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Samenvatting 
Wij stellen de raad voor om het ontwerpbestemmingsplan 'Rietveld 40 Woerden en van Teylingenweg 143 Kamerik" 
(NL.IMRO.0632.BPRietveld40-bOW1) gewijzigd vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van een nieuwe 
grotere, verschoven woning mogelijk en een anders vormgegeven bestemmingsvlak voor wonen dan toegestaan is het 
bestemmingsplan "Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegeveld".  
  
 
   
 
Gevraagd besluit 
1. de ingekomen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan ontvankelijk te verklaren; 
2. de "Nota beantwoording van zienswijze en staat van wijzigingen - Ontwerpbestemmingsplan Rietveld 40 Woerden en 
van Teylingenweg 143 Kamerik" vast te stellen  
3. het bestemmingsplan 'Rietveld 40 Woerden en van Teylingenweg 143 Kamerik, met digitale planidentificatie 
NL.IMRO.0632.BPRietveld 40-bOW1, gewijzigd vast te stellen; 
 
   
 
Inleiding 
In het bestemmingsplan "Landelijk gebied, Woerden Kamerik Zegveld" is een bouwmogelijkheid opgenomen voor de 
realisatie van een nieuwe woning. 
Dit kan alleen op een daartoe op de plankaart aangegeven locatie en de inhoud van de nieuwe woning mag op basis van 
dat bestemmingsplan maar beperkt zijn.  
Op de plankaart van het bestemmingsplan "Landelijk gebied, Woerden Kamerik Zegveld" zijn ook beschermde bomen 
opgenomen, met een kapverbod. Per abuis zijn deze echter gekapt.   
Ter plaatse van de aanduiding op de plankaart van de beschermde bomen wordt de nieuwe woning gepositioneerd.  
 
Het "ontwerpbestemmingsplan Rietveld 40 Woerden en van Teylingenweg 143 Kamerik" maakt het mogelijk dat er een 
grotere woning op een andere locatie op het erf wordt gebouwd.  
Ook wordt de omvang en situering van het bestemmingsvlak wonen gewijzigd.  
Om een grotere woning te mogen bouwen is op het perceel van Teylingenweg 143 voormalige agrarische 
bedrijfsbebouwing gesloopt ter compensatie.  
 
 
In het nieuwe bestemmingsplan is de aanduiding van de beschermde bomen vervallen.  
Aan het bestemmingsplan is een landschappelijk inrichtingsplan verbonden.  
 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van heeft van 18 november 2022 tot en met 29 december 2022 ter inzage gelegen. 



Tegen het ontwerpbestemmingspIan is een zienswijze ingediend. Gelijktijdig met de terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan heeft ook het ontwerpbesluit omgevingsvergunning OLO6846663 realiseren van een nieuwe 
woning te Rietveld 40 ter inzage gelegen. 
 
   
 
Participatieproces 
Er is sprake van een reeds bestaande bouwmogelijkheid voor de realisatie van een kleine woning, naast het perceel 
Rietveld 38 te Woerden. 
In de directe omgeving zijn maar twee directe omwonenden aansluitend aan het perceel Rietveld 40 te Woerden, te 
weten Rietveld 38 en Rietveld 36b te Woerden.  
De ontsluiting van de bouwmogelijkheid is in het bestemmingsplan "Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld" via het 
aansluitende erf  Rietveld 38 te Woerden. Het perceel is verkocht en het recht van overpad en ontsluiting via het perceel 
Rietveld 38 is vervallen met de realisatie van dit nieuwe plan.  
De woning is op ruimere afstand van Rietveld 38 geplaatst dan de bouwmogelijkheid opgenomen in het bestemmingsplan 
"Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld".  
Bewoners van Rietveld 36b hebben initiatiefnemers verzocht een andere ligging van de inrit te realiseren dan 
oorspronkelijk opgenomen i.v.m. angst voor inschijnende koplampen.    
De aanvragers zijn tegemoet gekomen aan de wensen van de beide buren.   
 
Het plan is voorgelegd in het kader van vooroverleg aan de gebruikelijke vooroverleg partners als de provincie Utrecht, 
Stedin, Vitens en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden etc. 
  
 
   
 
Wat willen we bereiken 
Het realiseren van een grotere en anders gepositioneerde woning en bestemmingsvlak wonen dan op grond van het 
bestemmingsplan Woerden, Kamerik, Zegveld is toestaan op het perceel Rietveld 40 te Woerden.  
 
  
 
   
 
Wat gaan we daarvoor doen 
Om de woning te kunnen bouwen is een nieuw bestemmingsplan nodig en een Omgevingsvergunning voor de activiteit 
"bouwen". Het bestemmingsplan biedt de planologische basis voor de woningbouw.  
  
Op grond van afdeling 3.6 WRo kan er voor gekozen worden om een Omgevingsvergunning tegelijkertijd in procedure te 
brengen met een nieuwe bestemmingsplan.  
De zogenaamde coördinatieregeling. In dit geval is voor deze samenloop gekozen. De ontwerp omgevingsvergunning 
heeft tegelijkertijd  met de ontwerp bestemmingsplan ter visie gelegen.  
Na vaststelling van het bestemmingsplan door de raad wordt de Omgevingsvergunning verleend, maar met uitgestelde 
inwerkingtreding. Het bestemmingsplan en de Omgevingsvergunning worden nog 6 weken ter visie gelegd, waarbinnen 
de mogelijkheid wordt geboden beroep aan te tekenen.     
  
 
   
 
Argumenten 
1.1 Ingediende zienswijze tegen het  ontwerpbestemmingsplan Rietveld 40 Woerden en van Teylingenweg 143 Kamerik 
ontvankelijk te verklaren.  
Tegen het ontwerpbesluit is één zienswijze binnengekomen van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Deze is 
binnengekomen binnen de gestelde termijn en is daarmee ontvankelijk. 
 
2.1 de 'Nota van beantwoording zienswijze en staat van wijzigingen bestemmingsplan Rietveld 40 Woerden en van 
Teylingenweg 143 Kamerik vast te stellen.  
De zienswijze is van een reactie voorzien in de Nota van beantwoording zienswijzen en staat van wijzigingen 
bestemmingsplan Rietveld 40 Woerden en van Teylingenweg 143 Kamerik. 
De zienswijze omvat de constatering dat in de toelichting van het bestemmingsplan is aangegeven dat het plan niet 
binnen het invloedsgebied van een risicobron ligt ten aanzien van externe veiligheid. Het plangebied bevindt zich echter 
wel binnen het effectgebied van een incident met gevaarlijke stoffen op de Provinciale weg N458. 



De toelichting van het bestemmingsplan is hierop aangepast.  
 
3.1 het bestemmingsplan 'Rietveld 40 Woerden en van Teylingenweg 143 Kamerik, met digitale planidentificatie 
NL.IMRO.0632.BPRietveld 40-bOW1, gewijzigd vast te stellen;  
Aan het verzoek van de VRU ten aanzien van het aanpassen van de toelichting is voldaan. 
 
Het bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld kent al een bouwmogelijkheid. Dit nieuwe 
bestemmingsplan maakt een grotere en anders gepositioneerde woning mogelijk. 
In het bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld is al voor verplaatsing woning, vergroten 
woninginhoud door sanering van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing  en wijziging bestemmingsvlak wonen een 
mogelijkheid opgenomen om een wijzigingsplan te maken voor een perceel. Deze bevoegdheid rust bij het College van B 
& W. 
Deze mogelijkheid is er niet voor het laten vervallen van de beschermde bomen op het bestemmingsplankaart.  
Dit is de reden waarom nu een bestemmingsplan voorligt, waarbij de bevoegdheid tot vaststellen bij de raad rust. 
Op 21 december 2018 heeft de initiatiefnemer een haalbaarheidsverzoek ingediend. Tijdens de behandeling van 
het haalbaarheidsverzoek zijn wij erop geattendeerd dat er een nieuwe inrit met brug was gerealiseerd, agrarische 
gronden waren geëgaliseerd en verhard ten behoeve van een inrit tot de woonbestemming en bomen en houtopstanden 
waren gekapt, waaronder beschermde bomen.  
 
Per abuis zijn op de bestemmingsplankaart Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld aangegeven bomen gekapt 
door initiatiefnemer.  
De initiatiefnemer heeft de groene puntjes op de plankaart niet opgemerkt. Er wordt grote waarde gehecht aan het in 
stand houden van beschermde bomen. In de algemene bomenverordening, van toepassing vanaf 11 november 2010 tot 
heden is in artikel 6 een herplant -/ instandhoudingsplicht opgenomen. In lid 1 is opgenomen wanneer een beschermde 
boom gekapt is dan wel op andere wijze teniet is gegaan, het bevoegd gezag aan de zakelijk gerechtigde van de grond 
waarop zich de houtopstand bevond de verplichting kan opleggen te herbeplanten overeenkomstig de door hen te geven 
aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn dan wel besluiten tot het opleggen van een boete of anderszins 
handhavend optreden. Een herplant, instandhoudingsplicht is financieel voor initiatiefnemer het meest kosten verhogend. 
De gekapte bomen worden elders op het terrein herplant, conform de bomenverordening. Ook is er een 
terreininrichtingsplan, met instandhoudingsverplichting aan het bestemmingsplan verbonden. Door de kap van de 
beschermde bomen heeft de initiatiefnemer een extra nadeel door het moeten maken van een bestemmingsplan i.p.v. 
een wijzigingsplan, wat kostenverhogend en een langer traject tot gevolg heeft. 
 
In het nieuwe bestemmingsplannen worden beschermde bomen anders aangegeven, wat de zichtbaarheid in een 
bestemmingsplan duidelijker maakt.  
  
 
   
 
Kanttekeningen, risico's en alternatieven 
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende Omgevingsvergunning kan beroep worden in gesteld bij de 
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
 
   
 
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
Er is geen sprake van een aangewezen bouwplan. In het bestemmingsplan "Landelijkgebied Woerden, kamerik, 
Zegeveld" was al een bouwmogelijkheid opgenomen voor de woning. Voor het initiatief is met de aanvrager een 
getekende kostenovereenkomst afgesloten in de vorm van een intentieovereenkomst (registratienummer D/21/012555).  
In deze overeenkomst is bepaald dat indien de ontwikkeling definitief haalbaar blijkt en een ruimtelijke procedure wordt 
gestart, de kosten van alle met de ontwikkeling en ruimtelijk procedure gepaard gaande gemeentelijke vervolgkosten voor 
rekening van initiatiefnemer zijn.  
 
   
 
Communicatie 
De indieners van de zienswijzen worden op de hoogte gesteld van het besluit van de gemeenteraad. Het vastgestelde 
bestemmingsplan wordt gepubliceerd in de Woerdense courant en op het digitale gemeenteblad. In de verschillende 
publicaties wordt vermeld dat het bouwplan en het bestemmingsplan gecoördineerd zijn voorbereid en gezamenlijk ter 
visie liggen.  
 
   



 
Vervolgproces 
Na vaststelling va het bestemmingsplan door de gemeenteraad, wordt het gewijzigde bestemmingsplan aangeboden aan 
Rijk en Provincie. Zij kunnen aangeven of er als gevolg van de aangebrachte wijzigingen nationale en/of provinciale 
belangen in het geding zijn.   
 
Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken en de omgevingsvergunning worden gedurende zes 
weken ter inzage gelegd. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan door belanghebbenden gedurende deze termijn 
beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
 
Na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan en de Omgevingsvergunning in werking, tenzij tijdens de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt aangevraagd bij de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat de 
Voorzitter een beslissing heeft genomen over dit verzoek om voorlopige voorziening.  
  
 
   
 
Bevoegdheid raad 
De raad is bevoegd om over dit voorstel een besluit te nemen op grond van artikel 3.8 (vaststellen bestemmingsplan) Wet 
ruimtelijke ordening. 
 
   
 
Bijlagen 
1. D/23/088045 - Nota van beantwoording zienswijzen en staat van wijzigingen Riteveld 40 Woerden en van 
Teylingenweg 143 Kamerik 
2. D/23/088539 - Raadsbesluit bestemmingsplan Rietveld 40 Woerden en van Teylingenweg 143 Kamerik 
3. D/23/088167 - Ontwerpbestemmingsplan Rietveld 40 Woerden en van Teylingenweg 143 Kamerik (toelichting, regels, 
verbeelding en bijlagen) 
4. D/22/079010 - ontwerpbesluit Omgevingsvergunning Rietveld 40 OLO6846663 



RAADSBESLUIT 
D/23/088539 
Z/22/049650 

  

  

Onderwerp: Bestemmingsplan Rietveld 40 Woerden en van Teylingenweg 143 Kamerik 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 7 maart 2023 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
 

b e s l u i t: 

 

1. de ingekomen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan ontvankelijk te verklaren; 
 
2. de "Nota beantwoording van zienswijze en staat van wijzigingen - Ontwerpbestemmingsplan 
Rietveld 40 Woerden en van Teylingenweg 143 Kamerik" vast te stellen;  
 
3. het bestemmingsplan 'Rietveld 40 Woerden en van Teylingenweg 143 Kamerik, met digitale 
planidentificatie NL.IMRO.0632.BPRietveld 40-bOW1, gewijzigd vast te stellen; 

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op  

 
 

De griffier, 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
  
 

 <SET:ONDVLG;geldorp_e;molkenboer_vz;0> 
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Nota van beantwoording zienswijzen en staat van 
wijzigingen bestemmingsplan Rietveld 40 en van 

Teylingenweg 143 
 
 

Datum 26 januari 2023  
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Nota beantwoording van zienswijzen en staat van wijzigingen  
 
Op 17 november 2022 hebben burgemeester en wethouders bekend gemaakt dat het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Rietveld 40 Woerden en Van Teylingenweg 143 Kamerik’ met 
identificatienummer NL.IMRO.0632.Rietveld40-On01 en de hieraan gerelateerde ontwerp-
omgevingsvergunning OLO6846663, zes weken ter inzage komen te liggen. Het 
ontwerpbestemmingsplan en de  ontwerp-omgevingsvergunning hebben van 18 november t/m 29 
december 2022 ter inzage gelegen. Het was mogelijk om de stukken digitaal in te zien  via 
www.ruimtelijkeplannen.nl.  
Binnen de genoemde termijn heeft eenieder zienswijzen naar voren kunnen brengen tegen het 
ontwerpbestemmingsplan en de  ontwerp-omgevingsvergunning.  

 
A. Ingekomen zienswijzen 
 
De gemeente heeft één zienswijze ontvangen. Deze reactie is gericht op het 
ontwerpbestemmingsplan.  
 

Nr. Naam d.d. Ingekomen Brief nr.  

1. Veiligheidsregio Utrecht (VRU)  28 november 2022 30 november 2022 D/23/87698 

 
De kennisgeving is overeenkomstig artikel 3.8, eerste lid onder b van de Wet ruimtelijke ordening 
toegestuurd aan de vooroverlegpartners, waaronder de provincie Utrecht,  het Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en Oasen Drinkwater.  
 
B. Ontvankelijkheid zienswijzen 
De zienswijze van de VRU is binnen de gestelde tijd ontvangen en is daarmee ontvankelijk.  
 
C. Beantwoording zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
 
De zienswijze is  per punt voorzien van een gemeentelijke reactie. De zienswijze  is  in zijn  totaliteit 
beoordeeld. Daarbij geven wij aan of het punt wel of geen aanleiding geeft om het 
ontwerpbestemmingsplan aan te passen. Daarbij zijn in dit verband alleen de planregels en de 
planverbeelding (plankaart) van belang omdat deze onderdelen het juridisch bindende deel van het 
ontwerpbestemmingsplan  vormen. In voorkomend geval wordt naar aanleiding van de zienswijze ook 
de plantoelichting op onderdelen  aangevuld of verduidelijkt.  

 

Zienswijzen 
 
1. VRU   
 
1.1 Gelegen in effectgebied van een incident met gevaarlijke stoffen op de Provinciale weg N458.  
 In de toelichting van het bestemmingsplan is niet aangegeven dat de woning is gelegen binnen het 
effectgebied van een incident met gevaarlijke stoffen op de Provinciale weg N458. Het verzoek is dan 
om de toelichting aan te vullen en een mogelijkheid van vluchten middels een deur te realiseren van 
de provinciale weg af.  
 
Reactie gemeente: 
De reactie van de VRU is doorgezet aan de initiatiefnemer. De initiatiefnemer heeft de toelichting van 
het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd in paragraaf 4.1.5 van de toelichting op het bestemmingsplan.  
In de achtergevel van de woning is een deur aanwezig waarmee van de provinciale weg N458 weg 

kan worden gevlucht. 
 

Conclusie 
De zienswijze geeft wel aanleiding tot aanpassing van de plantoelichting: De paragraaf 4.1.5 

(Externe veiligheid) is aangevuld. In de achtergevel van de woning is een deur aanwezig waarmee 
van de provinciale weg N458 weg kan worden gevlucht. 
  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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2. Staat van wijzigingen 

 

 
In deze staat van wijzigingen is aangegeven welke wijzigingen bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan worden aangebracht. 
 

Wijzigingen in de plantoelichting naar aanleiding van zienswijze 
 

Plantoelichting paragraaf 4.1.5 Externe veiligheid – oude tekst 
 
Wegtransport  
Er liggen in de directe omgeving van het plangebied geen rijkswegen met een route gevaarlijke stoffen. Er zijn derhalve geen 
beperkingen voor de planlocatie.  
 
én 
 
Planspecifiek  
Uit de risicokaart blijkt dat onderhavig plan geen onderdeel uitmaakt van een transportroute voor gevaarlijke stoffen. In de 
omgeving van het plangebied zijn geen risicovolle bronnen aanwezig waarmee in het kader van de externe veiligheid 
rekening moet worden gehouden. Vanuit spoor-, vaarwegen, wegtransport, buisleidingen en inrichtingen gelden derhalve 
geen beperkingen voor het plangebied. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), Besluit externe veiligheid 
Buisleidingen (BevB) en het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) staat de herbestemming van onderhavige 
locatie dan ook niet in de weg.  

