groentijd verlengd dient 

te worden. Voor voetgangers is het in de huidige regeling niet mogelijk om de oversteek in 

een keer te maken. De middenberm biedt geen mogelijkheid om opnieuw in te melden door 

het ontbreken van een drukknop. De huidige oversteek is daarom niet geschikt om te 

functioneren als voetgangersoversteek. 

 

De huidige vormgeving kan ertoe leiden dat de Ruimteweg door langzaam 

verkeersdeelnemers op ‘illegale’ wijze overgestoken wordt, ter hoogte van de bushaltes en 

aanliggende bestemmingen. Gelet op olifantenpaadjes die tijdens de observatie 

waargenomen zijn, wordt het wegvak in de huidige situatie vermoedelijk reeds 

overgestoken. De olifantenpaadjes zijn vooral zichtbaar parallel aan de Ruimteweg aan de 

overzijde van Het Kwadrant, tussen bushalte Het Kwadrant en Park Avenue. Bij de 

herontwikkeling van Park Avenue zal de berm heringericht worden, zodat rekening 

gehouden kan worden met deze alternatieve looproute.  

 
14  De ontruimingstijd betreft het tijdsverschil tussen rood licht voor de fietser en groen licht voor

 de kruisende verkeerstroom. 
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Optimalisatie langzaam verkeersverbindingen 

Om de route tussen Het Kwadrant en het geregelde kruispunt Ruimteweg – Meteorenweg te 

optimaliseren is het noodzakelijk dat het fietspad tussen de ontwikkellocatie en het 

kruispunt op een veilige en comfortabele wijze in twee richtingen bereden kan worden. 

Bewoners kunnen met de huidige breedte van het fietspad van 2,70 meter Het Kwadrant 

veilig bereiken. Gelet op huidige vormgeving met open verharding (tegels) laat het comfort 

te wensen over. Dit staat los van achterstallig onderhoud aan de berm naast het fietspad, 

wat ervoor zorgt dat het fietspad effectief smaller is. Door gesloten verharding aan te leggen 

(asfalt) wordt het fietspad tevens comfortabel te bereizen. Door het fietspad te verbreden 

naar 3,00 meter is het fietspad veilig in twee richtingen te bereizen. De ruimte om te 

verbreden is in de berm aanwezig.  

 

Deze oplossing moet in samenhang bezien worden met de realisatie van de ongelijkvloerse 

fietsverbinding langs Het Kwadrant. Deze oplossingen zijn mogelijk complementair aan 

elkaar. Aansluiting op de fietsverbinding onderschrijft de gemeentelijke ambitie om 

duurzame vormen van mobiliteit te gebruiken en versterkt de kwaliteit van de 

woonomgeving.  

 

Daarnaast dient de oversteek van de Ruimteweg voor voetgangers verkeersveilig 

gefaciliteerd te worden. Door opwaardering van de aansluiting op de openbaar 

vervoerhaltes wordt ook het gebruik van openbaar vervoer laagdrempeliger.  

In de huidige situatie wordt onvoldoende voorzien om de woonfunctie voor langzaam 

verkeer te ontsluiten en actieve manieren van verplaatsen te faciliteren. Een comfortabele en 

verkeersveilige voetgangersoversteek wordt bereikt door naast de geregelde fietsoversteek 

eveneens een geregelde voetgangersoversteek op kruispunt Ruimteweg – Meteorenweg in 

richten. Hiervoor is het noodzakelijk de regeling aan te passen. Om een beperkt effect te 

hebben op de bestaande kwaliteit van de verkeersafwikkeling, wordt voorgesteld om de 

voetgangersoversteek in etappes mogelijk te maken met een drukknop op de middenberm 

van de Ruimteweg. Het inrichten van een voetgangersoversteek helpt tevens in het 

voorkomen van het op ‘illegale’ wijze van oversteken over de Ruimteweg. 

 

De voorgestelde maatregelen voor een verkeersveilige oversteek zijn weergegeven in figuur 

6.1. 
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Figuur 6.1: Maatregelen voor een comfortabele en verkeersveilige oversteek van de Ruimteweg. 