 
 
De bovenstaande tekst wordt vervangen voor: 
 

Plantoelichting paragraaf 4.1.5 Externe veiligheid – nieuwe tekst 
 
Wegtransport  
Het plangebied is gelegen aan de provinciale weg N458 (Rietveld), deze weg wordt niet aangemerkt als transport routes 
gevaarlijke stoffen volgens de Risicokaart Nederland maar volgens de gemeentelijke routering wordt deze wel als zodanig 
aangemerkt. Het plangebied ligt op 250m zuidelijk van deze transport route en bevind zich in het invloed gebied van een 
explosiescenario. 
 
Maatgevend scenario 
Het maatgevende scenario van een incident met gevaarlijke stoffen op de N458 zijn een 
koude en warme BLEVE. Een koude BLEVE kan veroorzaakt worden door een externe 
beschadiging, bijvoorbeeld een botsing. Hierdoor scheurt de tank open. LPG komt vrij en 
ontsteekt direct. Er ontstaat een vuurbal en een drukgolf. Een warme BLEVE wordt 
veroorzaakt doordat een aanwezige brand de druk in de LPG-tank doet oplopen. Hierdoor 
verzwakt en bezwijkt de tankwand. LPG komt vrij en ontsteekt. Er ontstaat een vuurbal en 
een drukgolf. De effecten van een koude en warme BLEVE zijn warmtestraling, overdruk en 
scherfwerking. Deze effecten kunnen slachtoffers, schade en brand in de omgeving 
veroorzaken. Hierbij is het van belang dat voldoende bluswater en bereikbaarheid wordt 
geborgd in het bestemmingsplan. 
 
Rampenbestrijding 
Bij rampenbestrijding gaat het zowel om de voorbereiding op de bestrijding van een ramp of 
een zwaar ongeval, als om het beperken van de gevolgen van een ongeval met gevaarlijke 
stoffen. Om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is het van belang dat de 
hulpverleningsdiensten niet worden belemmerd in de uitvoering van hun hulpverlenende 
taken. 
 
Brand 
Voor een adequate hulpverlening van de brandweer is het van belang dat voldoende 
bluswater aanwezig is bij de activiteit met gevaarlijke stoffen. Vanwege de nabijheid van 
water is de aanname dat voldoende secundaire bluswaterbronnen voorhanden is ten 
behoeve van koeling/blussing. Gezien de situatie van het perceel van Rietveld 40 is er 
voldoende open water beschikbaar waar de brandweer haar bluswater kan halen. Het is 
daarbij van belang dat de watergang onderhouden wordt (onderhoudsplicht door het op 
diepte houden van de watergang door regelmatig te uit baggeren, kroos en bladeren te 
verwijderen) zodat de brandweer schoon oppervlaktewater tot haar beschikking heeft. 
 
Bereikbaarheid 
Het is van belang dat de hulpdiensten tijdens een brand, ramp of zwaar ongeval voldoende 
snel kunnen optreden. Een goede bereikbaarheid is hierbij van essentieel belang. Het 
plangebied wordt ontsloten door een openbare weg ter hoogte van Rietveld 36 A te 
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Woerden. Bij het realiseren van de toegangsweg naar eigen terrein dient een 
verbindingsweg te liggen die geschikt is voor voertuigen van de brandweer en andere 
hulpdiensten. De voorwaarden voor de verbindingsweg zijn opgenomen in de Handreiking 
Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid 2019 van Brandweer Nederland (Uitgifte datum 17- 
01-2020). 
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Inleiding 

Aanleiding 

Het perceel Rietveld 40 te Woerden betreft een voormalig agrarisch bedrijf, waarop een 

woning en enkele agrarische bedrijfsgebouwen waren gesitueerd. Deze vervallen woning 

en bedrijfsgebouwen zijn recentelijk (2019) allen geamoveerd. Verder wordt het perceel 

omgeven door een tertiaire watergang en wordt het perceel ontsloten via het naburige 

perceel van Rietveld 37. 

De nieuwe eigenaar van Rietveld 40 heeft de wens om op dit perceel een nieuwe woning te 

realiseren buiten het huidige aangegeven bouwvlak. De wens is ontstaan om de woning, 

voorbij de zuidelijke grens van het bestaande woonvlak te plaatsen. Het bouwvlak wonen 

dient hiervoor aangepast te worden. Daarmaast wenst de eigenaar een eigen uitrit te 

realiseren ten behoeve van de nieuwe woning naar de openbare weg. Het bestaande recht 

van overpad via Rietveld 38 zal dan komen te vervallen. De te realiseren uitrit zal worden 

gerealiseerd op gedeelte van het perceel, waar op dit moment de aanduiding bestemming 

‘Agrarisch — Landschappelijke waarden’ staat aangegeven. Het pad naar de woning zal 

tevens worden aangeduid als de bestemming wonen. De eigenaar van Rietveld 40 wil graag 

tevens kubieke meters toevoegen bovenop de maximale norm van 500m gesteld in het 

bestemmingsplan. De woning op het perceel Rietveld 40 heeft de aanduiding ‘voormalige 

tweede bedrijfswoning. In artikel 22.2.2 sub c onder 1 van de regels van het 

bestemmingsplan staat aangegeven dat een bij een ‘voormalige tweede bedrijfswoning’, de 

inhoud maximaal de bestaande inhoud mag zijn vermeerderd met 10%. De inmiddels 

gesloopte woning bevatte een inhoud van 500 m:. Dit betekend dat op de locatie, een woning 

kan worden gerealiseerd van 550 m*. Een woninginhoud boven de 550 m? dient te worden 

gecompenseerd door elders gebouwen te slopen/saneren, conform artikel 31.1 sub h van 

het bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld. 

Voor de bovenstaande ingrepen zal het bestemmingsplan voor Rietveld 40 moeten worden 

aangepast. De bestemmingplan wijziging gaat in combinatie met de bestemmingplan 

wijziging voor het perceel aan de Van Teylingenweg 143 te Kamerik. Aan de Van 

Teylingenweg 143 zal een schuur worden gesloopt van 670 m. Bij het slopen van 670m? 

bebouwd oppervlak mag 335 m? worden toegevoegd aan de woning op Rietveld 40. De 

gronden waar deze schuur op staat zal worden omgezet van de bestemming ‘wonen' naar 

de bestemming ‘agrarisch — landschappelijk'. De woning aan Rietveld 40 mag in dat geval 

een maximale inhoud van 885 m? bevatten. Bij de omgevingsvergunning wordt een bewijs 

van overname voorgelegd doormiddel van een koopcontract en een bouwtekening. 

Het voorliggende bestemmingsplan heeft tot doel om beide bestemmingswijzigingen te 

motiveren. 

Ligging plangebied Rietveld 40 te Woerden 

Het plangebied in het buitengebied van de gemeente Woerden, in het buurtschap Rietveld 

dat zich langs de Oude Riĳn, direct ten westen van de stad Woerden uitstrekt. Het perceel 

ligt ten opzichte circa 500 meter ten Noordoosten van de bebouwde kom van Woerden. Het 

perceel wordt aan alle zijden wordt begrensd door watergangen. 

Ten zuiden van het plangebied bevind zich een hoveniersbedrijf (Rietveld 36B) en 

Tuincentrum De Bosrand (Rietveld 36A). Aan de Westzijde van het perceel bevinden zich 

een burgerwoning (Rietveld 38) en twee melkveehouderijen (Rietveld 42 en 44) . Ten Oosten 

van het perceel bevind zich tevens een melkveehouderij (Rietveld 34). 
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In onderstaande plankaart (figuur 1.1 is het plangebied met een ronde stip aangeduid. 

  

  

   

Figuur 1.1, Plankaart plangebied met omgeving (bron Openstreetmaps) 

  
Figuur 1.2, Luchtfoto plangebied met omgeving (bron Google Maps) 
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Geldende planologische situatie — Rietveld 40 te Woerden 

Voor de plangebieden geldt het volgende, door de gemeenteraad van Woerden 

vastgestelde, bestemmingsplan: 

Bestemmingsplan : Bestemmingsplan "Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld” 

Raadsbesluit :23 juli 2008 

: herziening 2, vastgesteld op 26 januari 2012 

Het perceel is hier bestemd voor 'Wonen (W) en ‘Agrarisch — Landschappelijke waarden (A- 

L). Daarnaast geld voor het perceel de aanduiding ‘Vrijkomende Agrarische Bebouwing’ 

(vab). Een van de opstallen wordt aangeduid als voormalige (tweede) bedrijfswoning 

Een uitsnede van de plankaart is opgenomen in figuur 1.3. Verder is de gebiedsaanduiding 

grondwater beschermingsgebied opgenomen. 

Toelichting van bovenstaande punten volgt in hoofdstuk 3.3.2. Gelet op de 

kwaliteitsverbetering op locatie door het wegnemen van alle voormalige bedrijfsbebouwing 

zijnde 365 m? aan bebouwd opperviak, het amoveren van grote hoeveelheden voormalig 

bedrijfsverhardingen, de landschappelijke inpassing van de nieuwe bouwplannen en 

erfinrichtingen, rekening houdend met de cultuurhistorische waarde van de locatie en gelet 

op het gemeentelijke beleid. 

De gemeente heeft bij brief d.d. 4 maart 2020 (uitkomst haalbaarheidsonderzoek) in principe 

medewerking te verlenen aan voorgestelde herbestemming en herinrichting van onderhavig 

perceel, omdat het voorgestelde plan de ruimtelijke kwaliteit in voldoende mate verbetert. 

Om dit mogelijk te maken is dit bestemmingsplan opgesteld. Genoemde brief is als bijlage 

zes bij deze ruimtelijke onderbouwing toegevoegd. 

| 

| 
  

n (Vab) 

  

  

  

  
  

                
Figuur 1.3, Uitsnede bestemmingsplankaart ‘Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld’ 
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14 Ligging plangebied Van Teylingenweg 143 te Kamerik 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van Kamerik behorend tot de gemeente 

Woerden. Het perceel ligt ten opzichte circa twee kilometer ten noord oosten van Kamerik 

en ligt ongeveer 500 meter terug ten opzichte de doorgaande weg (Van Teylingenweg). Het 

perceel wordt voornamelijk aan westelijke kant begrensd door watergangen. 

Het naastgelegen perceel de Van Teylingenweg 144 bevind zich ten noorden van de Van 

Teylingenweg 143 en het betreft een woning. 

  

m 

Figuur 1 
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n 
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m ) 

m   
.4, Plankaart plangebied met omgeving (bron: Openstreetmaps) 

  
Figuur 1.5, Luchtfoto plangebied met omgeving (bron: Openstreetmaps), in het geel 

de perceelsgrens 
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1.5 Geldende planologische situatie — Van Teylingenweg 143 te 

Kamerik 

Voor de plangebieden geldt het volgende, door de gemeenteraad van Woerden 

vastgestelde, bestemmingsplan: 

Bestemmingsplan : Bestemmingsplan "Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld" 

Raadsbesluit 123 juli 2008 

: herziening 2, vastgesteld op 26 januari 2012 

Het perceel is hier bestemd voor 'Wonen (W) en ‘Agrarisch — Landschappelijke waarden” 

(A-L) en 'Bos - Waardevol Landschappelijk element (BO-WL). Daarnaast geld voor het 

perceel de aanduiding ‘Vrijkomende Agrarische Bebouwing’ (vab). Op het perceel bevinden 

zich daarnaast een karakteristiek hoofdgebouw en een cultureel waardevol bijgebouw. Een 

uitsnede van de plankaart is opgenomen in figuur 1.6. 

Toelichting van bovenstaande punten volgt in hoofdstuk 3.3.2. Gelet op de 

kwaliteitsverbetering op locatie door het wegnemen van de voormalige bedrijfsbebouwing 

zijnde 670m? aan bebouwd oppervlak, rekening houdend met de cultuurhistorische waarde 

van de locatie en het gemeentelijke beleid. 

  
Figuur 1.6, Uitsnede bestemmingsplankaart ‘Landelijk gebied Woerden, Kamerik, 

Zegveld’, in rood de te amoveren schuur van 670 m?. 
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Planbeschrijving / Initiatief 

Ontstaansgeschiedenis locatie Rietveld 40 te Woerden 

Rietveld is een buurtschap en een voormalige gemeente in de provincie Utrecht, thans 

behorend tot de gemeente Woerden. Tot 1 februari 1964 was Rietveld (tot 1859 Rietveld- 

en-de-Bree) de naam van een zelfstandige gemeente, vóór 1811 een schoutambacht, 

gelegen ten noorden van de Oude Rijn tussen Woerden en Bodegraven. Het grondgebied 

van het schoutambacht en de latere gemeente was gelijk aan dat van de polders Rietveld 

en De Bree. De oppervlakte van het schoutambacht en de gemeente besloeg ongeveer 

685 hectare; ten noorden werd Rietveld begrensd door Zegveld en Bodegraven, ten oosten 

door Woerden, ten westen door Bodegraven en ten zuiden door de Oude Rijn. Het aantal 

inwoners van Rietveld was niet groot: rond 1840 woonden er 375 mensen toen de gemeente 

werd opgeheven, 708 mensen. 

Het perceel is gelegen in een gebied dat gekenmerkt wordt door haar landschappelijke 

openheid en de karakteristieke verkavelingsstructuur van het slagenlandschap. De 

karakteristieke lange en smalle kavels van dit landschap zijn typerend voor de 

copeontginningen van het veen. Kenmerkend voor het landschapstype is dan ook het open 

weidelandschap, dat wordt doorsneden door een fijnmazig stelsel van sloten. In de open 

ruimten liggen enkele landschappelijke elementen zoals kleine geriefbosjes en 

houtkades/tiendwegen. 

De herinrichting van onderhavig perceel is gericht op een sanering van bestaande 

bebouwing en verhardingen, resulterend in een meer open invulling passend bij het 

landschappelijke karakter waarin het zich bevindt. Een gedegen landschappelijke inpassing 

voorziet door toepassing van streekeigen elementen in een natuurljke inbedding in het 

landschap, waarbij de combinatie van bouwvolumes door vorm en plaatsing een verwijzing 

vormen naar het historische agrarische gebruik. 

Beschrijving bestaande toestand Rietveld 40 te Woerden 

Het perceel waarop het plan betrekking heeft, staat kadastraal bekend als gemeente 

Woerden, sectie B, nummer 1157 (figuur 2.1). 

Het perceel Rietveld 40 te Woerden werd ontsloten via het naburige perceel van Rietveld 38 

en werd omringd door sloten. Het perceel i als volgt ingericht (zie afbeelding 2.1): 

De vervallen opstallen zijn geamoveerd in 2019. Figuur 2.1 geeft de situatie weer van voor 

de sloop. 

A. Boerderij (geamoveerd n 2019), bebouwd oppervlak: 112 m2 

B. Stal (geamoveerd in 2019) — niet weergegeven in PDOK viewer, bebouwd oppervlak: 

202 m2 

C. Romney loods (geamoveerd in 2019). bebouwd oppervlak 37 m2 

D. Schuur (geamoveerd in 2018) — niet weergegeven in PDOK viewer, bebouwd oppervlak: 

37 m? 

Bestemmingsplan wijziging Rietveld 40 te Woerden in combinatie met Van Teylingenweg 143 te Kamerik. 
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Figuur 2.1, Fragment PDOK Viewer met kadastrale grenzen, met aanduiding 

geamoveerde bebouwing 

Bijzondere bomen 

Het perceel bevat verder twee aangeduide locaties met de aanduiding ‘Bijzondere Status 

Boom’. Deze bomen stonden bij de gemeente Woerden bekend als boomnummer 658 en 

659. De bomen stonden rechts van de voormalige bebouwing aangeduid met de Ietter D, zie 

figuur 2.1. Deze bomen waren in slechte staat en zijn reeds gerooid. Boom 659 stond reeds 

omschreven in het boompaspoort van de gemeente Woerden als ‘afgebroken’ De gemeente 

Woerden heeft aangegeven dat er twee nieuwe duurzame en beeld bepalende bomen 

dienen te worden aangemerkt. Opdrachtgever heeft er voor gekozen om twee bestaande 

eiken aan te merken als beeld bepalende bomen. Deze bomen dienen daarna te worden 

opgenomen in de ljst 'Lijst Bijzondere Status Bomen (LBSB)'. Voor de gerooide bomen dient 

alsnog een kapvergunning te worden aangevraagd. In het bestemmingsplan dienen de eiken 

wederom als boomnummer 658 en 659 te worden benoemd als beschermende bomen. Zie 

figuur 2.2 voor de positie van de gerooide bomen. 
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Figuur 2.2, Positie van de gerooide monumentale bomen. 

  

  

    

  

    
  

  
Figuur 2.3, In rood de positie van de bestaande eiken deze dienen worden aangemerkt 

in het bestemmingsplan met status van bijzondere boom. 
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De hierna volgende foto's geven een impressie van de situatie voor de sloop van de vervallen 

bebouwing. 

  
Figuur 2.4, Foto's van de reeds geamoveerde bebouwing 
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Beschrijving nieuwe situatie Rietveld 40 te Woerden 

De nieuwe eigenaar van Rietveld 40 heeft de wens om nieuwe woning te realiseren buiten 

het bestaande bouwvlak. De beoogde ontwikkeling betreft daarbij het verplaatsen van het 

bestaande bouwvlak richting het zuidelijk deel van het perceel. Op basis van de archief 

tekeningen van het perceel uit 1811-1832 wordt de positie van de nieuwe bebouwing (erf 

ensemble) benaderd. 