 

6.2 Aansluiting openbare weg 

Toekomstige situatie 

De entree van de parkeervoorzieningen ten behoeve van Het Kwadrant is beoogd aan de 

Maarssenbroekseslag. De entreepartij bestaat uit een ingaande rijbaan voor het parkeren op 

maaiveld. Daarnaast wordt de aansluiting van de parkeerkelder middels een hellingbaan 

beoogd. De hellingbaan functioneert voor aankomend en vertrekkend verkeer. Op de 

Ruimteweg is een tweede aansluiting voorzien voor het parkeeraanbod op maaiveld, waarop 

zowel aankomend als vertrekkend verkeer wordt gefacilieerd. In figuur 6.2 is de ontsluiting 

van de locatie Het Kwadrant op de openbare weg schematisch weergegeven. 
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Figuur 6.2: Uitsnede definitief ontwerp Het Kwadrant’ d.d. 10 november 2021 

 

Op de aansluiting met de Ruimteweg is het mogelijk om rechtsaf en linksaf in, en rechtsaf uit 

te rijden. Op de Maarssenbroekseslag is het eveneens mogelijk om linksaf en rechtsaf in te 

rijden voor het parkeren op maaiveld en naar de naastgelegen hellingbaan naar de 

parkeerkelder. Vertrekkend verkeer (alleen verkeer vanuit de parkeerkelder) mag enkel 

rechtsaf uitrijden. De aansluiting van de parkeerkelder op de openbare weg en de entree 

naar het maaiveldparkeren is beoordeeld aan de hand van de richtlijnen beschreven in de 

NEN 2443:2013 (Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in parkeergarages).  

 

Wachtrijlengtes 

Om het verkeerskundig functioneren van de hellingbaan te waarborgen is de hellingbaan bij 

een piekbelasting beoordeeld. Op basis van de spitsfactoren zoals opgenomen in tabel B.1 

uit NEN 2443:2013, aangevuld met ervaringscijfers, is voor deze parkeerkelder (capaciteit van 

220 parkeerplaatsen) een piekintensiteit circa 130 motorvoertuigen (mvt) in een spitsuur 

(circa 60% van de parkeercapaciteit) te verwachten. In de praktijk zal de piekintensiteit lager 

liggen. Omdat in de parkeerkelder voornamelijk door bewoners wordt geparkeerd bestaat 

de piek in de ochtendspits vooral uit vertrekkend verkeer en in het avondspitsuur 

voornamelijk aankomend verkeer. Bij deze spitsintensiteiten kan volstaan worden met één 

ingaande en één uitgaande speedgate. Bij een traditionele speedgate, kan op het 

piekmoment voor aankomend verkeer een wachtrij van 15 tot 20 meter ontstaan. Dit wordt 

bij deze ontwikkeling voorkomen door een systeem te installeren waardoor de speedgate 



 

 Mobiliteitsonderzoek Het Kwadrant - 17 november 2021 24 

automatisch opent bij aanrijden (bijvoorbeeld middels kentekenherkenning of RFID 

technologie). 

 

Beoordeling vormgeving entreepartij op basis van de NEN 2443:2013 

Inrit: 

• 5.2.2.1: Horizontaal vlak bij inrit: voor de hellingbaan is een horizontaal vlak van min. 5 

meter beschikbaar, dit voldoet. 

• 5.2.6.1: Opstelruimte bij parkeerapparatuur: de opstelplek voor het inmelden en openen 

van de speedgate is bovenaan de hellingbaan gesitueerd. Dit is niet ideaal maar kan 

functioneren. 

• 5.2.6.4: Doorrijbreedte speedgate: De speedgates zijn schematisch ingetekend. Er is ruim 

voldoende ruimte beschikbaar om voldoende doorrijbreedte bij de speedgate te 

waarborgen.   

 

Uitrit: 

• 5.2.2.3: opstelruimte bij uitrit: voor de openbare weg (tussen de hellingbaan en de 

openbare weg, uitgangspunt: geen trottoir/fietspad aanwezig) is een opstelplek van 

circa 10 meter beschikbaar waarmee het ruim voldoet aan de NEN 2443:2013 (minimaal 

6 meter benodigd). Indien de wachtrij voor het oprijden van de Maarssenbroekseslag 

langer is dan 1 à 2 auto’s, zullen automobilisten onderaan de hellingbaan wachten, de 

hellingbaan zelf is hiervoor te stijl. Het verkeer onderaan de hellingbaan kan zien of er 

bovenaan de hellingbaan een auto voor de openbare weg staat te wachten. Of en in 

welke mate sprake is van wachtende auto’s voor het oprijden van de weg is afhankelijk 

van de verkeersintensiteiten op de Maarssenbroekseslag (zie ‘oprijden 

Maarsenbroekseslag’).  