Daarnaast dient er een nieuwe inrit op de zuidelijke hoek van het perceel te worden 

gerealiseerd. Zodat het perceel met bijbehorende woning, geen gebruik hoeft te maken van 

het recht van overpad via het naast gelegen perceel Rietveld 38. Deze nieuwe inrit is tevens 

in lijn met de situatie uit 1811-1843. Voor de nieuwe inrit zal een inritvergunning moeten 

worden aangevraagd bij de gemeente Woerden. Ten behoeve van de bestemmingplan 

wijziging is een landschappelijk inrichtingsplan opgesteld om cultureel landschappelijke 

waarden te waarborgen, zie bijlagen nummer zes. Dit landschappelijke inrichtingsplan is 

voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en vormt onderdeel van dit 

bestemmingplan. De bestaande planregels van het geldende bestemmingsplan ‘Landelijk 

gebied Woerden, Kamerik, Zegveld’ zullen worden overgenomen in het nieuwe 

bestemmingsplan voor Rietveld 40. 

Goothoogte 

In afwijking gesteld in de gemeente brief d.d. 4 maart 2020 (bijlagen 7) voldoet het nieuwe 

voorgestelde bouwplan aan de gestelde goothoogte van 3 meter. De gestelde definitie van 

de goothoogte is de afstand tussen de bovenkant afgewerkte vloer en het snijpunt tussen 

de gevel en de bovenkant dakplaat. Bijbehorend plan is gedeeld en geaccordeerd in overleg 

met Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed Woerden op 22 november 2020 (tekening 

Arco Architecten, 18109-501_Overzichtstekening_21-10-2020). 

Inhoud 

De nieuwe woning aan Rietveld 40 mag door middel van het toepassen van de ruimte voor 

ruimte regeling, een maximale inhoud van 885 m? bevatten. De voormalige woning bevatte 

een inhoud van 550 m?, het extra volume wordt gerealiseerd door te elders te slopen conform 

artikel 31.1 sub h van het bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld. 

HDSR (Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden). 

De bestaande dam in de tertiaire watergang aan de westzijde van het perceel is gedempt 

(tussen Rietveld 38 en Rietveld 40). Hierbij zijn twee bestaande tertiaire watergangen met 

elkaar verbonden. Hiervoor is een watervergunning aangevraagd bij het HDSR 

(Hoogheemraadschap de Stichtse Riĳnlanden). 

  

Figuur 2.5, Situatie tekening 1811-1832 
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SITUATIE 

  

  
Figuur 2.6, Situatie voor sloop bebouwing (boven) - nieuwe situatie tekening (onder). 
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24 _ Beschrijving bestaande situatie van Teylingenweg 143 te Kamerik 

Het perceel waarop het plan betrekking heeft, staat kadastraal bekend als gemeente 

Woerden, sectie L, nummer 782. 

De vervallen opstallen zijn geamoveerd in maart 2021. Figuur 2.6 geeft de situatie weer van 

voor de sloop. Het erf rondom de woning en de voormalige bedrijfsopstallen zijn aangemerkt 

als de bestemming wonen. In rood wordt de te amoveren schuur aangeduid. De te slopen 

schuur heeft geen bijzondere waarde en wordt tevens niet aangeduid als 'karakteristiek 

hoofdgebouw’ of ‘bijzonder waardevol bijgebouw’. 

e | 

        SITUATIE 

z z 

Figuur 2.7, Bestaande situatie tekening, positionering bebouwing voor sloop. 
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Figuur 2.8, Foto's van de te amoveren schuur, voorzijde (boven), achterzijde (onder). 
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Beschrijving nieuwe situatie van Teylingenweg 143 te Kamerik 

Bij het slopen van een schuur van 670m2 bebouwd oppervlak mag 335m3 worden 

toegevoegd aan de woning op Rietveld 40. De oppervlakte van de te slopen schuur zal 

worden omgezet van de bestemming ‘wonen' naar de bestemming ‘agrarisch — 

landschappelijk zodat er op deze positie geen nieuwe bebouwing kan worden gerealiseerd. 

De bestemming ‘agrarisch’ wordt gerealiseerd aan de westzijde van het perceel aansluitend 

op bestaande bestemming ‘agrarisch’. Gelet op de kwaliteitsverbetering op locatie door het 

wegnemen van de voormalige bedrijfsbebouwing zijnde, 670m2? aan bebouwd oppervlak, 

rekening houdend met de cultuurhistorische waarde van de locatie en het gemeentelijke 

beleid. Voor de sloop van de schuur i een sloopmelding geaccepteerd door de gemeente 

Woerden op 27 januari 2021. 

     .@ 

Figuur 2.9, Nieuwe situatie van Teylingenweg 143 met in het groen, de nieuwe 

aanduiding van de bestemming Agrarische Landschappelijke waarden aan de 

westzijde van het perceel. Het oppervlak is gelijk aan te amoveren schuur. 
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Figuur 2.10, Foto's van de geamoveerde schuur met in de achtergrond de ronde 

mestsilo. 
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Beleidskader 

Rijksbeleid 

Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is vastgesteld op 11 september 2020 en biedt een 

langetermijnperspectief op de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland tot 2050. Met 

de NOVI geeft het kabinet richting aan de grote opgaven die het aanzien van Nederland de 

komende dertig jaar ingrijpend zullen veranderen. Denk aan het bouwen van nieuwe 

woningen, ruimte voor opwekking van duurzame energie, aanpassing aan een veranderend 

klimaat, ontwikkeling van een circulaire economie en omschakeling naar kringlooplandbouw. 

Alles met zorg voor een gezonde bodem, schoon water, behoud van biodiversiteit en een 

aantrekkelijke leefomgeving. 

Met de NOVI benoemt het Rijk nationale belangen, geeft het richting door middel van de 

volgende vier prioriteiten: ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie; duurzaam 

economisch groeipotentieel; sterke en gezonden steden en regio's en toekomstige 

ontwikkeling van het landelijk gebied. Daarnaast helpt het NOVI n keuzes maken waar dat 

moet. Want niet alles kan overal. Deze visie is ontwikkeld in nauwe samenwerking met 

provincies, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke instellingen en burgers. De NOVI 

is vastgesteld op grond van de geldende regelgeving omdat de Omgevingswet nog niet in 

werking is. De NOVI voldoet tevens aan de eisen die de Omgevingswet stelt aan een 

omgevingsvisie. Zodra de Omgevingswet in werking is getreden, zal deze omgevingsvisie 

dan ook gelden als de Nationale Omgevingsvisie in de zin van deze wet. 

Het NOVI benoemt naast vier prioriteiten, ook 21 nationale belangen waarop de nationale 

overheid zich op richt. 

Planspecifiek 

Het voorliggende plan sluit aan op de onderwerpen benoemd als nationale belangen: 

1. Bevorderen van een duurzame ontwikkeling van Nederland als geheel en van alle 

onderdelen van de fysieke leefomgeving 

2. Realiseren van een goede leefomgevingskwaliteit. 

4. Waarborgen en bevorderen van een gezonde en veilige fysieke leefomgeving. 

5. Zorg dragen voor een woningvoorraad die aansluit op de woonbehoeften. 

De ontwikkeling in landelijk gebied die middels deze ruimtelijke onderbouwing wordt 

gemotiveerd betreft het verplaatsing van een bestaande enkel bestemming wonen op het 

perceel van Rietveld 40 en het laten vervallen van de aanduidingen voormalige (tweede) 

bedrijfswoning en ‘Vrijkomende Agrarische Bebouwing' (vab). Daarnaast wordt op het 

perceel aan de van Teylingenweg 143, een agrarische schuur geamoveerd en het aantal 

vrijgekomen kubieke m3 ingezet voor de vergroting van de nieuw te bouwen woning op het 

perceel van Rietveld 40. De aangegeven ontwikkeling is in lijn met het bovengenoemde 

beleidskader. Deze passende ontwikkeling op beiden locaties is van een dusdanig 

schaalniveau dat hieruit geen concrete rijksbelangen voortkomen. Het rijksbeleid staat de 

uitvoering van het plan niet in de weg.” 
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3.1.2 Barro 

De wetgever heeft in de Wro, ter waarborging van de nationale of provinciale belangen, de 

besluitmogelijkheden van lagere overheden begrensd. Indien provinciale of nationale 

belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken, kunnen 

bij of krachtens provinciale verordening respectievelijk bij of krachtens algemene maatregel 

van bestuur regels worden gesteld omtrent de inhoud van bestemmingsplannen. In het 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn 13 nationale belangen opgenomen 

die in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) zijn herbevestigd. Voor deze 

belangen i het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 13 belangen 

hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 

Het planinitiatief raakt geen rijksbelangen als genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en 

Ruimte en het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. Vanuit rijksbeleid zijn er 

derhalve geen beperkingen aan deze planontwikkeling. 
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3.2.1 

Provinciaal beleid 

Omgevingsvisie Provincie Utrecht 

De Omgevingsvisie Provincie Utrecht is op 10 maart 2021 vastgesteld door de Provinciale 

Staten en is op 1 april 2021 in werking getreden. De omgevingsvisie opgesteld om te zorgen 

voor een blijvend aantrekkelijke provincie. Via haar ruimtelijk beleid draagt de provincie bij 

aan een kwalitatief hoogwaardige fysieke leefomgeving, waarin het ook in de toekomst 

plezierig wonen, werken en recreëren is. De omgevingsvisie geeft de ruimtelijke ambities 

weer van de provincie Utrecht. Hierin staat welke doelstellingen de provincie van provinciaal 

belang acht, welk beleid bij deze doelstellingen hoort &n hoe dit beleid uitgevoerd wordt. 

De Omgevingsvisie Provincie Utrecht valt onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Op grond 

van de Wro heeft de Omgevingsvisie Provincie Utrecht alleen een zelfbindende werking. Het 

is bindend voor de provincie, niet voor andere partijen. De omgevingsvisie zorgt voor 

doorwerking van het beleid en is bindend voor de gemeenten. 

De gehele gemeente Woerden is gelegen n het nationale Landschap het Groene Hart. 

Voor het Groene Hart wil de provincie Utrecht de volgende kernkwaliteiten behouden en 

versterken: 

openheid; 

(veen)weidekarakter (incl. strokenverkaveling, lintbebouwing, etc.); 

landschappelijke diversiteit; 

rust & stilte. 

In het ruimtelijke beleid van de provincie Utrecht heeft ruimtelijke kwaliteit een centrale plek. 

Volgens de provincie Utrecht heeft ruimtelijke kwaliteit betrekking op zowel het behoud van 

het bestaande als het creëren van nieuwe kwaliteit. De afweging of een ruimtelijke 

ontwikkeling een bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit legt de provincie Utrecht bij de 

gemeenten. De provincie Utrecht heeft in haar beleid wel geprobeerd aan te geven wat het 

voor haar om gaat bij ruimtelijke kwaliteit. Ook in het landelijk gebied is 

kwaliteit(sverbetering) een belangrijke opgave, zowel op themaniveau (landschap, 

landbouw, natuur, cultuurhistorie en recreatie), als op het niveau van ontwikkelingen hiervoor 

of hierin. In de navolgende opsomming hebben we aspecten opgenomen die een rol kunnen 

spelen in de drie soorten gebieden. Het is een niet-lmitatieve opsomming, bedoeld als 

inspiratiebron. 

- _ Behoud van landelijke kwaliteiten met aandacht voor landschap, landbouw, natuur, 

cultuurhistorie en recreatie. 

- Verbeterde condities voor een vitaal economisch functioneren en ruimte voor 

innovatie. 

-  Een stevige en stabiele basis voor landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit. 

-  Robuuste eenheden natuur met een wateraanbod dat zowel in kwalitatieve als 

kwantitatieve zin aansluit bij het beoogde natuurdoeltype. 

- _ Inrichting is afgestemd op het water- en bodemsysteem. 

- _ Klimaatbestendige inrichting door bijvoorbeeld ruimte voor waterberging cq. opslag 

op te nemen. 

- _ Goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de aan een gebied verbonden functie(s). 

- Een op functie en gebied afgestemde inrichting en mate van openbare 

toegankelijkheid. 

-  Inspelen op de wensen van de bewoners van de stad (waaronder recreatie en 

regionale voedselproductie). 

- _ Op passende landschappelijke schaal ruimte voor (het beleven van) dynamiek naast 

rust en ruimte. 

-  Aantrekkelijk voor gebruikers en bezoekers. 

- Een landelijk landschap met goede combinaties van ‘oud' en 'nieuw n 

landschappelijke structuren, cultuurhistorie, natuur, landbouw en recreatie. 
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Uit de Omgevingsvisie blijkt dat bij ontwikkelingen in het landschap van het Groene Hart het 

versterken van de diversiteit op het schaalniveau van de verschillende typen landschap 

centraal staat. Daarbij dienen de kemkwaliteiten gerespecteerd en benut te worden. Dat 

betekent echter niet dat op perceelsniveau geen ontwikkelingen zijn toegestaan. In 

paragraaf 4.6.1 ‘Aantrekkelijke landschappen' wordt verwezen naar de Kwaliteitsgids. In de 

kwaliteitsgids “Utrechtse Landschappen — Groene Hart” worden de kernkwaliteiten van het 

Utrechtse landschap concreet gemaakt. 

In de Kwaliteitsgids wordt benadrukt onder paragraaf 1.1 Kernkwaliteiten uitwerken: ‘dat een 

landschap een levend geheel is, dat door de jaren heen geleidelijk verandert. Zonder die 

veranderingen wordt het landschap een museumstuk. Het is absoluut niet de bedoeling dat 

de Nationale en andere landschappen ‘op slof” gaan. Sterker nog om het landschap vitaal 

te houden zijn nieuwe ontwikkelingen juist vaak nodig en ze geven kansen om de 

kemnkwaliteiten te verstevigen.” 

Het doe! van de Kwaliteitsgids is tevens om aan de hand van uitwerkingsprincipes, inspiratie 

en houvast te bieden voor het omgaan met ontwikkelingen zodat de kernkwaliteiten voor de 

toekomst zijn zeker gesteld en zelfs betere beleefbaar worden. 

Planspecifiek 

Onder paragraaf 4.6 'Leven landschap erfgoed en cultuur’ van de Omgevingsvisie wordt het 

volgende aangegeven: “Diverse gebieden in het Groene Hart hebben we aangewezen als 

bijzonder agrarisch cultuurlandschap. De cultuurhistorische waarden liggen vooral in de 

aanwezige ontginningsstructuur, de boerderijlinten en het waterbeheersingssysteem.” De 

bestemming “Wonen” (W) is reeds aanwezig op het perceel van Rietveld. De voormalige 

bedrijfsbebouwing wordt geamoveerd (2anduiding voormalige tweede bedrijfswoning kan 

vervallen) en er wordt voorzien in een nieuwe passende landschappelijke inpassing. Het 

realiseren van een nieuwe woning met een bijbehorend landschappelijk inrichtingsplan zorgt 

voor een verbetering van de bestaande landschappelijke waarden. De provinciale belangen 

worden hierdoor niet geschaad. 

Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht 

De Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht is op 10 maart 2021 vastgesteld door 

de Provinciale Staten en is op 1 april 2021 in werking getreden. De Interim 

Omgevingsverordening bevat algemene regels die gemeenten in acht moeten nemen bij het 

opstellen van hun ruimtelijke plannen. In deze verodening staan geen regels die direct 

doorwerken naar de burgers. Er zijn alleen de algemene regels opgenomen, die noodzakelijk 

zijn voor het waarborgen van de provinciale belangen. De verordening geeft soms harde 

ruimtelijke grenzen aan. Soms wordt volstaan met de verplichting om een ruimtelijke keuze 

voor een bepaald beleidsaspect goed te onderbouwen. Daarnaast bevat de Interim 

Omgevingsverordening ook regels die voortvloeien uit het Barro. Volgens de verordening 

bestaan voor kwaliteitsverhoging verschillende mogelijkheden. Binnen bestaande 

bouwkavels kan worden gedacht aan herstel van waardevolle bebouwing, afbraak van 

storende bebouwing, sanering van storende functies in samenhang met vestiging van 

gewenste functies. Op naastgelegen onbebouwde kavels kan worden gedacht aan herstel 

van waterlopen en landschapsstructuren, herstel van doorzichten en dergelijke. De grootte 

en verschijningsvorm van de nieuwbouw moet passen binnen het omringende landschap en 

de bestaande bebouwing. Cultuur-historische waarden mogen niet onevenredig aangetast 

worden en de inhoud van de woning moet aansluiten bij de omliggende bebouwing. 

Een landschap is geen statisch plaatje: landschap is altijd in ontwikkeling en dynamiek hoort 

daarin. In het werken met landschapskwaliteit wordt uitgegaan van een samenspel tussen 

beeld (wat zie je), functies (wat gebeurt er) en robuuste structuren (samenhang, relaties). 

Voor elke ontwikkeling n het landelijk gebied moet aansluiting gevonden worden bij de 

kernkwaliteiten. Als er sprake is van een zeer open gebied, bevat een ruimtelijk plan 

bepalingen om die openheid te behouden. In de bij de Omgevingsverordening opgenomen 

bijlage ‘Kernkwaliteiten landschappen’ is per landschap beschreven welke kernkwaliteiten 

beschermd en versterkt moeten worden. Het voorliggende plan is niet in strijd met 
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kernkwaliteiten van Het Groene Hart, waarnaar is verwezen in de bijlagen bij de regels onder 

paragraaf 7.3 'Kwaliteit van landschappen' van de omgevingsverordening. 

Overstroombaar gebied 

Op grond van artikel 2.10 van de Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht is het 

plangebied aangeduid als overstroombaar gebied, zie figuur 3.1 
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Figuur 3.1, Overstroombaar gebied kaart, Rietveld 40 (Interim Omgevingsvergunning 

Provincie Utrecht). 

Grote delen van de provincie Utrecht liggen in overstroombare gebieden van Nederrijn, Lek 

en het Eemmeer. Het is belangrijk dat kwetsbare en vitale objecten en grootschalige 

woonwijken en bedrijventerreinen bestand zijn tegen overstromingen. Voor buitendijkse 

gebieden geldt dit ook voor kleinschalige woonwijken en bedrijventerreinen. Door een goed 

bedachte locatiekeuze en inrichting kunnen gevolgen van een overstroming aanzienlijk 

beperkt worden. In dit kader is de ‘Handreiking Overstromingsrobuust Inrichten' opgesteld. 

Het stedenbouwkundig ontwerp van Rietveld 40 houdt rekening met de richtlijnen zoals 

gesteld in de handreiking om zodoende wonen in gebieden met overstromingsrisico's 

veiliger te maken door andere op het bestaande verhoogde gedeelte van het perceel te 

bouwen, zie hiervoor ook Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3). Hierdoor ontstaat een 

verschil tussen het straatpeil en het vloerpiel. Verder worden bestaande waterwegen 

uitgegraven zodat er meer waterberging plaats kan vinden. 
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Grondwaterbeschermingsgebied 

Op grond van artikel 3.7 van de Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht is het 

plangebied aangeduid als waterwingebied, zie figuur 3.2 
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Figuur 3.2, Grondwater beschermingsgebied kaart, Rietveld 40 (Interim 

Omgevingsvergunning Provincie Utrecht). 

Het onderhavige plangebied Rietveld 40 is gelegen n een grondwaterbeschermingsgebied. 

Een grondwater is de zone in en rondom het waterwingebied, dit is een bufferzone die is 

ingesteld om het grondwater in het intrekkingsgebied te beschermen. In deze zone stelt de 

provincie 0.a. beperkingen vast voor het landgebruik om het water dat op weg s naar de 

winning op de langere termijn te vrijwaren van verontreinigingen. Hier gelden echter minder 

verboden dan in het waterwingebied. Onderhavige ontwikkeling past in de visie van de 

provincie, zoals weergegeven in de Interim Omgevingsvergunning, omdat een stedelijke 

ontwikkeling mogelijk is binnen onder andere bebouwingsenclaves en linten. Daarnaast zal 

de sloop/nieuwbouw resulteren n een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plaats 

doordat de bestaande vervallen schuren plaats maken voor een passende burgerwoning. 

Wat betreft de ligging n de beschermingszone drinkwaterwinning kan het volgende worden 

gesteld. De regeling van dit bestemmingsplan staat uitsluitend een gebruik als woning toe. 

Het wonen is geen grondwaterbedreigende activiteit. Hiermee worden de grondwater 

belangen beschermd. Het plan betekent verder een verbetering van het grondwater, gezien 

de omvorming van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming. 

Planspecifiek 

In de Omgevingsverordening is onder artikel 9.10, een instructieregel opgenomen om 

functiewijziging te realiseren van een (voormalige) agrarische bedrijfsperceel naar 

woonfunctie. Voor het plan aan Rietveld 40 wordt voldaan aan de genoemde voorwaarden. 

Tevens bevat het percee! al een bestemming wonen, het bestaande bouwvlak wordt anders 

vormgegeven en verplaatst. In de Omgevingsverordening daarnaast onder artikel 9.11 

voorwaarden opgenomen welke gesteld kunnen worden bij de functiewijziging van een 

(voormalig) agrarisch bedrijfsperceel naar een woonfunctie met extra woningen, “ruimte- 

voor-ruimte". Middels de PRV kan provincie deze voorwaarden laten doorwerken naar het 

gemeentelijke niveau. In het vigerende bestemmingsplan zijn deze voorwaarden voor 

“ruimte-voor-uimte” als wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Op Rietveld 40 wordt het 

“ruimte-voor-ruimte' principe toegepast. Er worden geen extra woningen gerealiseerd maar 
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3.3.1 

er bestaat wel de wens om meer gebouwvolume te realiseren dan aangegeven in het 

bestemmingsplan. Vanuit provinciaal beleid zijn er derhalve geen beperkingen aan 

voorgestelde planontwikkeling. 

Gemeentelijk beleid 

Ruimtelijke structuurvisie Woerden 2009 - 2030 

De structuurvisie geeft de koers aan voor de ruimtelijke ontwikkeling op de korte en 

middellange termijn en op de lange termijn (2009-2030). Lopende projecten worden met 

elkaar in verband gebracht en nieuwe projecten worden ingezet. De structuurvisie heeft de 

volgende functies: 

° de visie biedt een integraal en samenhangend ontwikkelingskader voor de 

ruimtelijke en programmatische ontwikkeling van Woerden; 

° _ het is een toetsingskader voor de ontwikkeling van deelprojecten; 

e _ hetzorgt voor communicatie, overleg en afstemming van het beleid op verschillende 

schaalniveaus, tussen zowel rijk, provincie en de gemeente, als de communicatie 

tussen het gemeentebestuur en de bevolking. 

In de structuurvisie wordt onder meer de ‘ruimte voor ruimte' regeling aangehaald. Daarbij 

wordt het volgende vermeld: “Het doel van de Ruimte voor Ruimte-regeling is om 

vrijkomende agrarische bebouwing te slopen. Het gaat hierbij in Woerden om minimaal 

duizend m2 niet cultuurhistorisch waardevolle opstallen. Als compensatie daarvoor mag er 

een woning worden gebouwd op dezelfde locatie. Deze kwaliteitsverbetering kan overal in 

het landelijk gebied onder voorwaarden plaatsvinden, met uitzondering van het 

glastuinbouwconcentratiegebied de Harmelerwaard. Om aanspraak te kunnen maken op 

deze regeling is een beeldkwaliteitsplan nodig om de situering van de nieuw te bouwen 

woning en de verbetering van de landschappelijke kwaliteit af te kunnen wegen.” 

Planspecifiek 

Het verplaatsen van de woonbestemming gepaard gaande met amovering van voormalige 

bedrijfsbebouwing en verhardingen voorziet in een verbetering van landschappelijke 

kwaliteiten. Er vindt geen verdere verdichting van de bebouwing plaats. De planontwikkeling 

is in overeenstemming met de Structuurvisie. 
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3.3.2 Bestemmingsplan “Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld” 

Ter plaatse van de plangebieden geldt het bestemmingsplan "Landelijk gebied Woerden, 

Kamerik, Zegeveld”. Dit plan is vastgesteld door de gemeenteraad op 23 juli 2008. 

Herziening 2 van het voorgenoemde plan is vastgesteld door de gemeenteraad op 26 april 

2012. 

Vrijgekomende agrarische bebouwing (vab) 

Op de bestemmingsplankaart voor Rietveld 40 wordt het perceel aangeduid met de 

aanduiding ‘vrijgekomen agrarische bebouwing’ (VAB). Het begrip ‘vrijgekomen agrarische 

bebouwing wordt als volgt omschreven: “De reeds vrijgekomen en nieuwe vrijkomende 

agrarische bebouwing krijgt een aanduiding VAB op de plankaart, onafhankelijk van de 

huidige bestemming, wanneer het nu of in het verleden een agrarisch bedrijfscomplex is 

geweest. Verder wordt het perceel tevens aangeduid als ‘voormalige (tweede) agrarische 

bedrijfswoning'. Uitgangspunt voor het bestemmingsplan dient het feitelijk gebruik te zijn. 

Een voormalige (tweede) agrarische bedrijfswoning krijgt daarom in principe een 

woonbestemming (Wonen) met een aanduiding voormalige agrarische bedrijfswoning. De 

voormalige tweede agrarische bedrijfswoningen kunnen met 10% uitbreiden met een 

maximum tot 600 m3 conform de regeling voor de tweede agrarische bedrijfswoningen, die 

nog binnen het bouwvlak liggen. Deze regeling is hetzelfde, omdat deze voormalige tweede 

agrarische bedrijfswoningen ook vaak als zomerwoning of noodwoning zijn ontstaan en 

daarom met maximaal 10% mogen uitbreiden.” 

  

Planspecifiek 

In het vigerende bestemmingsplan onder artikel 5.3.1 ‘Agrarisch - Landschappelijke 

Waarden (A - L)' wordt het volgende aangegeven over vrijkomende agrarische bebouwing: 

“Door middel van de wijzigingsbevoegdheid kan de bestemming van een VAB gewijzigd van 

de huidige bestemming naar wonen voor de hoofdfunctie wonen.” Onderhavig plan voldoet 

aan de gestelde wijzigingsbevoegdheid 

Wijziging bestemmingplan grenzen 

Bestemmingsplan "Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegeveld” bied onder de algemene 

wijzigingsbevoegdheid artikel 32.7 sub a (bestemmingsplan), mogelijkheden om het 

bestemmingsvlak te vergroten. Het volgende wordt daarbij aangegeven: “het wijzigen van 

bestemmingsgrenzen zodanig, dat de geldende oppervlakte van de bij wijziging betrokken 

bestemmingsvlakken met niet meer dan 10% wordt verkleind of vergroot. 

Planspecifiek 

Het bestaande bestemmingsvlak ‘wonen' bedraagt 1127m2. Het nieuwe voorgestelde 

bestemmingsvlak ‘wonen’ zal 1240m2 bedragen. Het onderhavige plan voldoet aan de 

gestelde norm van de maximale 10% toename benoemd in aritkel 32.7 sub a van het 

bestemmingsplan. 

Volume woning — ‘ruimte voor ruimte' regeling 

Volgens het geldende bestemmingsplan 'Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld' is 

het mogelijk om een woning van 550 m? te realiseren. De woning op het perceel Rietveld 40 

heeft de aanduiding ‘voormalige tweede bedrijfswoning. In artikel 22.2.2 sub c onder 1 staat 

aangegeven dat een bij een ‘voormalige tweede bedrijfswoning’, de inhoud maximaal de 

bestaande inhoud mag zijn vermeerderd met 10%. De inmiddels gesloopte woning bevatte 

een inhoud van 500 m? (overeengekomen met de gemeente Woerden). Dit betekend dat op 

de locatie, een woning kan worden gerealiseerd van 550 m. De eigenaar van Rietveld 40 

wenst een woning met een grotere inhoud te realiseren. Een woninginhoud boven de 550 

m? dient e worden gecompenseerd door elders gebouwen te slopen/saneren, conform 

artikel 31.1 sub h van het bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld. 

De eigenaar van Rietveld 40 stelt compensatie voor door een schuur van 670 m2 aan de Van 

Teylingenweg 143 wenst te slopen. Het slopen van 670 mzis goed voor 335 m3 extra inhoud 

bovenop de 550 m3. De woning mag in dat geval een maximale inhoud van 885 m?bevatten. 

Bij de omgevingsvergunning wordt een bewijs van overname voorgelegd doormiddel van 

een koopcontract en een bouwtekening. 
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3.3.3 Welstandsbeleid 

Aanvragen omgevingsvergunning dienen te worden getoetst aan eisen van welstand. Deze 

eisen hebben betrekking op het uiterlijk van bouwwerken en de situering van deze 

bouwwerken in hun omgeving. Gekeken wordt of het bouwwerk dat men wenst te plaatsen 

op zichzelf of in verhouding tot de omgeving voldoende passend is. De gemeenteraad van 

Woerden heeft in 2009 een welstandsnota vastgesteld. Hierin staan criteria omtrent de 

redelijke eisen van welstand. Het gaat daarbij om de volgende aspecten: 

karakteristiek van de bestaande bebouwing: 

openbare ruimte; 

landschap; 

stedenbouwkundige context; 

massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling: 

samenhang in het bouwwerk (de onderlinge relatie tussen samenstellende delen). 

De criteria kunnen afhankelijk van de specifieke ruimtelijke kwaliteiten en uiterlijke 

kenmerken van de omgeving per dorp, wijk, buurt of deelgebied verschillen. Daartoe zijn in 

de welstandsnota specifieke gebiedscriteria opgesteld. 

Omschrijving Beeldkwaliteit Rietveld 

Volgens bijlage 2 van het vigerend bestemmingsplan wordt het landelijk gebied van Rietveld 

aangeduid met een zeer hoge waardering voor de beeldkwaliteit. Het gebied wordt als volgt 

omschreven: “Rietveld volgt de slingerende loop van de Oude Riĳn aan de noordzijde en 

vormt de zuidelijke ontginningsbasis van de geheel gaaf bewaarde polder Rietveld. De weg 

verbindt Woerden met Nieuwerbrug. De op regelmatige afstand van elkaar gelegen 

agrarische complexen aan de noordzijde van de weg dateren uit de zeventiende tot en met 

de negentiende eeuw en zijn vrijwel zonder uitzondering in Hollandse Renaissancestijl of 

Neorenaissance-stijl gedetailleerd. Met name aan de Noordoostzijde worden de ver in het 

land gelegen boerderijen afgewisseld met aan de straat gesitueerde middelgrote (notabelen- 

) woonhuizen, eveneens in de stijl van de Neorenaissance of Neoclassicisme gedetailleerd. 

Op de n breedte wisselende strook tussen de weg en de rivier bevinden zich kleine tot 

middelgrote woonhuizen, wederom in een rijke Neorenaissancestijl gedetailleerd. Deze 

detaillering vormt dan ook de bindende, karakteristieke factor aan Rietveld. 

Bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld toelichting Rietveld 

vertegenwoordigt met zijn uitzonderlijk rijke en gaaf bewaarde architectuur, gebouwd 

gedurende vier eeuwen, een zeer hoge cultuurhistorische waarde. De lange lijst van 

zeldzame waarden, cultuurhistorische panden en belangrijke beelddragers, waaronder vijf 

rijksmonumenten en vijf gemeentelijke monumenten, maakt dit goed duidelijk. De waarde 

wordt nog onderstreept door de zeer gaaf bewaarde structuur van de langs de rivier 

slingerende weg en het volledig gaaf bewaarde open polderlandschap.” 

  

Commissie ruimtelijke kwaliteit 

Het plangebied is op de Welstandskaart van de gemeente Woerden aangemerkt als 

welstandsplichtig. Op basis van voorgenoemde redenen is het onderhavige plan in de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit op 29 januari 2020 behandeld. Daarbij heeft men het 

haalbaarheidsonderzoek als positief beoordeeld, op het punt van het inrichtingsplan van het 

perceel (positie en volume van de woning en de positie van de bijbehorende inrit). Op 25 

november 2020 is het plan opnieuw voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en 

daarbij ook positief beoordeeld ten aanzien van de gevels en materialisatie. 
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3.3.4 

  
Figuur 3.3, Uitsnede Welstandskaart Gemeente Woerden. De oranje punt geeft het 

perceel van Rietveld 40 aan. Het paarse gearceerde deel van de kaart is 

welstandsplichtig. 

Beeldkwaliteitsplan 

Landschappelijke analyse Rietveld 

De omliggende woningen en erven aan het ontginningslint van Rietveld typeren zich door 

openheid. De woningen en opstallen staan vaak in een open setting van grasland en/of lage 

beplanting. Tussen de bebouwing door wordt het oog getrokken naar het achterliggende 

(slagen)landschap. Veelal worden de zichtlijnen versterkt door een watergang of karrespoor. 

Als er bomen staan zijn dit grote solitairen exemplaren. Uitzondering hierop zijn de 

knotwilgen welke afwisselend in rijen langs de watergangen staan. 

Landschappelijke inpassing nieuwe woning Rietveld 40 

Ten behoeve van de nieuw te realiseren woning en schuur is een passend landschap 

inrichtingsplan opgesteld om de bestaande cultuurhistorische en landschappelijke waarden 

te behouden en te versterken. De volgende landschappelijke ingrepen zijn onder andere 

verwerkt in dit inrichtingsplan: 

  

- Het verbinden van de twee bestaande watergangen (in het verlengde van elkaar) aan de 

westzijde van het perceel. Hierdoor wordt de zichtlijn op het achterliggende landschap 

tussen de boerderij op Rietveld 38 en de nieuw te realiseren woning op Rietveld 40 versterkt. 

Het verbinden van de watergangen draagt bij aan de opstrekkende ontginning ook vermeld 

in de kwaliteitsgids Groene Hart. 

- Het realiseren van een nieuwe inrit langs de bestaande watergang accentueert 

voorgenoemde zicht!ijn. De inrit wordt uitgevoerd in halfverharding met een karrenspoor. 

- Het gehele perceel wordt omgeven door een watergang. Langs de oever van de watergang 

zullen bestaande streekeigen knotwilgen worden aangevuld met nieuwe wilgen. 

- Het inrichtingsplan voorziet streekeigen beplanting met een bijbehorende erfinrichting 

passend bij de Utrechtse boerderij typologie waaronder een moestuin aan de voorzijde van 

de woning. Daamaast worden leilinden geplaatst voor de voorgevel van de nieuwe woning. 

- Vereiste nieuwe parkeerplekken ten behoeven van woning uit zicht achter nieuw te bouwen 

vergunningsvrije schuur. 

Het inrichtingsplan is door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Woerden op 29 januari 2020 

behandeld en hierbij positief beoordeeld. 

Architectonische uitgangspunten Rietveld 40 

Ten behoeve van de nieuw te realiseren woning en schuur heeft men de volgende 

uitgangspunten genomen ten aanzien van de architectuur, om de cultuurhistorische waarden 

te en landschappen waarden te behouden en te versterken: 
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- Het slopen van de vervallen schuurtjes en andere opstallen op noordelijk gedeelte van het 

perceel zorgt voor een verbetering van het aanzicht vanaf de openbare weg. 

- Door de nieuw te realiseren woning zuidelijker ter positioneren op het perceel zal de 

openheid van het landschap wordt verbeterd. Openheid is een kernkwaliteit ook vermeld in 

kwaliteitsgids Groene Hart. De woning voegt zich in de lijn met naastliggende bebouwing op 

het ontginningslint van Rietveld. De nieuwe positie van de woning refereert tevens naar de 

positie van het voormalige boerderij ensemble van 1832 op Rietveld 40. 

- Door de nokrichting van de nieuw te realiseren woning en schuur haaks op de verkaveling 

(evenwijdig aan boerderij Rietveld 38) te plaatsen worden de zichtlijnen verbeterd en is de 

bebouwing goed zichtbaar vanaf de openbare weg. 