• 5.2.2.4: Bufferruimte uitrit: in de garage is er voldoende opstelruimte voor de uitgaande 

speedgate beschikbaar.  

• 5.2.6.4: Doorrijbreedte speedgate: De speedgates zijn schematisch ingetekend. Er is 

voldoende ruimte beschikbaar om de speedgate zodanig te positioneren dat er 

voldoende doorrijbreedte beschikbaar is.  

 

Oprijden Maarssenbroekseslag 

Het is aannemelijk dat zich op de Maarssenbroekseslag richting het kruispunt met de 

Ruimteweg voor het verkeerslicht een wachtrij opbouwt. De afstand tussen de stopstreep en 

de beoogde aansluiting van de parkeergarage bedraagt circa 70 meter. Ook bij een beperkt 

aantal voertuigen in de wachtrij op de voorsorteerstrook voor rechtdoor en linksaf, is de 

afstand om van de ontwikkellocatie te kunnen weven van de rechterrijstrook naar deze 

voorsorteerstrook kort. Indien blijkt dat het weven in de toekomstige situatie tot een 

verkeerkundig knelpunt leidt, kan de wegbeheerder dit oplossen door het aanbrengen van 

een fysieke scheiding tussen beide rijstroken. Het reeds afgekruiste deel blijft hiervan vrij om 

vanaf de locatie van Het Kwadrant de rechtdoor en linksaf strook te bereiken, waarbij het 

weven tussen beide rijstroken wordt voorkomen en verkeersveilig aangesloten wordt op de 

openbare weg. Het principe is geduid in figuur 6.3. 

 



 

 Mobiliteitsonderzoek Het Kwadrant - 17 november 2021 25 

 

 

Figuur 6.3: Fysieke scheiding waarmee weven wordt voorkomen 
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7. Conclusies 

 

 

Kwadrant B.V. is voornemens de woningbouw te realiseren aan de Ruimteweg te Maarssen. 

De belangrijkste conclusies uit voorliggend onderzoek zijn als volgt. 

• De gemeente Stichtse Vecht ambieert duurzame ontwikkeling voor het gebied 

Planetenbaan en Het Kwadrant en zet in op aantrekkelijke langzaam 

verkeersverbindingen. 

• Conform de gemeentelijke parkeernormen zijn bij de beoogde appartementen en 

studentenwoningen 541 parkeerplaatsen benodigd. 

• In het stedenbouwkundig kader & randvoorwaarden-document zijn mogelijkheden 

opgenomen om af te wijken van de parkeernormen zodat beter aangesloten kan 

worden bij de duurzaamheidsambities. In lijn met de ambitie, rekening houdend met de 

specifieke eigenschappen van de totale ontwikkeling en door het stallen van deelauto’s 

bedraagt de parkeerbehoefte 371 parkeerplaatsen. 

• Bij de totale ontwikkeling van Het Kwadrant worden 371 parkeerplaatsen gerealiseerd 

zodat een sluitende parkeerbalans ontstaat. 

• Bij Het Kwadrant worden 1.696 fietsparkeerplaatsen gerealiseerd, waarvan 1.446 ten 

behoeve van bewoners inpandig in een collectieve stalling. 

• Door opwaardering van de fiets- en voetgangersverbinding worden actieve manieren 

van verplaatsen gefaciliteerd en de route naar openbaar vervoershaltes geoptimaliseerd.  
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Bijlage 1. Onderbouwing 

effect autodelen 

 

 

 

Deelauto’s – auto’s die niet in individueel bezit van de bewoners zijn, maar die met de buren 

worden gedeeld – hebben een verlagend effect op de parkeervraag. Het faciliteren van één 

of meer deelauto’s kan ervoor zorgen dat nieuwe bewoners geen auto’s aan zullen schaffen. 

Het principe van autodelen is dat meerdere mensen gebruik maken van dezelfde auto. Het 

voordeel van autodelen is dat bewoners wel gebruik kunnen maken van een auto, maar deze 

niet hoeven te bezitten.  

 

In deze bijlage volgt een algemene beschrijving van het effect van deelauto’s. 

 

Onderzoek naar deelautogebruik 

De publicatie ´Mijn auto, jouw auto, onze auto - Deelautogebruik in Nederland: omvang, 

motieven en effecten´ uit december 2015 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 

(KiM) geeft een uitgebreid overzicht met ontwikkelingen in binnen- en buitenland, omvang 

en gebruik van de deelauto, motivaties, ervaringen en voorkeuren, succesfactoren van 

deelauto-concepten, effecten van autodelen en een blik op de toekomst.  

 

In deze publicatie concludeert het KiM: ‘De autodelers in Nederland bezitten nu ruim 30% 

minder auto’s dan voordat ze met autodelen begonnen’ (inleiding hoofdstuk 6). Deze 

conclusie wordt gebaseerd op een aantal elementen. Aan het begin van paragraaf 6.2 staat: 

‘Sinds respondenten met autodelen zijn gestart, is hun autobezit afgenomen van gemiddeld 

0,85 auto’s per huishouden naar 0,72 auto’s per huishouden (figuur 6.1).’ Dit is een afname 

van 15%. 

 

Vervolgens staat in paragraaf 6.2: ‘Een groot deel van het deelautogebruik vormt een 

alternatief voor de aanschaf van een eigen auto. Dat zegt 20% van de autodelers die huren 

via een organisatie en 40% van de autodelers die huren via een particulier (figuur 6.2). […] 

Bovendien gaf 37% van de mensen die wel een auto hadden, aan een extra auto te hebben 

gekocht als ze niet waren gaan autodelen. De deelauto vervult voor hen blijkbaar de functie 

van tweede auto. Van de mensen die voorheen geen auto hadden, zou zonder de deelauto 

8% wel een eigen auto hebben gekocht.’ Het KiM concludeert daarom: ‘Als we ook de niet-

waarneembare effecten meenemen, is het autobezit van de respondenten gedaald van 1,08 

in het nulalternatief naar 0,72 auto’s per huishouden nu: een daling, dus, van 0,36 auto’s per 
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huishouden.’ En dat is een afname van 33%. Vervolgens worden in paragraaf 6.2 andere 

onderzoeken aangehaald, waaruit ook een duidelijke daling van het autobezit blijkt. 

 

Nieuwe mobiliteitskeuzen bij veranderingen in de persoonlijke levenssfeer 

Het KiM stelt ook ‘grote veranderingen in de persoonlijke levenssfeer, zoals samenwonen, 

een scheiding, een nieuwe baan, of het krijgen van een kind, zijn vaak aanleiding om 

ingesleten mobiliteitskeuzes te heroverwegen’ (paragraaf 6.1). Juist het verhuizen naar een 

nieuwe woning betekent dat de bewoners een nieuwe mobiliteitskeuze moeten maken. Dit 

wordt ondersteund door statistieken van het CBS, waaruit blijkt dat mensen de auto vaker 

wegdoen wanneer zij verhuizen (zie ook figuur B1.1).  

 

 

Figuur B1.1: Autobezitters die in 2017 de auto hebben weggedaan. Bron: CBS 

 

Het beschikbaar stellen van deelauto’s kan juist de stimulans zijn om de eigen auto weg te 

doen. CROW/KpVV stelt in haar factsheet autodelen dat een deelauto 8 tot 13 auto’s 

vervangt15. Daarbij gaat het om 4 tot 6 auto’s die daadwerkelijk verkocht worden plus 5 tot 7 

auto’s die niet worden aangeschaft. 

 

Daarnaast leidt de aanwezigheid van regulering in de omgeving tot een grotere stimulans 

voor het gebruik van de deelauto. Het is ook belangrijk dat er voldoende deelauto´s 

beschikbaar zijn. Het KiM gaat hier niet op in.  