- Voor de woning zullen natuurlijke en streekeigen materialen worden toegepast waaronder 

riet en baksteen. De verschijningsvorm van de architectuur zal hedendaags zijn, zoals 

voorgeschreven door de geldende welstandsnota voor het buitengebied (Rietveld) van 

Woerden. 

- De hellingshoek van de zadelkap van de nieuw te realiseren woning betreft 43 graden. De 

zadelkap van de woning wordt vergelijkbaar met de hellingshoek van de naastgelegen 

boerderij op Rietveld 38. 

   

Bijbehorend bouwplan is gedeeld en geaccordeerd in overleg met Commissie Ruimtelijke 

Kwaliteit en Erfgoed Woerden op 22 november 2020 (tekening Arco Architecten, 18109- 

501_Overzichtstekening_21-10-2020). 
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41 

411 

Omgevingsaspecten 

De uitvoerbaarheid van een plan moet ingevolge de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 

aangetoond worden Daaronder valt zowel de onderzoeksverplichting naar verschillende 

ruimtelijk relevante aspecten (geluid, bodem, ect.) als ook de economische uitvoerbaarheid 

van het plan. 

Milieu 

Bodem 

In het kader van het opstellen van een bestemmingsplan moet aangetoond worden dat de 

kwaliteit van de bodem en het grondwater in het plangebied in overeenstemming zijn met 

het beoogde gebruik. Dit is geregeld in de Wet Bodembescherming. Ontwikkelingen kunnen 

pas plaatsvinden als de bodem waarop deze ontwikkelingen plaatsvinden geschikt is of 

geschikt is gemaakt voor het beoogde doel. Bij herinrichtingsituaties is doorgaans een 

bodemonderzoek noodzakelijk in het kader van de Woningwet. Biĳ een 

bestemmingswijziging is een bodemonderzoek slechts noodzakelijk, indien de 

bestemmingswijziging tevens een wijziging naar een strenger bodemgebruik inhoudt. 

Hiervan is sprake bij Rietveld 40, aangezien de bestemming wonen op het desbetreffende 

perceel wordt verplaatst. Om een uitspraak te kunnen doen over de milieukundige situatie 

ter plaatse is ervoor gekozen een verkennend bodemonderzoek uit te voeren op basis van 

de richtlijnen van de NEN 5740/5725. Dit onderzoek is uitgevoerd door LaWijn Advies en 

Management (rapportnr. 18.3719-A1, maart 2019, zie bijlage nummer vijf). 

Historisch gebruik 

Op oude topografische kaarten blijkt dat de percelen in de omgeving van de 

onderzoekslocatie van oudsher in gebruik waren als weiland en boomgaard. Volgens 

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) dateert de aanwezige bebouwing op de 

locatie reeds uit het begin van de 18- eeuw (bouwjaar: 1700). Op een oude topografische 

kaart uit 1854 is bebouwing zichtbaar op het middengedeelte en het zuidelijk gedeelte van 

het perceel. In bijlage 6 (zie bodemonderzoek) is een kopie van de topografische kaarten uit 

1854, 1890, 1959 en 1988 opgenomen. 

Asbest 

Op de locatie zijn geen buitentoepassingen van asbest aanwezig. De oude dakbedekking 

van de opstallen op het westelijk gedeelte van de locatie bestond uit dakpannen (plaatselijk 

nog aanwezig). De wanden van de romneyloods op het oostelijk gedeelte van de locatie 

bestaan uit metalen platen. Vanwege het langdurige gebruik en de mogelijke toepassing van 

puinhoudend materiaal als terreinverharding, bestaat voor de bovenlaag van de locatie wel 

kans op historische diffuse verontreiniging met asbest 

Bedrijfsactiviteiten en olietanks 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie, en op de aangrenzende percelen zijn, behalve 

agrarische activiteiten, geen andere specifieke (voormalige) bedrijfsactiviteiten bekend. De 

agrarische activiteiten op onderhavige locatie dateren reeds uit de 18e en de 19: eeuw. 

In het archief van de gemeente Woerden / Omgevingsdienst regio Utrecht zijn geen 

(voormalige) Hinderwet- of Wm-vergunningen bekend voor de locatie. Voor zover bekend bij 

de eigenaar en de gemeente Woerden / Omgevingsdienst regio Utrecht is ter plaatse van 

onderzoekslocatie, en in de directe omgeving, geen sprake van de aanwezigheid van 

(voormalige) olietanks. 

Slootdempingen 

Op oude topografische kaarten uit de 19- eeuw en de 20 eeuw zijn ter plaatse van de 

onderzoekslocatie geen voormalige sloten zichtbaar. Bij de gemeente Woerden / 

Omgevingsdienst regio Utrecht is geen aanvullende informatiebekend met betrekking tot de 

aanwezigheid van slootdempingen ter plaatse van de onderzoekslocatie. 
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Bodemkwaliteitskaart 

Volgens de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Oudewater (regio Noordwest Utrecht) 

ligt de onderzoekslocatie in zone B (‘Naoorlogse bebouwing 2'). Voor deze zone is bekend 

dat in de bovengrond díffuse licht verhoogde gehaltes kwik, lood, zink, PCB en PAK kunnen 

voorkomen, en in de ondergrond licht verhoogde gehaltes PAK. 

Hypothese bodemonderzoek 

Vanwege het voormalige gebruik als boomgaard, is de kwaliteit van de bovengrond ter 

plaatse van de onderzoekslocatie mogelijk aangetast met organochloorbestrijdingsmiddelen 

(OCB). Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is geen sprake van specifieke 

verdachte terreindelen ter plaatse van de onderzoekslocatie. Vanwege het langdurige 

gebruik van de locatie, c.q. de ligging van de locatie binnen zone B, kunnen in de grond 

diffuse verhoogde gehaltes voor zware metalen, PCB, PAK en/of asbest worden gemeten. 

Onderzoeksstrategie 

Het onderzoek is opgezet naar de richtljnen van de NEN 5740 / NEN 5707. Het opgeboorde 

materiaal wordt per te onderscheiden laag bemonsterd, in trajecten van maximaal 0.5 meter. 

De boringen worden doorgezet tot 0.5 meter onder een zintuiglijk waarneembare 

verontreiniging. Voorafgaand aan de inspectie- en monsterneming van de bodem zal een 

visuele inspectie van het maaiveld plaatsvinden. Aan de hand van de resultaten van de 

visuele inspectie kan aanleiding bestaan om de onderzoekstrategie aan te passen. In 

onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de uit te voeren werkzaamheden en 

analyses. De bij het vooronderzoek verzamelde informatie wordt gebruikt voor het verkrijgen 

van een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek, en draagt bij aan de 

verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek. 

  

  

  

  

                  
  

erreindeel Veldwerk / Aantal borngen hemisch onderzoek _ [opmerkingen 
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| 10$ lhloorbastridingsmiddelen 

x oo8 

[Onderzoek zsbest 6(8) IxAss 

mv/gws  maaiveld/ grondwaterspege! 

CA _ boringenworden doorgezet tot0.5 meter beneden tereirwerharding. 

(B) _ inspectiegat (30 x 30 cm), gecombineerd met boringen algemene bodemiwalitit 

STor  standaardpakket grond (NEN / SIKB): droge stof, 9 zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zh), polycyei 

sche aromaische koolwaterstoffen (PAK-10 VROM), polychioorbitenyien (PGB) en minerale ofe. 

STgw _ standaardpakket grondwater (NEN / SIKB): 9 zware metalen, minerale oli (GC), vuchtige aromaten (styreen, benzeen, 

tolueen, ethylbenzeen, xylenen en nafialeen), gechioreerde kootwaterstoffen, incl. vinyichoride. 

OCB _ organochioorbestrijdingsmiddelen (29). 

ASB _ asbest infijne fractie (< 20 mm), optioneel analyse grove fractie. 

LOS _ Iutum/ orgarische stof 

Figuur 4.1, Onderzoekstrategie 

Veldwerk 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de geldende NEN- en NPR-normen bij 

bodemonderzoek (BRL2000). Bij het veldwerk is het opgeboorde materiaal beoordeeld op 

samenstelling, en is gelet op eventueel zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. Het 

grondwater is eveneens zintuiglijk beoordeeld. Het veldwerk is uitgevoerd op 10 januari 

2019, door de voor BRL SIKB 2000 erkende boormeester # De 
werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie. Tijdens de 

veldwerkzaamheden zijn in totaal 7 boringen uitgevoerd op de locatie (nummers 1 t/m 7. 

Het opgeboorde materiaal is bemonsterd in trajecten van circa 05 meter. De boringen in de 

bovengrond zijn verricht met een ongelakte Edelmanboor en een ongelakte grindboor. Voor 

de bemonstering van de ondergrond is gebruik gemaakt van een ongelakte Edelmanboor 

en een ongelakte guts. De plaatsen van de boringen worden weergegeven op de 

situatietekening in bijlage 2. Bij de boringen 1, 2, 3, 4, 5 en 7 zijn gaten gegraven in de 

bovenlaag (30 x 30 cm), voor inspectie van de bovengrond op asbestverdachte 

bestanddelen. Op het maaiveld van de onderzoekslocatie zijn visueel geen asbestverdachte 

materialen waargenomen. De plaatsen van de boringen / inspectiegaten worden 
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weergegeven op de situatietekening in bijlage 2 van het bodemonderzoek. Voor de 

bemonstering van het freatisch grondwater is boring 5 verder uitgediept en afgewerkt met 

een peilbuis. Het filterdeel is omhuld met een nylon filterkous en gegloeid filtergrind. Het 

freatisch grondwater is bemonsterd op 18 januari 2019, door de voor BRL SIKB 2000 

erkende boormeester H. van Wijngaarden. Voor de bepaling van de concentratie zware 

metalen is het grondwater in het veld gefiltreerd over een 0,45 ym filter en aangezuurd tot 

pH2. 

  

  

  

    
  

TEGENDA 

    

  

          
Figuur 4.2, Situatie tekening met aangegeven boorpunten 

Bodemopbouw en zintuigelijke waarnemingen (grond) 

De bovengrond van de locatie bestaat uit zwak tot matig humeuze, zwak tot sterk zandige 

klei. In de ondergrond, vanaf 0.4 à 0.5 meter beneden maaiveld, wordt uiterst tot sterk siltige 

klei en kleiig veen aangetroffen. In de ondergrond op het westelijk gedeelte van de locatie 

wordt, vanaf een diepte van 1.1 à 1.4 meter beneden maaiveld, siltig fijn zand aangetroffen. 

De in milieuhygiënisch opzicht aan het bodemmateriaal zintuiglijk waargenomen 

bijzonderheden worden in onderstaande tabel weergegeven. In het opgeboorde en 

geïnspecteerde materiaal uit de boven- en de ondergrond zijn visueel geen asbestverdachte 

bestanddelen waargenomen, behoudens bijmenging van puinresten. Voor een nadere 

beschrijving van de aangetroffen bodemlagen en de trajecten van monstername, wordt 

verwezen naar de boorbeschrijvingen in bijlage 3 van het bodemonderzoek. 
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|Boring / Einddiepte | Traject | Waargenomen bijzonderheden 

inspectiegat | (m -mv) (m-mv) 

o” 1,00 0,00- 0,60 sporen puin, sporen hout 

02" 1,60 0,00-0,35 sporen puin 

03" 200 0,00- 0,50 sporen puin, sporen kolengruis 

aa 1,00 0.00-0.50 _ [zwak grindhoudend, sporen puin 

05" 250 0.00-050 _ [zwak puinhoudend, zwak houthoudend 

050-1,00 _ [sporenpuin 

o 110 000-080 _ [sporenpun 

07" 100 0.00-0.50 _ [sporen puin, sporen grind 

inspectiegat 

  

Figuur 4.3, Boringen en diepten van zintuigelijk waargenomen verontrein   ingen 

Bodemopbouw en zintuigelijke waarnemingen (grondwater) 

Het grondwatermonster uit peilbuis PB5 is geanalyseerd op het standaardpakket- 

grondwater (NEN / SIKB). Dit pakket omvat de volgende analyses: 9 zware metalen (Ba, Cd, 

Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn), minerale olie (GC), vluchtige aromaten & gechloreerde 

koolwaterstoffen, inclusief vinylchloride. 

  

Resultaten en interpretatie van het onderzoek 

Om de mate van verontreiniging van de grond en het grondwater te kunnen beoordelen, 

dienen dechemische analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters te worden 

getoetst aan normen zoals deze zijn vastgesteld door het ministerie van VROM. Per 1 julí 

2013 is de Circulaire bodemsanering 2013 n werking getreden. De interventiewaarden voor 

grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater zijn opgenomen als bijlage 1 in 

de Circulaire (zie bodemonderzoek). 

  

Streefwaarden (grondwater en grond) / Achtergrondwaarden (grond; AW2000) 

Indien het concentratieniveau kleiner of gelijk is aan de streefwaarden / achtergrondwaarden 

is sprakevan een duurzame bodemkwaliteit waarbij de functionele eigenschappen die de 

bodem heeft voor mens, plant of dier niet zijn verminderd. Indien concentratie- 

overschrijdingen ten opzichte van de streefwaarde / achtergrondwaarde worden 

aangetoond, wordt de bodem (grond en grondwater) bestempeld als licht verontreinigd. 

  

Toetsingscriterium ten behoeve van nader onderzoek / Tussenwaarde 

Het toetsingscriterium voor de noodzaak van een nader onderzoek is als volgt gedefinieerd: 

in grond: de helft van de som van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde; 

grondwater: de helft van de som van de streefwaarde en de interventiewaarde. 

Bij overschrijding van dit toetsingscriterium bestaat in principe een noodzaak tot nader 

onderzoek. Indien concentratie-overschrijdingen ten opzichte van deze toetsingswaarde 

worden aangetoond, wordt de bodem (grond en grondwater) bestempeld als matig 

verontreinigd. 

  

  

Interventiewaarden 

Interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigingen in grond en 

grondwater aan waarboven ernstige verminderingen of dreigende vermindering optreedt van 

de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij concentraties 

boven de interventiewaarde kan er sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging. 

In principe bestaat bij een geval van ernstige bodemverontreiniging een saneringsnoodzaak, 

zoals bedoelt in de Wet bodembescherming. De interventiewaarden voor grond zijn humaan- 

en ecotoxicologisch onderbouwd. De interventiewaarden voor grondwater zijn afgeleid van 

de interventiewaarden voor grond. Indien concentratie-overschrijdingen ten opzichte van de 

interventiewaarde worden aangetoond, wordt de bodem (grond en grondwater) bestempeld 

als sterk verontreinigd. Voor de parameter barium is per 1 april 2009 alleen een 

interventiewaarde van kracht, specifiek voor situaties waarbij duidelijk sprake is van 

antropogene verontreiniging. 
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Asbest 

De interventiewaarde voor asbest is gelijk aan de maximale samenstellingswaarde uit de 

Regeling bodemkwaliteit, welke de hergebruiksmogelijkheden van de grond/puin bepaalt en 

is vastgesteld op 100 mg/kg d.s. Deze asbestnorm is ook van toepassing voor bouw- en 

sloopafval en recyclinggranulaat. De vastgestelde normwaarde geldt voor het gewogen 

asbestgehalte. De toetsing van het gewogen asbestgehalte dient op de volgende wijze te 

worden uitgevoerd: (10 x gehalte amfibool asbest) + (gehalte serpentijn asbest) = < 100 

mg/kg d.. Chrysotiel (wit asbest) betreft serpentijn asbest, de overige asbestsoorten zijn 

amfibolen (hoofdzakelijk amosiet en crocidoliet). 

Verkennend onderzoek asbest NEN 5707 

Door de lagere onderzoeksintensiteit van het verkennend onderzoek kan in deze fase niet 

direct worden getoetst aan de interventiewaarde. In het verkennend onderzoek wordt het 

gehalte getoetst aan de interventiewaarde gecorrigeerd met een factor 2. Deze 

correctiefactor is een maat voor de betrouwbaarheid van het verkennend onderzoek in 

relatie tot het nader onderzoek. Aan de hand van het verkregen indicatieve gehalte aan 

asbest wordt nagegaan of nader onderzoek al dan niet noodzakelijk is. Wanneer het 

asbestgehalte kleiner is dn de helft van de interventiewaarde i het statistisch aannemelijk 

dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden overschreden. 

In deze gevallen geldt er geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. 

Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 

asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 

Geval van emstige bodemverontreiniging 

Volgens de definities in de Wet bodembescherming (Wbb) is n de volgende situaties sprake 

van een geval van ernstige bodemverontreiniging: 

- wanneer in een volume van ten minste 25 m: grond (sediment) de gemiddelde concentratie 

van een 

verontreinigende stof de interventiewaarde overschrijdt; 

- wanneer in een volume van ten minste 100 m: grondwater de gemiddelde concentratie van 

een 

verontreinigende stof de interventiewaarde overschrijdt. 

  

Conform de richtlijnen van de Wet bodembescherming bestaat voor een geval van ernstige 

bodemverontreiniging geen saneringsnoodzaak. De achtergrond- en interventiewaarden 

voor zware metalen en organische verbindingen in de grond zijn 

afhankelijk van het percentage Iutum en/of organische stof van de grond. Derhalve dienen 

de gemeten gehaltes in de grond hiervoor te worden gecorrigeerd (gestandaardiseerd 

gehalte). De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn als bijlage 4 aan 

het rapport toegevoegd. In bijlage 5 is de toetsing van de analyseresultaten aan achtergrond- 

en interventiewaarden opgenomen (gestandaardiseerd gehalte). 
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Conclusie 

Op de locatie Rietveld 40 te Woerden is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, in 

verband met de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe 

woning op de locatie. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de NEN 5740 / 

NEN 5707. Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek wordt het 

volgende geconcludeerd: 

e _ In de bovengrond van de locatie zijn lichte verontreinigingen met cadmium, kobalt, 

koper, kwik, nikkel, lood, zink en PAK geconstateerd. Zintuigljk is zwakke 

bijmenging van resten puin, hout en grind waargenomen, alsook plaatselijk sporen 

kolengruis. Voor organochloorbestrijdingsmiddelen is geen verontreiniging 

aangetoond in de bovengrond. 