 

Effect van deelauto’s is overal te zien 

Het toenemend gebruik van deelauto’s in Nederland is vooral te zien in de grote steden, 

maar ook in minder stedelijke gebieden neemt het aantal deelauto’s toe16. Het grootste 

gedeelte van de deelauto’s is te danken aan carsharing platforms waar particulieren hun 

 
15  CROW-KpVV, Factsheet 5; Argumenten voor autodelen (2016)  

16    CROW, Gebruik deelauto’s groeit. Online publicatie uit september 2017. 
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auto te huur aanbieden. In grote steden zijn er logischerwijs meer auto’s beschikbaar en is 

de kans op een goed functionerend deelauto systeem groter dan in minder stedelijke 

gebieden. Het succes van deelauto’s hangt ook samen met de parkeerdruk in wijken die over 

het algemeen hoger is in stedelijke gebieden. 

 

Het CROW noemt een aantal effecten van het toenemend deelautogebruik: 

• Deelauto’s zijn nieuwer en schoner dan het gemiddelde wagenpark in Nederland. Ook 

zijn deelauto’s vaker elektrisch. Dit heeft tot gevolg dat de uitstoot per gereden kilo-

meter met een deelauto lager zal zijn dan het Nederlands gemiddelde. 

• Naast de milieuvoordelen heeft het toenemend deelautogebruik ook tot gevolg dat er 

ruimte vrij komt waar anders auto’s geparkeerd stonden. Volgens MoMo Car-Sharing   

vervangt elke deelauto tussen de 4 en 8 personenauto’s. Projectontwikkelaars bieden 

steeds vaker een deelauto aan om het aantal parkeerplaatsen te kunnen verminderen. 

• Door de hoge aanschafkosten van een auto is er geen prikkel om bij elke rit een 

afweging tussen verschillende modaliteiten te maken. Bij autodelen hangen de kosten 

bijna volledig af van het gebruik en niet van het bezit. Dit heeft tot gevolg dat het 

gebruik van de fiets (14%) en het openbaar vervoer (trein: 36%, bus: 28%) toeneemt bij 

het gebruik van een deelauto. 

• Uit onderzoek blijkt dat elke klassieke deelauto (een eigen vloot deelauto’s met vaste 

parkeerplaats die 24 uur per dag beschikbaar zijn zonder tussenkomst van een persoon) 

15 tot 18 gebruikers heeft. 

• Het gebruik van een deelauto is goedkoper voor mensen die weinig rijden (<10.000 km 

per jaar). Nederlanders rijden gemiddeld 9.000 km per jaar waardoor er dus een grote 

groep is waarvoor autodelen een kostenbesparing oplevert. 

• Autodelen kan bijdragen aan een vermindering van vervoersarmoede. Niet alle plaatsen 

zijn even goed met het openbaar vervoer te bereiken waardoor het gebruik van een 

auto noodzakelijk kan zijn om de arbeidsmarkt te bereiken. Een deelauto biedt een 

alternatief voor het kopen van een auto wat niet voor iedereen een mogelijkheid is. 

• Openbaar vervoer en autodelen kunnen elkaar ook complementeren, de eerste en 

laatste (kilo-)meters van een reis met het openbaar vervoer zorgen vaak voor een grote 

stijging van de reistijd. Een deelauto kan de reistijd met het openbaar vervoer flink 

verminderen, vooral als de toegang tot een deelauto eenvoudig is (denk bijvoorbeeld 

aan MaaS). 

Deelauto’s tot nu toe nog vooral in planvorming 

De inzet van deelauto’s bij ontwikkelingen gebeurd tot nu toe nog vooral in planvorming en 

niet alleen in de grote gemeenten, ook in plaatsen als Haarlem, Delft, Nieuwegein, Houten 

en Zeist worden als gevolg van de inzet van deelauto’s minder parkeerplaatsen gerealiseerd.  