°  Biĳ het onderzoek op asbest is in de zwak geroerde laag in de bovengrond, zowel 

visueel als analytisch, geen verontreiniging geconstateerd. 

e In de laag siltige klei in de ondergrond van de locatie zijn, zowel zintuiglijk als 

analytisch, geen verontreinigingen aangetroffen 

° n het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie is een licht verhoogde 

concentratie barium gemeten, welke vermoedelijk kan worden beschouwd als een 

verhoogde achtergrondwaarde. 

Op basis van de verkregen onderzoeksresultaten bestaat, conform de richtlijnen van de Wet 

Bodembescherming, geen aanleiding tot nader onderzoek. De verkregen resultaten geven 

geen milieutechnische bezwaren voor het afgeven van een omgevingvergunning. 

Indien bij de herinrichting van de locatie grond of verhardingsmateriaal zal vrijkomen, dient 

er rekening mee te worden gehouden dat hiervoor beperkte hergebruikmogelijkheden 

bestaan. De toepassingsmogelijkheden voor dit materiaal op een andere locatie dienen te 

worden bepaald aan de hand van de voorwaarden van het Besluit bodemkwaliteit en/of de 

Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Woerden (regio Noordwest Utrecht). 
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4.1.2 Luchtkwaliteit 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van ruimtelijke 

plannen, uit oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens, rekening 

gehouden met de luchtkwaliteit. In de Wet Milieubeheer gaat paragraaf 5.2 over 

luchtkwaliteit. De Wet luchtkwaliteit introduceert het onderscheid tussen 'kleine' en 'grote' 

projecten. Kleine projecten dragen 'niet in betekenende mate' (NIBM) bij aan de 

verslechtering van de luchtkwaliteit. Wat het begrip ’in betekenende mate' precies inhoudt, 

staat in de algemene maatregel van bestuur 'Niet in betekenende mate bijdragen' (Besluit 

NIBM). Op hoofdlijnen komt het erop neer dat 'grote' projecten die jaarlijks meer dan 3 % 

bijdragen aan de jaargemiddelde norm voor fijnstof en stikstofdioxide (1,2 g/m?) een 

‘betekenend' negatief effect hebben op de luchtkwaliteit. Het gaat hierbij vooral om 

bedrijventerreinen en infrastructuur (wegen). 'Kleine' projecten die minder dan 3 % bijdragen, 

zoals in onderhavig geval, kunnen doorgaan zonder toetsing. Deze kwantitatieve vertaling 

naar verschillende functies is neergelegd in de Regeling 'niet in betekenende mate 

bijdragen'. 

Planspecifiek 

n het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van ruimtelijke 

plannen, uit oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens, rekening 

gehouden met de luchtkwaliteit. In de Wet Milieubeheer gaat paragraaf 5.2 over 

luchtkwaliteit. De Wet luchtkwaliteit introduceert het onderscheid tussen 'kleine' en 'grote’ 

projecten. Kleine projecten dragen 'niet in betekenende mate' (NIBM) bij aan de 

verslechtering van de luchtkwaliteit. Wat het begrip ’in betekenende mate' precies inhoudt, 

staat in de algemene maatregel van bestuur 'Niet in betekenende mate bijdragen' (Besluit 

NIBM). Op hoofdlijnen komt het erop neer dat 'grote' projecten die jaarlijks meer dan 3 % 

bijdragen aan de jaargemiddelde norm voor fijnstof en stikstofdioxide (1,2 g/m?) een 

'betekenend' negatief effect hebben op de luchtkwaliteit. Het gaat hierbij vooral om 

bedrijventerreinen en infrastructuur (wegen). 'Kleine' projecten die minder dan 3 % bijdragen, 

zoals in onderhavig geval, kunnen doorgaan zonder toetsing. Deze kwantitatieve vertaling 

naar verschillende functies is neergelegd in de Regeling 'niet in betekenende mate 

bijdragen’. 

Plan specifiek 

Een plan voldoet in de regel aan het NIBM-criterium als het minder dan 1500 woningen 

betreft dan wel als er sprake is van een BVO van maximaal 100.000 m2 

Eijnstof (PM10) 

De fijnstof (PM10) waarden op de plan locatie bedragen 19-20 microgram/m3 (2018). Naar 

verwachting zullen PM10 waarden afnemen tot 17-18 microgram/m3 in 2030. De WHO 

hanteert advieswaarden voor fijn stof (PM10) van 20 microgram per kuub. De huidige fijnstof 

waarde en de verwachtte waarde op de plan locatie hebben een lagere waarde dan de 

gestelde advieswaarde. 

Bestemmingsplan wijziging Rietveld 40 te Woerden in combinatie met Van Teylingenweg 143 te Kamerik. 

34 



  
Figuur 44, Concentratie fijn stof 2018 (PMi) (bron Geoloket Utrecht) 

— 19-20 microgram/m3. 
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Figuur 4.5, Concentratie fiĳn stof 2018 (PM) (bron Geoloket Utrecht) 

—17-18 microgram/m3. 
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Zeer fijnstof (PM2,5) 

De zeer fijnstof (PM2,5) waarden op de plan locatie bedragen 12-12,5 microgram/m3 (2018). 

Naar verwachting zullen PM2,5 waarden afnemen tot 9,5-10 microgram/m3 in 2030. De 

\WHO hanteert advieswaarden voor fijn stof (PM2,5) van 10 microgram per kuub. De huidige 

PM2,5 waarde overschrijd de advieswaarde van het WHO. Daarentegen zal de PM2.5 

waarde afnemen in 2030 tot de gestelde advieswaarde. Men kan dan spreken over een 

goede toekomstige lucht kwaliteit ten behoeve van een te realiseren woning. 

  
Figuur 4.6, Concentratie zeer fijn stof 2018 (PM2s) (bron Geoloket Utrecht) 

—12-12,5 microgram/m3. 
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Figuur 4.7, Concentratie zeer fijn stof 2030 (PM2s) (bron Geoloket Utrecht) 

9,5-10 microgram/m3. 
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Stikstofdioxide (NO2) 

De stikstofdi (NO2) waarden op de plan locatie bedragen 16-18 microgram/m3 (2018). 

Naar verwachting zullen NO2 waarden afnemen tot 9,5-10 microgram/m3 in 2030. De WHO 

hanteert advieswaarden voor stikstofdioxide (NO2) van 40 microgram per kuub. De huidige 

NO2 waarde zit ruim onder de advieswaarde van het WHO. Daarnaast zal de NO2 waarde 

afnemen in 2030 tot de gestelde advieswaarde. Men kan daarom spreken over een goede 

lucht kwaliteit ten behoeve van een te realiseren woning. 

  

  
Figuur 48, Concentratie stikstofdioxide 2018 (NO:) (bron Geoloket Utrecht) 

- 16-18 microgram/m3. 
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Figuur 4.9, Concentratie stikstofdioxide 2030 (NO2) (bron Geoloket Utrecht) 

- 10-12 microgram/m3. 
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41.3 Geluid 

De mate waarin het geluid, het woonmilieu mag belasten, is geregeld n de Wet geluidhinder 

(Wgh). De kern van de wet is dat geluidsgevoelige objecten worden beschermd tegen 

geluidhinder uit de omgeving. In de Wgh worden de volgende objecten beschermd (artike! 1 

Wgh | per 01-04-2012): 

- woningen; 

- geluidsgevoelige terreinen (bij algemene maatregel van bestuur als zodanig 

aangewezen terrein dat vanwege de bestemming of het gebruik daarvan bijzondere 

bescherming tegen geluid behoeft); 

- _ andere geluidsgevoelige gebouwen (bij algemene maatregel van bestuur als zodanig 

aangewezen gebouw dat vanwege de bestemming of het gebruik daarvan bijzondere 

bescherming tegen geluid behoeft, niet zijnde een woning). 

Het beschermen van deze geluidsgevoelige objecten gebeurt aan de hand van vastgestelde 

zoneringen. De belangrijkste geluidsbronnen die in de Wet geluidhinder worden geregeld 

zijn: industrielawaai, wegverkeerslawaai en spoorweglawaai. Verder gaat deze wet onder 

meer ook in op geluidwerende voorzieningen en geluidbelastingkaarten en actieplannen. 

Planspecifiek 

In verband met het vorenstaande is een akoestisch onderzoek uitgevoerd door LBP Sight te 

Nieuwegein V0723653a.20EDP78 d.d. 9 oktober 2020. Betreffend akoestisch onderzoek is 

als bijlage nummer vier toegevoegd aan deze bestemmingsplanwijziging. 

De nieuwbouw woning van Rietveld 40 ligt op circa 280 meter ten noorden van de weg 

Rietveld (N458) en circa 425 meter ten westen van de Zegveldse Uitweg. De maximale 

snelheid op de Zegveldse Uitweg is deels 50 km/u en deels 60 km/u. De maximale snelheid 

op de Rietveld (N458) is 60 km/u. De nieuw te bouwen woning ligt dus buiten de geluidzone 

van zowel de Rietveld (N458) als de Zegveldse Uitweg. Er hoeft daarom niet te worden 

getoetst aan de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het wel 

wenselijk om de akoestische situatie alsnog in kaart te brengen. Op basis van de bestaande, 

indicatieve geluidkaart van het RIVM [3] is de gecumuleerde geluidbelasting op de gevels 

tussen de 50 en 55 dB. We gaan uit van de bovengrens van de geluidcontour, dus een 

geluidbelasting van 55 dB. De geluidwering van de gevels moet dan minimaal (55-33=) 22 

dB zijn om te voldoen aan een binnenniveau van 33 dB 

  
Fig. 4.10, Indicatieve geluidkaart met geaccumuleerde geluidbelasting (bron 

www.atlasleefomgeving.nl/kaarten (RIVM). 
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Ventilatievoorzieningen 

De ventiatie zal plaatsvinden door mechanische luchttoevoer en -afvoer. Daarom is geen 

rekening gehouden met de aanwezigheid van ventilatievoorzieningen in de gevels ten 

behoeve van de ventilatie 

Beglazing 

Voor een voldoende geluidwering moet uitgegaan worden van beglazing met een 

geluidisolatie Raiawaarce voor wegverkeer van ten minste 29 dB. Hiervoor kan standaard 

dubbel HR--glas worden toegepast 

Beglazing 

De geluidisolatie Raiabwaar:e voor wegverkeer van de kierdichting rondom de te openen ramen 

en deuren van alle verblijfsruimten moet ten minste 40 dB bedragen. Hiervoor kan een goede 

enkele (of dubbele) kierdichting worden aangebracht met een O-profiel indrukking van 3,5 

mm. De profielen moeten in de hoeken worden doorgelast. Alle draaiende delen moeten 

worden voorzien van een knevelende meerpuntsluiting, zodat deze gelijkmatig tegen de 

profielen worden aangedrukt. De aansluiting van de kozijnen op het binnenspouwblad van 

de gevels moet uitgevoerd worden met behulp van een schuimband met semi-gesloten 

cellen. 

Kozijnen, ramen en deuren 

Voor een voldoende geluidwering moeten kozijnen en ramen toegepast worden met een 

Ratabwaarde voor wegverkeer van ten minste 31 dB. Dit wordt behaald met standaard 

aluminium kozijnen. 

Dichte geveldelen 

In de berekeningen zijn we op basis van de tekeningen [2] uitgegaan van een steenachtige 

spouwmuur van minimaal 200 kg/m2. De geluidisolatie Ra.atwaarde voor wegverkeer van deze 

opbouw is ten minste 47 dB. Voor de dichte geveldelen wordt daarmee ruim voldaan aan de 

gestelde eis van de karakteristieke geluidwering 

Dichte geveldelen 

Voor een voldoende geluidwering moeten hellende daken toegepast worden met een 

RA.labwaarde voor wegverkeer van ten minste 28 dB. In bijlage II is een detailtekening met 

de beoogde dakopbouw weergeven [2]. Met deze opbouw van het prefab dakelement en 

rieten dakbedekking is er voldoende massa om te voldoen aan de gestelde eis van de 

karakteristieke geluidwering. 

Hellend dakconstructie 

Voor een voldoende geluidwering moeten hellende daken toegepast worden met een 

RAtsbwaarde voor wegverkeer van ten minste 28 d8. In bijlage II is een detailtekening met de 

beoogde dakopbouw weergeven [2]. Met deze opbouw van het prefab dakelement en rieten 

dakbedekking is er voldoende massa om te voldoen aan de gestelde eis van de 

karakteristieke geluidwering. 

Conclusie 

Voor de vrijstaande woning wordt met de in hoofdstuk 3 (zie bijlage 4, Wegverkeerlawaai 

onderzoek) beschreven voorzieningen voldaan aan de nieuwbouweisen uit het Bouwbesluit 

voor de geluidwering van de gevel. Toekomstige bewoners in het pand worden zo goed 

beschermd tegen het wegverkeerslawaai. 
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414 Bedrijven en milieuzonering 

Bedrijvigheid is een milieubelastende activiteit. Ten gevolge van aanwezige bedrijvigheid 

kan mogelijk hinder voor de omgeving optreden met betrekking tot de milieuaspecten geluid, 

geur, stof en gevaar. 

Nieuwe situaties, waarin milieubelastende activiteiten en milieugevoelige functies met elkaar 

worden gecombineerd, moeten worden beoordeeld op mogelijke hindersituaties. Daarbij 

wordt getoetst aan de Wet milieubeheer, Algemene Maatregelen van Bestuur onder de Wet 

milieubeheer en de brochure Bedrijven en Milieuzonering (VNG, 2009). 

De richtafstanden in Bedrijven en Milieuzonering gelden ten opzichte van een 

milieugevoelige functie, zoals bedoeld tot de omgevingstypen rustige woonwijk of rustig 

buitengebied. In het geval de milieugevoelige functies zijn gelokaliseerd in omgevingstype 

gemengd gebied kan een afwijkende systematiek worden toegepast, die meer ruimte biedt 

aan bedrijven. 

Van een 'rustig buitengebied' is sprake wanneer er in de nabijheid vrijwel geen andere 

functies voorkomen. Langs de randen is weinig verstoring door verkeer. Een 'gemengd 

gebied' is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Lintbebouwing in het 

buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied 

worden beschouwd. Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren 

eveneens tot het omgevingstype gemengd. 

Onderzoek/ beoordeling 

Sprake is van een gemengd buitengebied, omdat naast agrarische bedrijven hier ook 

bedrijven en woningen zijn gelegen. Deze richtafstand geldt voornamelijk voor het onderdeel 

geluid. 

    

  

  

  

      

  

Figuur 4.11: 

Willeskop” 

  
tsnede bestemmingsplankaart en luchtfoto “Landelijk Oudewater & 

Conclusie Rietveld 36 

Het hoveniersbedrijf op Rietveld 36b valt onder de noemer milieucategorie 3.1 

(plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.0. > 500m2') waarbij de grootste 

richtafstand 50m. betreft. Het hoveniersbedrijf doet niet aan composteren op Rietveld 36b. 
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De omgeving wordt daarnaast gecategoriseerd als 'gemengd buitengebied' hierbij wordt de 

grootste richtstand gereduceerd tot 30m. De werkelijke afstand betreft tevens 30m. waarbij 

het onderhavige plan voldoet aan de vereiste richtafstand. Tevens betreft de 

bestemmingsplan wijziging een verplaatsing van het bestaande bouwvlak wonen. Er kan 

ook worden geconcludeerd dat een eventuele uitbreiding mogelijkheden van het 

hoveniersbedrijf in de toekomst worden beperkt. 

Geuremissies Rietveld 34 en 42 

Buro Blauw heeft in opdracht van Arco Architecten een geuronderzoek uitgevoerd voor het 

woonperceel aan Rietveld 40 te Woerden ten behoeve van een beoordeling van het woon- 

en leefklimaat. Voor het volledige onderzoek, zie rapportage Buro Blauw rapportnr. 

BL2021.10704.01-V01. Doel van het onderzoek was het vaststellen van de geurbelasting op 

het woonperceel als gevolg van de naastgelegen veehouderijen aan Rietveld 34 en 42. 

Tevens wordt deze geurbelasting getoetst aan de normering uit de Wet geurhinder en 

veehouderij. 

  

Wet geurhinder en veehouderij (Wva) 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader bij vergunningverlening 

voor geur veroorzaakt door dierverblijven van veehouderijen. De Wvg biedt de mogelijkheid 

om andere dan de wettelijke normen te stellen, mits dit gewenst is vanwege de geursituatie. 

Voor het berekenen van de geursituatie wordt gebruik gemaakt van het verspreidingsmodel 

V-stacks. 

De Wgv stelt één landsdekkend beoordelingskader met een indeling in twee categorieën. 

Voor diercategorieën waarvan de geuremissie per deur is vastgesteld, wordt deze waarde 

uitgedrukt in een ten hoogste toegestane geurbelasting op een geurgevoelig object. Voor de 

andere diercategorieën is die waarde een wettelijk vastgestelde afstand die ten minste moet 

worden aangehouden. Bij de afweging van het acceptabel geurhinderniveau wordt binnen 

de Wvg rekening gehouden met de ligging van het bedrijf. Onderscheid wordt gemaakt 

tussen bestemmingen binnen en buiten de bebouwde kom. Tevens weegt mee of een bedrijf 

in een concentratiegebied gelegen is of niet. 