 

De laatste twee jaar zijn op verschillende locaties ook daadwerkelijk deelauto’s geplaatst en 

in gebruik genomen. Hierdoor ontbreekt het nog aan goede openbare evaluatie-data en 

effecten over langere termijn. Door verschillende aanbieders wordt van andere aantallen 

uitgegaan. Wat wij in onze adviespraktijk tegenkomen zijn: 

• een deelauto vervangt 8 tot 13 auto’s (CROW); 

• een deelauto vervangt 4 en 8 personenauto’s (MOMO-Carsharing); 

• een deelauto vervangt 10 personenauto’s (gemeente Eindhoven); 

• een deelauto vervangt 13 personenauto’s (aanbieder Hely); 
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• een deelauto vervangt 4 tot 8 privéauto’s (aanbieder Mobeazy); 

• een deelauto vervangt 5 personenauto’s (aanbieder WeDriveSolar); 

• een deelauto vervangt 7 personenauto’s (evaluatie door Samen Slim Reizen Zeist). 

 

Aan de hand van bovenstaande aannames blijkt dat het gehanteerde uitgangspunt dat 1 

deelauto 5 privéauto’s vervangt vrijwel aan de onderkant van de bandbreedte ligt. Dit 

betekent dat binnen deze studie conservatief is gerekend, zodat er voldoende ruimte is om 

wisselingen op te vangen of extra deelauto’s te plaatsen.  
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Bijlage 2. 

Intentieovereenkomst Amber 

Mobility 
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Toepassen van gelijkwaardigheid ten behoeve van de buitenberging 
Voor de realisatie van Het Kwadrant zal de ontwikkelaar een verzoek om gelijkwaardigheid toe te 
passen op het realiseren van de buitenbergingen bij te bouwen woongebouwen door dezen te splitsen 
in een gemeenschappelijk deel voor fietsen gecombineerd met een berging in de appartementen 
indienen bij het bevoegd gezag.  
 
Het Bouwbesluit staat toe om af te wijken van de prestatie-eisen indien een andere oplossing (in dit 
geval voor de buitenbergingen) wordt geboden, die minstens gelijkwaardig is. De aanvrager van een 
omgevingsvergunning moet in de aanvraag onderbouwd verzoeken om een gelijkwaardige oplossing 
toe te kennen. De zogenoemde prestatie-eis in het Bouwbesluit is een individuele buitenberging van 5 
m2.   
 
Buitenbergingen conform het Bouwbesluit worden in de stedelijke omgeving meestal in de onderbouw 
geplaatst, waarbij men, afhankelijk van de indeling, lange gangen en meerdere deuren door moet om 
deze te bereiken. Bij een complex met grote hoeveelheden individuele bergingen neemt de 
bruikbaarheid af en neemt het risico op sociaal onveilige situaties toe. Een makkelijker bereikbare 
gemeenschappelijke fietsenberging is een meerwaarde en een compensatie voor het feit dat 
bewoners geen privé fietsenberging hebben. De makkelijke bereikbaarheid is daarom een voorwaarde 
voor het toestaan van de gemeenschappelijke fietsenberging in het kader van gelijkwaardigheid. De 
gemeenschappelijke stalling dient zo dicht mogelijk bij de ingang van de appartementen of de toegang 
tot de lift zijn gelegen van het betreffende woongebouw.  
 
Berging in de woning 
Aangezien de toelichting van het Bouwbesluit stelt dat een buitenberging ook kan worden gebruikt 
voor het opbergen van spullen, zal er per appartement een berging van min. 2,7m2 worden 
gerealiseerd bij een oppervlakte GBO > 50 m2. 
Voor deze ruimte geldt dat: 

- de berging bij voorkeur in één ruimte moet worden gerealiseerd en 

- het oppervlak dat een warmwatertoestel, een ruimteverwarmingstoestel of een andere 

gebouw-gebonden installatie inneemt niet mag worden meegerekend; 

- de berging bij voorkeur de minimale breedte van 1 meter aan vrije ruimte moet hebben. 
 
Gemeenschappelijke fietsenberging  
Bij ingebruikname kunnen er afspraken over gebruik en beheer in het huishoudelijke reglement 
worden opgenomen. 

- De fietsplekken moeten worden genummerd met de huisnummers van de woningen waartoe 

ze behoren. 

- De toegewezen plekken van een woning liggen bij elkaar en er zijn per woning ten minste 2 

plekken in een laag rek. 

- De fietsplekken moeten overzichtelijk worden geclusterd en afgesloten.  

- De toekomstige bewoners worden door de vergunninghouder erop gewezen dat 

gelijkwaardigheid is toegepast. 