Grenswaarden van de geurbelasting in ou=/m? als 98-percentiel 

  

  

Plaats Niet-concentratiegebied ‘Concentratiegebied 

Binnen bebouwde kom 01220580 0,12305140 

Buiten bebouwde kom 20280200   

  

Tabel 4.12, Grenswaarden van de geurbelasting 

Richtafstanden 

In afwijking met de bovengenoemde grenswaarden bedraagt de afstand tussen een 

veehouderij en een geurgevoelig object de volgende afstanden: binnen de bebouwde kom 

100 meter en buiten de bebouwde kom ten minste 50 meter. Voor diercategorieën 

(bijvoorbeeld melkkoeien) waarvoor per dier geen geuremissie per dier is vastgesteld, 

gelden tussen een veehouderij en een geurgevoelig object de volgende afstanden: binnen 

de bebouwde kom 100 meter en buiten de bebouwde kom 50 meter. De gemeente Woerden 

heeft bovengenoemde afstanden aangepast naar respectievelijk 50 en 25 meter, de 

minimale afstand welke gehanteerd kan worden. 

De gemeente is bevoegd lokale afwegingen te maken omtrent de te accepteren 

geurbelasting en in afwijking van de ten hoogste toegestane geurbelasting een andere 

waarde of een andere afstand vast te stellen. Woerden heeft geen eigen geurbeleid m.b.t. 

geumormen voor veehouderijen. Hierdoor zijn de streef-, richt, en grenswaarden uit tabel 

4.12 van toepassing. Woerden is gelegen in een niet-concentratie gebied. De geplande 

locatie van het woonvlak bevindt zich buiten de bebouwde kom. De geurbelasting dient te 

voldoen aan het acceptabel geurhinderniveau. Deze richtwaarde bedraagt 8,0 oue/ms 
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Milieumelding Rietveld 34 

De laatst bekende milieumelding voor Rietveld 34 komt uit 2015. Het bedrijf op Rietveld 34 

valt in de milieucategorie: 3.2. In de milieumelding wordt het volgende vee bestand gemeld: 

-95 st. melkkoeien (RAV-code A 1.100.1) 

-66 st. vrouwelijk jongvee (RAV-code A 3) 

Milieumelding Rietveld 42 

De laatst bekende milieumelding voor Rietveld 34 komt uit 2014. Het bedrijf op Rietveld 42 

valt in de milieucategorie 3.2. In de milieumelding wordt het volgende vee bestand gemeld: 

-40 st. vrouwelijk jongvee (RAV-code A 3) 

-50 st. vleesvarkens (RAV-code D 3.100.1) 

-55 st. melkkoeien (RAV-code A 1.100.1) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Emissies dierverblijven Rietveld 34 

'Bron Aantal _ RAVcode Emisslefactor ‘Emissie 

Touisidier] Tou!s] [Mou'h] 

Rundvee E A1.100.1 36' 3382 122 

Rundvee 66 a3 35,6: 2349,6 85 

Totaal 206 

T Worst zase & de voord x 

Emissies dierverblijven Rietveld 42 

Bron Aantal _ RAVcode Emisslefactor Emissie 

Tou'sidier] Touis] [Mou'h] 

 Rundvee “ n 56 144 51 

Varkens s0 D3.100.1 3 1150 41 

Rundvee 55 A1 35,6: 1958 70 

Totaal 163 

T Worst-case 15 de hoogst vastgestelde emissie voor diercategorte A aangehouden.     
  

Tabel 4.13, Emissies Rietveld 34 en Rietveld 40 

  
Figuur 4.14, Overzicht toetsingslocaties Rietveld 40 en omliggende stallen (Rietveld 

34 en Rietveld 42). 
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Verspreidingsberekening V-stacks 

De em berekend met de emissiefactoren per diercategorie en het aantal dieren, zie 

tabel 4.13. De berekeningen zijn uitgevoerd met V-STACKS Gebied V-2010.1. Voor de 

berekening is uitgegaan van de meteorologische gegevens van meteostation Schiphol. 

  

Berekende concentraties ter hoogte van de toetsingslocaties. 

  

  

ID Adres ‘Geumom ‘Concentratie 

[oue/m3] [oue/ms] 

1 _ Rietveld 40, Woerden 80 16 

2  Rietveld 40, Woerden 30 16 

3 _ Rietveld 40, Woerden 80 18 

4 _ Rietveld 40, Woerden 30 17 

  

Tabel 4.15, geurconcentraties toetsingslocatie vs. geldende geurnorm. 

Conclusie — geurberekening Rietveld 34 en 42 

Buro Blauw heeft met V-Stacks Gebied verspreidingsberekeningen uitgevoerd. Het doel is 

geweest om de geurbelasting van nabijgelegen stallen op het oppervlak met beoogde 

bestemming wonen aan Rietveld 40 te Woerden, te kwantificeren. Hiervoor is een 

cumulatieve berekening uitgevoerd met de veehouderijen op Rietveld 34 en 42. Uit het 

onderzoek zijn de volgende conclusies op te maken: 

  

- De geurbelasting als gevolg van naastgelegen veehouderijen, bedraagt ter hoogte van het 

beoogde woonopperviak ten hoogste 1,8 ous/ms. Hiermee voldoet de geurbelasting aan de 

richtwaarde voor woningen buiten de bebouwde kom in een niet-concentratiegebied. 

- Ter hoogte van het perceel met beoogde woonbestemming is sprake van een 

aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor geur. 

Tabel 4.16, Overzicht nabijgelegen milieubelastende activiteiten. 
  

  

  

  

  

Bedrijf Adres | Werkelijke | Richtafstand ‘Opmerking 

afstand gemengd 

tot buitengebied 

Rietveld 

40 

Hoveniersbedrijf _ | Rietveld 360 30m. 30m. gemeten tussen 

Eric Vroege bouwvlakgrens 

en geurgevoelig 

object 

VOF Rietveld 34 75m. 25m. gemeten tussen 

Melkveehouderij bouwvlakgrens 

Kemp en geurgevoelig 

object 

C. Vroege Rietveld 42 90m. 25m. gemeten tussen 

Melkveehouderij bouwvlakgrens 

en geurgevoelig 

object           
  

  Belemmering uibreiding bedrijven vs. bestemmingsplan wijziging Rietveld 40 

De bestemmingsplan wijziging op Rietveld 40 betreft een verplaatsing van het bouwvlak 

wonen. Op Rietveld 40 bevind zich reeds een bestemming wonen daarnaast is de 

geurbelasting van beide bedrijven op Rietveld 34 en 42 ruimschoots onder de gestelde norm 

van 8 oue/ms. Men kan concluderen dan de voorgestelde bestemmingsplan wijziging geen 

belemmering vormt eventueel toekomstige uitbreidingen op Rietveld. 
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4.1.5 Externe veiligheid 

Het hoofdstuk ‘externe veiligheid” belicht meerdere aspecten die de herbestemming van de 

planlocatie naar Wonen” aangaan. Hier wordt puntsgewijs verder op in gegaan. 

Wettelijk kader 

Externe veiligheid gaat over de beheersing van activiteiten met gevaarlijke stoffen. Die 

activiteiten kunnen bestaan uit het opslaan, verwerken of transporteren van gevaarlijke 

stoffen. Deze activiteiten kunnen een risico veroorzaken voor de leefomgeving. Daarnaast 

worden de risico's van het opstijgen en landen op vliegvelden ook onder het thema externe 

veiligheid gevangen. De risico's worden uitgedrukt in twee risicomaten; het plaatsgebonden 

risico (hierna: PR) en het groepsrisico (hierna: GR). 

Voor de beoordeling van een ruimtelijk plan moet voor externe veiligheid worden vastgesteld 

of dit plan is gelegen binnen het invloedgebied van een inrichting die valt onder het Besluit 

externe veiligheid inrichtingen (BEVI). Daamaast wordt gekeken of het plan ligt binnen het 

invloedgebied van de transportroute (weg, spoor, water of buisleiding) waarover gevaarlijke 

stoffen (0.a. LPG en benzine) worden vervoerd. 

Bebouwing is niet toegestaan binnen de zogenaamde 10-6 contour van de PR: 

Rond inrichtingen, waarin opslag/verwerking van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; 

Langs transportroutes (weg, spoor, water, buisleiding) waarover gevaarlijke stoffen worden 

vervoerd. 

Risico's verbonden aan het transport van gevaarlijke stoffen zijn in kaart gebracht in de 

diverse risicoatlassen. In het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) is opgenomen, 

dat voor iedere toename van het GR een verantwoordelijkheidsplicht geldt, ook als de 

verandering geen overschrijding van de norm veroorzaakt. 

Risicokaart Utrecht 

De risicokaart Utrecht geeft inzicht in de risico's in de woon- en werkomgeving. Op de kaart 

staan meerdere soorten typen rampen, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en 

giftige stoffen, grote branden of verstoring van de openbare orde. Deze gegevens zijn 

afkomstig van gemeenten, waterschappen, provincie en de rijksoverheid. Op de Risicokaart 

(figuur 4.4) is vermeld dat in de directe nabijheid van het plangebied geen risicovolle 

inrichtingen zijn gevestigd 

Inrichtingen 

Binnen de 10%/jr contour van een risicovolle inrichting mogen geen kwetsbare 

bestemmingen geplaatst worden. In de directe nabijheid van het plangebied zijn geen 

risicovolle bedrijven gevestigd. 

Transport gevaarlijke stoffen 

Gevaarlijke stoffen worden vervoerd over de modaliteiten binnenwater, spoor, weg en door 

buisleidingen. Indien een bestemming is gepland binnen het invloedgebied van de transport 

as, dient de toename van het GR berekend te worden en afhankelijk van de uitkomst van de 

berekening dient een verantwoording GR te worden opgesteld. Er zijn derhalve geen 

beperkingen voor de planlocatie. 

Transport over water 

Er liggen in de directe omgeving van het plangebied geen vaarwegen met een route 

gevaarlijke stoffen. De gekanaliseerde Hollandse IJssel vormt geen route gevaarlijke stoffen. 

Er zijn derhalve geen beperkingen voor de planlocatie 

Transport over spoor 

Er liggen in de directe omgeving geen spoorbanen. Met betrekking tot het vervoer van 

gevaarlijke stoffen over het spoor geldt, dat het afwegingsgebied voor het stellen van 

randvoorwaarden in de ruimtelijke ordening in principe is gemaximaliseerd op 200 meter van 

het spoor (aan beide zijden). Er zijn derhalve geen beperkingen voor de planlocatie. 
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Wegtransport 

Er liggen in de directe omgeving van het plangebied geen riĳkswegen met een route 

gevaarlijke stoffen. Er zijn derhalve geen beperkingen voor de planlocatie. 

Transport per buisleiding 

Voor zoneringsafstanden van hogedruk gasleidingen geldt vanaf 11 november 2014 het 

Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen. Er dient e worden uitgegaan van de 

risicoafstanden zoals aangegeven in de AMvB. 

Er liggen in de nabijheid van de planlocatie geen buisleidingen. Er zijn voor wat betreft het 

transport door buisleidingen derhalve geen beperkingen voor de planlocatie. 

Elektromagnetische straling 

Er bevinden zich in de nabijheid van de planlocatie geen straalpaden. Er is hieruit volgend 

geen sprake van vrijkomende elektromagnetische straling, die een risico zouden kunnen 

vormen voor de volksgezondheid. 

Er zijn voor wat betreft elektromagnetische straling derhalve geen beperkingen voor de 

planlocatie. 

specifiek 

Uit de risicokaart blijkt dat onderhavig plan geen onderdeel uitmaakt van een transportroute 

voor gevaarlijke stoffen. In de omgeving van het plangebied zijn geen risicovolle bronnen 

aanwezig waarmee in het kader van de externe veiligheid rekening moet worden gehouden. 

Vanuit spoor-, vaarwegen, wegtransport, buisleidingen en inrichtingen gelden derhalve geen 

beperkingen voor het plangebied. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), Besluit 

externe veiligheid Buisleidingen (BevB) en het Besluit externe veiligheid transportroutes 

(Bevt) staat de herbestemming van onderhavige locatie dan ook niet in de weg. 

em 

    

we 

   
z 

7 

Figuur 4.17: Uitsnede risicokaart Nederland (plangebied met pijl aangeduid). 
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412 

Asbest sanering - Van Teylingenweg 143 te Kamerik 

De gemeente Woerden heeft op 27 januari 2021, een sloopmelding geaccepteerd voor het 

slopen van een schuur aan de Van Teylingenweg 143 te Kamerik. Ten behoeve van de 

sloopmelding is een asbestinventarisatie opgesteld door Klaver Asbest (rapportage 

nummer: KLA-2017-5490-2). Zie bijlagen voor de volledige asbestinventarisatie document, 

de desbetreffende schuur wordt vermeld als schuur 3. De asbestinventarisatie is geschikt 

gemaakt voor een volledige totaal sloop. 

In het asbestinventarisatie rapport wordt aangegeven dat er op meerdere plekken asbest 

houdende materialen zijn geconstateerd waaronder asbest golfplaten, gevelplaten en 

cementplaten aan de binnenzijde van dak, de achtergevel en het plafond. Het verwijderen 

van asbest is voor sloop uitgevoerd door een daartoe  gecertificeerd 

asbestverwerkingsbedrijf. De asbest is verwerkt door een erkend asbest verwerkingsbedrijf. 
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42 Water 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Riĳnlanden is verantwoordelijk voor schoon 

oppervlaktewater, veilige dijken en het waterpeil in het zuidelijke deel van de Provincie 

Utrecht en een klein deel van de Provincie Zuid-Holland. Onderhavige locaties aan Rietveld 

40 te Woerden en van Teylingenweg 143 te Kamerik liggen beiden in het beheersgebied 

van dit waterschap. Het plangebied maakt daarnaast deel uit van een 

grondwaterbeschermingsgebied van de drinkwaterwinning te Woerden. 

  
Figuur 4.18: Atlas leefomgeving Nederland grondwaterbeschermingsgebied 

(plangebied Rietveld 40 aangeduid met rode stip) 

Waterbeheerprogramma 2022-2027 - Stroomopwaarts 

Het waterbeheerprogramma (WBP) beschrijft de ambities en inzet om de waterdoelen voor 

dit gebied te bereiken. Het is een wettelijk verplicht document dat het Hoogheemraadschap 

elke zes jaar dient te maken. Daarbij wordt rekening gehouden met Europese en landelijke 

richtlijnen en plannen, en visies van andere overheden. We leggen de focus op de nieuwere 

opgaven en ambities, maar geven via zes ‘portretten’ van medewerkers ook een beeld van 

(de veranderingen in) onze reguliere beheertaken. 

  

Het HDSR geeft aan welke doelen men nastreeft en welke maatregelen men daarvoor dient 

uit te voeren. De maatregelen worden beschreven op strategisch niveau, met ruimte voor 

nadere uitwerking. Daarmee houden we rekening met omstandigheden die kunnen leiden 

tot bijsturing. We geven aan welk beleid we de komende jaren ontwikkelen, zodat we daar 

vervolgens via vergunningverlening en handhaving op kunnen inzetten. Nadere uitwerking 

van beleid of maatregelen vindt plaats via aparte besluitvorming en de jaarlijkse planning- 

een controlcyclus. 

Waterstructuurvisie (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 2002) 

Water speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Functies zijn afhankelijk van de 

beschikbaarheid van water. Daaraast verandert het klimaat. Daarom heeft water in de 

toekomst meer ruimte nodig. In de Waterstructuurvisie presenteert het waterschap zijn in- 

tegrale visie op een duurzaam waterbeheer op de lange termijn. Doelen hierbij zijn: 

- _ het gewenste veiligheidsniveau tegen overstroming en wateroverlast is gegarandeerd; 

- eris sprake van een goede waterkwaliteit; 
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- de ecohydrologische variatie binnen het plangebied is hersteld: 

- de bodemdaling is verminderd of zo mogelijk stopgezet: 

- erzijn goede gebruiksmogelijkheden van het plangebied voor verschillende 

maatschappelijke functies; er is voldoende water van voldoende kwaliteit beschikbaar 

om dit mogelijk te maken; 

- _ de landschappelijke betekenis van water is behouden of versterkt. 

In de structuurvisie zijn gebied specifieke doelstellingen en maatregelen gedefinieerd. Ook 

staat het streefbeeld voor 2050 beschreven, gebaseerd op de volgende principes: 

- _ Vasthouden, bergen, afvoeren; 

- _ Voorkomen, scheiden of schoon maken van vuilemissies; 

- _ Vergroten zelfvoorzienendheid en duurzame inrichting: 

- _ Grondwater als ordenend principe. 

Het streefbeeld kan niet Ios worden gezien van het toekomstige grondgebruik binnen het 

beheer-gebied. Enerzijds vraagt het streefbeeld op een aantal plaatsen om meer ruimte voor 

water. Anderzijds kan het streefbeeld alleen worden bereikt indien het grondgebruik meer 

op de waterdoelstellingen wordt afgestemd. Voor de drie belangrijkste functies 

-wonen/werken, landbouw en natuur- is daarom n kaart gebracht of en hoe deze functies 

passen bij een duurzaam waterbeheer. Dit is in combinatie met het streefbeeld vertaald naar 

een visie op het toekomstig gewenste grondgebruik in het werkgebied. 

Ruimtelijke ontwikkelingen 

Elke ruimtelijke ontwikkeling kan invloed hebben op water. Niet alleen bouwen nabij of op 

een waterkering, maar ook een toename van verhard oppervlak. Een ruimtelijke ontwikkeling 

moet minimaal voldoen aan de belangrijkste minimale voorwaarde: ‘het standstil beginsel’. 

Dit beginsel houdt in dat door het plan geen verslechtering van de waterhuishouding mag 

ontstaan. In het kader van een watertoetsproces moeten de gemeente en het waterschap 

zoeken naar kansen om het watersysteem te verbeteren en duurzaam in te richten. Voor 

elke toename van verharding van meer dan 500 m? in stedelijk gebied en 5000m2? in landelijk 

gebied is een Watervergunning nodig 

Bij de afvoer van overtollig hemelwater i infiltratie van water in de bodem het uitgangspunt. 