- Het is toegestaan om dubbele fietsenrekken toe te passen.  
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Voor het aantal fietsplekken (met bijbehorende fietsbeugels) per appartement wordt het onderstaande 
schema als leidraad aangehouden: 
 

Gebruiksoppervlakte woning 
(m²) 

Aantal plekken in fietsrek Benodigde interne berging 
(m²) 

< 50 2 (geen gelijkwaardigheid) 

> 50 - < 75 3 2,7 m2 

> 75 - < 100 4 2,7 m2 

> 100 - < 125 5 2,7 m2 

> 125 6 2,7 m2 

 
Het definitieve aantal hoog dan wel laag geplaatste fietsplekken  ten behoeve van Het Kwadrant zijn 
opgenomen in het mobiliteitsplan van Goudappel Coffeng, die als bijlage is opgenomen in de 
Ruimtelijk Onderbouwing.   
 
In ons eerdere ontwerp hebben wij de richtlijnen vanuit “Beleidsregel bergingen nieuwe 
woongebouwen Den Haag 2017”, als toegepast op het project Bisonspoor te Maarssen als 
uitgangspunt gehanteerd. 
 
Naar aanleiding van jullie uitgebreide 1e beoordeling gelijkwaardigheid bergingen nieuwe 
woongebouwen (zie bijlage 1) met een hoop aanvullende richtlijnen t.o.v. de hierboven door ons 
gehanteerde richtlijnen, hebben wij ons ontwerp nogmaals onder de loep genomen.  
 
Binnen ons ontwerp hebben wij gekeken welke richtlijnen we in dit stadium van het proces in kunnen 
passen.  
 
Algemeen: 

• Zoals in de leeswijzer bij punt 1 van jullie beoordeling (zie bijlage 1) staat omschreven, zijn het 
richtlijnen. 

• Om de bereikbaarheid van bezoekers zo goed mogelijk te realiseren hebben wij de 
bezoekersfietsen zo dicht mogelijk bij de entree en hellingbaan voor de fietsers geprojecteerd. 
Naast de hellingbaan van de fietsen is een extra ruimte gerealiseerd, direct onder aan de 
hellingbaan. Ook is op de begane grond van Blok A direct naast de hoofdentree een 2e ruimte 
ingericht t.b.v. de bezoekersfietsen. In totaal hebben beide ruimtes voldoende stalling om de 
benodigde 250 st bezoekersfietsen te plaatsen Zie ter verduidelijking de afbeeldingen als 
opgenomen verderop in deze memo. 
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Overzicht te realiseren en gerealiseerde fietsparkeerplekken. 
 
 

 
Onderstaand een opsomming van de punten waarbij wij afwijken of niet (in zijn geheel) kunnen 
voldoen aan de gestelde richtlijn conform bijlage 1. 
 
Punt 5f: 
Per blok zijn ca 250 woningen. Onder ieder blok is een fietsenstalling gerealiseerd. Er zijn dus > 100 
woningen per fietsenstalling aangewezen. 
 
Punt 6b: 
Wij hebben binnen ons plan voor de dubbele rekken de Falco Level Eco Compact met een h.o.h. maat 
van 375 mm (zie bijlage 2) 
 

 Type rek Gevraagd vanuit 
het mobiliteitsplan 

Kelder 
blok A 

Kelder 
blok B 

Beg.gr. 
blok A 

Totaal 

       

Totaal aantal 
fietsen bewoners 
(incl. 500/1000) 

 1445 st. 691 755  1446 

Bezoekers 
fietsen  

Falco Level 
Eco 

250 st 178 (extra 
in kelder) 

0 72  250 

(Hoog laag rek 
bezoekers = 125 
st) 

      

       

Totaal  1695 st. 869 755 72 1696 

Waarvan laag 
geplaatst (excl. 
bezoekers) 2 st. 
per appartement 

 998 st 599 567  1166 

       

  Gevraagd vanuit 
de richtlijn 

Kelder 
blok A 

Kelder 
blok B 

Beg.gond 
blok A 

Totaal 

Laag 500 mm 
plaatsen 

Geen beugel/ 
breedte 

markering op 
vloer 

geschilderd 

217 (15% van 
1445)  

84 87  171 (= 
11,8%) 

Laag 1000 mm 
plaatsen 

Geen beugel/ 
breedte 

markering op 
vloer 

geschilderd 

  73 (5% van 1445) 38 0  38 (= 
2,6%) 

Laag (bij 
hoog/laag) 375 
mm 

Falco Level 
Eco 

 92  188  280 

Hoog (bij 
hoog/laag) 375 
mm 

Falco Level 
Eco 

 92 188  280 

Laag rijwielrek 
375 mm 

Falco A-11 / 
A11-D 

 385 292  677 



                             
 

      

Memo 
 

 

 

 
Memo: toepassen van gelijkwaardigheid ten behoeve buitenberging 

 

Punt 6c: 
Voor de voorzieningen op één niveau gebruiken wij de enkele en dubbele fietsenrekken van Falco 
type A11 en A11B met een h.o.h. afstand van 375 mm (zie bijlage 3). Voor de 500 en 1000 mm 
buitenstandaardplekken wordt geen fietsbeugel meegenomen in het plan. 
 
Punt 6e: 
Van het totale aantal fietsenplekken wil de gemeente 5% fietsplekken voor buitenstandaard fietsen b: 
1000 mm (73 stuks) > we maken er 38 st. in een aparte ruimte = 2,6% 
 
Punt 6f: 
Van het totale aantal fietsenplekken wil de gemeente 15% fietsplekken voor buitenstandaard fietsen b: 
500 mm (217 stuks) > we maken er 171 st = 11,8% 
 
Punt 7 (in zijn geheel): 
Wij vinden ruimte creëren voor buiten standaardplekken van 1000 mm in dit oogpunt belangrijk. Op 
deze plekken kunnen ook scootmobielen worden geplaatst, mocht dat in de toekomst toch nodig 
blijken te zijn.  
 
Punt 8b: 
Nagenoeg alle bergingen bij de woningen >50 m2 hebben een inpandige berging die groter is dan 2,7 
m2. Daar waar dit niet het geval is wordt een 2e berging inpandig gemaakt om aan de gewenst m2 te 
voldoen, dit gebeurt bij 10 woningen > 50 m2 

 
Punt 9a, b en c:  
Deze richtlijnen zijn niet in het ontwerp meegenomen. 
 
Punt 9l: 
De bewoners kunnen de fietsenstalling in de stallinggarage betreden middels een chipcardlezer aan 
de buitenzijde van de entree en de deur opent dan automatisch middels een elektrische deuropener. 
Men kan van binnenuit altijd naar buiten middels een drukknop, waardoor de deur automatisch 
opengaat. 
 
De beide entrees voor de bezoekersfietsen zijn voorzien van een tijdslot en een elektrische 
deuropener. De deur is vanaf de buitenzijde zonder sleutel (drukknop) te openen tussen 6.00-22.00. 
Tussen 22.00 en 6.00 is de deur gesloten. Men kan dan aanbellen bij de intercom nabij de entree van 
de stalling voor bezoekersfietsen en de bewoner opent dan de deur vanuit zijn eigen appartement. 
Men kan van binnenuit altijd naar buiten middels een drukknop, waardoor de deur automatisch 
opengaat.  
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Punt 10f: 
De vrije hoogte in onze fietsenstalling is 2750 mm.  Bij gebruik de Falco Leve Eco is dat met een 
hoogte van 2687 mm (zie afbeelding hieronder) voldoende. Van de 1445 fietsen voor bewoners zijn er 
maar 280 stuks hoog geplaatst, wat t.o.v. alle fietsen voor bewoners maar een klein aandeel is.  
 

 
 
Punt 10g 
De hoofdtoegang is ca. 2400 mm breed.  
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Ruimte voor bezoekersfietsen in blok A begane grond naast de hoofdentree. 
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Ruimte voor bezoekersfietsen in kelder blok A naast de hellingbaan voor fietsen. 
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Bijlage 1: beoordeling gelijkwaardigheid bergingen nieuwe woongebouwen 
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Bijlage 2: Documentatie Falco Level Eco Compact (hoog/laag fietsenrek) 
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Bijlage 3: Documentatie Falco rijwielrek A-11/A-11B (laag fietsenrek) 
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