Oppervlakkige afvoer naar de infiltratievoorziening en infiltratie via wadi's heeft daarbij de 

voorkeur. Als oppervlakkige infiltratie niet mogelijk is, is ondergrondse infiratie door midde! 

van bijvoorbeeld een infiltratieriool een optie. Als infiltratie n geheel niet mogelijk is, kan 

hemelwater via een bodempassage worden geloosd op oppervlaktewater. Schoon 

hemelwater (bijvoorbeeld vanaf dakoppervlakken) kan direct worden afgevoerd naar 

oppervlaktewater. Speciale aandacht wordt besteed aan duurzaam bouwen en een 

duurzaam gebruik van de openbare ruimte om een goede kwaliteit van het afgekoppelde 

hemelwater te garanderen. 

Keur 2018 

Per 7 mei 2021 is de gewijzigde Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Riĳnlanden 2018 in 

werking getreden. In de Keur zijn regels opgenomen voor de bescherming van het 

watersysteem. Er zijn beschermingsdoelen opgenomen, en regels ten aanzien van 

instandhouding, beheer en onderhoud van waterhuishoudkundige voorzieningen 

opgenomen. Voor bepaalde werkzaamheden gelden algemene regels, vergunningsplichten 

en/of zorgplichten. Bij de Keur zijn "Uitvoeringsregels bij de Keur HDSR 2018" vastgesteld 

waarin aanvullende regels zijn opgenomen voor handelingen met betrekking tot 

oppervlaktewater (graven of dempen van water, aanleg van steigers, kabels en leidingen, 

beplanting, aanleg natuurvriendelijke oevers, etc.) en met betrekking tot waterkeringen en 

grondwater opgenomen. In de uitvoeringsregels zijn onder andere regels opgenomen voor 

het versneld afvoeren en lozen vanaf nieuw verhard oppervlak op oppervlaktewater. Een 

watersysteem is aangelegd om een bepaalde hoeveelheid hemelwater te kunnen opvangen 

en afvoeren. Indien er meer verhard oppervlak wordt aangelegd, waardoor hemelwater niet 

in de bodem kan trekken en versneld wordt afgevoerd naar het opperviaktewater, dan kan 

dit tot wateroverlast leiden. Dit komt omdat het watersysteem dan niet is berekend op de 

extra hoeveelheid water die geloosd wordt. Het versneld afvoeren en lozen is daarom niet 

zonder meer toegestaan. Het waterschap wil dit graag regelen. Om die reden zijn er regels 
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opgesteld ten behoeve van het versneld afvoeren en lozen van hemelwater vanaf nieuw 

aangelegd verhard oppervlak op oppervlaktewater. Compensatie van verhard oppervlak 

binnen bebouwd gebied moet minimaal 15% van het oppervlak van de toename van het 

verharde oppervlak bedragen. 

Legger 

De Keur verwijst in de gebods- en verbodsbepalingen volop naar de legger. De legger legt 

de status en afmetingen behorende bij de regels van de Keur vast in een overzichtskaart 

van het waterbeheersgebied. Op deze kaart zijn onder andere dijken, waterlopen en 

bijbehorende beschermingszones aangegeven. 

      
Figuur 4.19, Uitsnede Legger Oppervlaktewater 2020 (HDSR) met luchtfoto 2022 als 

onderlegger, perceel Rietveld 40 rood omlijnd. 

Huidige situatie — Rietveld 40 

In de voormalige situatie stonden verschillende vervallen schuren/opstallen en was het 

terrein niet in gebruik. Voor de positie en grootte van deze schuren, zie pagina 10 voor de 

bijbehorende foto's en pagina 8 voor de voormalige situatie tekening. Daamaast is in 

lichtbruin, de voormalige verharding aangegeven. Deze schuren en bijbehorende verharding 

zijn door de initiatiefnemer in 2019 gesloopt ten behoeve van beoogde nieuwe ontwikkeling. 

Tertiaire watergangen — Rietveld 40 

Het plangebied wordt in hoofdzaak begrensd door tertiaire watergangen. Deze watergangen 

hebben een beschermingszone van twee meter. Het onderhavig plan geeft gevolgen ten 

aanzien van de bestaande tertiaire watergangen. Daamaast bevinden zich geen 

waterkeringen in het plangebied. De planlocatie valt in de beschermingszone maar buiten 

de waterstaatwerkzone, zie hiervoor figuur 4.19. Voor ruimtelijke ontwikkelingen geldt het 

principe van Duurzaam waterbeheer. Het uitgangspunt voor de planontwikkeling is dat het 

gebied hydrologisch neutraal moet worden ontwikkeld met als doel dat de planontwikkeling 

geen gevolgen heeft voor het grond- en oppervlaktewater en de waterkwaliteit. Daarmee 

wordt geborgd dat de ontwikkeling van het gebied met betrekking tot wateraspecten 
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duurzaam is. Daarnaast worden twee tertiaire watergangen met elkaar verbonden aan de 

oostzijde van het perceel. Er ontstaat door de ingreep, een toename van 70m2 aan 

oppervlakte water. Hierdoor zal de afstroming van het regenwater verbeteren. Hiervoor is 

een watervergunning aangevraagd en verleend bij het HDSR. Voorts worden geen 

watergangen gedempt. De hoeveelheid oppervlaktewater wordt vergroot. Geconcludeerd 

kan worden dat erten aanzien van het aspect water geen zaken zijn die zich verzetten tegen 

dit plan. 

Bebouwd opperviak — Rietveld 40 

In de voormalige situatie stonden er verschillende opstallen met een totaal bebouwd 

oppervlak van 388m2. Deze opstallen zijn gesloopt in 2019. Voor de nieuwe plannen op het 

perceel zal er nieuwe woning (160m2) en een vergunningsvrije schuur (87m2) worden 

gebouwd. Het totale nieuwe bebouwd oppervlak bedraagt 247m2. Dit betekend een afname 

van 141m2 aan bebouwd oppervlak ten opzichte van de voormalige situatie. Als uitvloeisel 

van onderhavig bestemmingsplan zal er sprake zijn van een afname van afwaterend 

oppervlak. Het regenwater wat zal vallen op deze daken zal worden geloosd op het 

nabijgelegen oppervlakte water, zie de sloten rondom het perceel. Voor wat betreft het 

aspect waterkwaliteit zullen er uitsluitend niet uitlogende bouwmaterialen worden toegepast 

welke voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. Op deze wijze wordt diffuse verontreiniging 

van het opperviaktewater voorkomen. 

Terrein verharding — Rietveld 40 

De woning zal worden ontsloten door verschillende paden rondom de woning, deze paden 

zijn ook aangeduid in de situatietekening. In overleg met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Woerden is een landschappelijk inrichtingsplan opgesteld, hierin is vastgelegd om half 

verharding toe te passen. Het totale oppervlak half verharding aangeduid in het 

landschappelijk inrichtingsplan bedraagt 423m2. In de huidige situatie is het onderhavige 

perceel onverhard. Door het toepassen van ongebonden half verharding zal infiltratie van 

water in de ondergrond niet worden belemmerd bij reguliere buien, dit is alleen niet het geval 

bij piekbuien. Er is geen watervergunning benodigd aangezien het voorgestelde verhard 

oppervlak onder gestelde norm van 5000m2 in landelijk gebied blijft. 

Watertoets — Rietveld 40 

Op de site https://dewatertoets.nl/ is de digitale watertoets ingevuld. Hiervan zijn drie 

mogelijke uitkomsten/ procedures: 

e Geen waterbelang: Er is een functiewijziging zonder relevante wateraspecten 

« Verkorte procedure: U heeft een klein plan met weinig relevante wateraspecten 

« Normale procedure: U heeft een groot plan met meerdere relevante wateraspecten. 

Bijgevoegd bij deze toelichting treft u het toets resultaat en de samenvatting van 

https://dewatertoets.nl/ aan. De resultaten van de watertoets geven aan dat een normale 

procedure dient gevolgd te worden in combinatie met een advies ten aanzien van 

grondwaterbeschermingsgebied door de Provincie Utrecht. De provincie Utrecht heeft 

positief advies afgegeven n een reactie (d.d. 12 september 2022) ten aanzien van het 

onderhavig plan en daarbij een opmerking geplaatst om de gestelde instructieregels uit de 

Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht 2022 in acht te nemen. 

Waterbeschermingsgebied — Rietveld 40 

Het perceel van Rietveld 40 is gelegen in een waterbeschermingsgebied van de 

drinkwaterwinning te Woerden. Bij het waterbeschermingsgebied zijn instructieregels 

opgenomen in de Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht 2022 ([OV). Voor het 

plangebied gelden de volgende instructie regels uit de Omgevingsverordening: artikel 3.5 

Aanwijzing grondwaterbeschermingszones en grondwaterbeschermingsgebieden; artikel 

3.7 Instructieregel ruimtelijke bescherming grondwater; artikel 3.12 zorgplicht grondwater; 

artikel 3.12 zorgplicht grondwater en artikel 3.28 verbod opslag van schadelijke stoffen in 

grondwaterbeschermingsgebied. Daarnaast wordt onder artikel 3.29.2 ‘Verbod boren en 

grond- of funderingswerken in grondwaterbeschermingsgebieden het volgende vermeld: Het 

is verboden in de Grondwaterbeschermingsgebieden Amersfoort-Berg, Doorn, Langerak, 

Soestduinen en Woerden: a. boorputten op te richten, in exploitatie te nemen of te hebben 
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met een boordiepte van 3 meter of meer onder maaiveld; en b. boringen of grond- of 

funderingswerken uit te voeren of te hebben op een diepte van 3 meter of meer onder het 

maaiveld, met inbegrip van schuine boringen, uitgevoerd vanaf een locatie buiten de 

grondwaterbeschermingszone. De nieuw te realiseren woning bevat een kelder. De 

onderzijde van de kelder wordt op staal gefundeerd binnen de gestelde 3 meter onder het 

bestaande maaiveld. Daarnaast wordt de nieuwe woning voorzien van een 

luchtwarmtepomp in plaats van een bodemwarmtepomp zodat er geen 

grondwerkzaamheden dienen plaats te vinden. Er wordt hiermee voldaan aan de gestelde 

eisen uit de Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht 2022. Als laatste geldt er een 

algemene zorgplicht tijdens de bouw van de woning voor opdrachtgever en bijbehorende 

(onder)- aannemers zoals omschreven in artikel 3.12 specifieke zorgplicht grondwater. Bij 

eventuele dreigende verontreiniging van het grondwater dient de gedeputeerde staten 

onmiddellijk op de hoogte worden gesteld. 

Van Teylingenweg 143 

De schuur aan de Van Teylingenweg 143 te Kamerik is in 2021 gesloopt om de woning 

inhoud aan de Rietveld 40 te vergroten. De sloop van de schuur betekend een vermindering 

van 670m2 van bebouwd opperviak aan de Van Teylingenweg 143. Door de sloop van deze 

bebouwing ontstaat een afname van het afwaterend oppervlak en een verbetering van de 

infitratie van water in de ondergrond. De oppervlakte van de te slopen schuur zal worden 

omgezet van de bestemming ‘wonen’ naar de bestemming ‘agrarisch — landschappelijk 

zodat er op deze positie ook geen nieuwe bebouwing kan worden gerealiseerd. 

Conclusie 

Het totale nieuwe bebouwde opperviak inclusief verharding aan Rietveld 40 bedraagt 

640m2. Dit betekend een toename van 252m2 aan verhard oppervlak ten opzichte van de 

voormalige situatie op Rietveld 40. Deze toename in verharding wordt ruimschoots 

gecompenseerd door het graven van nieuw oppervlakte water aan Rietveld 40 (70m2) en 

de sloop van de schuur aan de van Teylingenweg 143 (670m2). Wanneer beiden locaties in 

acht worden genomen ontstaat een reductie van 488m2 aan verhard oppervlak. 

Geconcludeerd kan worden dat er ten aanzien van het aspect water geen zaken zijn die zich 

verzetten tegen dit plan. 

  
Figuur 4.20: Uitsnede Keur 2020 (HDSR). 
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43 
Verkeer en parkeren 

Onderdeel van een goede ruimtelijke ordening is het effect van een beoogd nieuw project 

op de verkeersstructuur en het parkeren in en rondom het plangebied. 

     

  

Planspecifiek 

Het perceel van Rietveld 40 was eerder onderdeel van het perceel van Rietveld 38. Het 

perceel van Rietveld 40 is omkaderd door een tertiaire watergang en is enkel bereikbaar via 

een dam op Rietveld 38. De huidige eigenaar van Rietveld 40 beoogt een eigen inrit te 

realiseren en daarbij het recht van overpad via de buurman op Rietveld 38 te laten vervallen. 

De nieuwe inrit bevind zich op de hoek van het perceel en haakt daar aan op het Rietveld. 

Zie nieuwe situatie tekening. 

Verkeer 

De nieuwe inrit veroorzaakt geen verkeersproblemen aangezien het Rietveld, een rustige 

doodlopende weg betreft. Daarnaast wordt de weg aangeduid als ‘eigen weg' (kadastrale 

aanduiding: Rietveld B859) en is in beheer van particulieren (onder andere eigenaar van 

Rietveld 38). 

Parkeren 

De noodzakelijke parkeervraag kan volledig beantwoord worden op eigen terrein. 

ispecifiek 

Dit aspect vormt derhalve geen belemmering en er is geen nader onderzoek nodig. 

SITUATIE 

Figuur 4.21, Nieuwe situatie tekening Rietveld 40 
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44 Ecologie 

4.4.1 Rietveld 40 

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. De Wnb kent 

drie algemene beschermingsregimes waarin de voorschriften van de Vogelrichtlijn, 

Habitatrichtijn en twee verdragen (Bern en Bonn) zijn geïmplementeerd en waarin 

aanvullende voorschriften zijn gesteld voor de dier- en plantensoorten die niet onder die 

specifieke voorschriften vallen, maar wel bescherming behoeven. Per beschermingsregime 

is bepaald welke verboden er gelden en onder welke voorwaarden ontheffing of vrijstelling 

kan worden verleend door het bevoegd gezag. Het gaat om de volgende 

beschermingsregimes: 

1. Vogels (artikel 3.1): alle vogels in de zin van de Vogerichtlijn: 

2. Dieren en planten (artikel 3.2): alle dieren en planten, genoemd in de bijlagen bij de 

Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn; 

3. Overige soorten (artikel 3.3): soorten genoemd in de bijlage bij de Wnb, die niet onder de 

reikwijdte van paragraaf 3.2 vallen. 

De verboden en afwijkingsmogelijkheden die zijn opgenomen in de artikelen 31 en 3.2, zijn 

direct overgenomen uit de genoemde richtlijnen en verdragen. Deze bepalingen zijn dus ook 

uitsluitend van toepassing op de soorten waarvoor dit onmiddellijk voortvloeit uit deze 

richtijnen en verdragen. De bepalingen in artikel 3.3 zien op de 'overige soorten' die zij 

genoemd in de bijlagen A en B bij de Wnb. Laatstgenoemde groep is te vergelijken met de 

Tabel 2-soorten uit de Flora- en faunawet. 

  

  

Artikel 3.. Verboden m.b.t. van nature in Nederland in het wild levende vogels. 

  

Hetis verboden om: 

1. Levende vogels opzettelik te doden of te vangen. 

2 Nesten, rustplaatsen en eieren opzettelik te verrielen ofte beschadigen of nesten van vogels weg te nemen. 

3.  Eieren van vogeis te rapen en deze onder zich te hebben. 

4. Vogels opzettelij te storen. 

Het verbod, bedoeld in het vierde lid, s niet van toepassing indien de storing niet van wezenlike invioed is op de staat van instandhouding 

van de desbetreffende vogelsoort. 

  

Artikel 3.5. Verbodsbepalingen ten aanzien van soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn. 

  

Hetis verboden om: 

Het i verboden in het wid levende dieren van deze soorten in hun natuurlik verspreidingsgebied opzetteik te doden of te vangen. 

Het s verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren. 

Het s verboden eieren van dieren als bedoeld n het eerste Í n de natuur opzettelij te vernielen of e rapen. 

Het s verboden de voortpantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren te beschadigen of te vernielen. 

Het is verboden planten van soorten uit de Habitatrichtijn of het Verdrag van Bem in hun natuurlike verspreidingsgebied opzettelijk e 

plukken en te verzamelen, afte srijden, te ontwortelen of te verielen. 

son> 

  

Artikel 3.10. Verbodsbepalingen t.a.v overige soorten (plant- en diersoorten). 

  

  
Hetis verboden om: 

©) _ In het wid levende zoogdieren, amibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, ibellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, 

onderdeel A1, bij deze wet, opzettelik te doden of te vangen. 

d) De vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdee! a opzetteijk te beschadigen of te vernielen. 

€) Vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijage, onderdeel B2, b deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te 

plukken en te verzamelen, afte snijden, te ontwortelen of te vernielen 

  

Figuur 4.22, Verbodsbepalingen ecologie 
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Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming 

De Wnb brengt voor de bescherming van soorten in ieder geval de volgende drie voor de 

praktijk belangrijke wijzigingen met zich: 

1. Allereerst is onder de Wnb niet langer de minister van Economische Zaken, maar zijn 

Gedeputeerde Staten van de provincies het bevoegd gezag voor het verlenen van 

ontheffingen. 

2. Ten tweede kunnen de in de praktijk gehanteerde 'tabelsoorten' niet langer gebruikt 

worden. In plaats daarvan wordt met de nieuwe indeling van de Wb gewerkt. 

3. Ten derde is de inhoud van de verboden en de ontheffingsgrondslagen gewijzigd. 

In de Wet natuurbescherming zijn de bevoegdheden van het rijk (Riĳksdienst voor 

Ondememend Nederland (RVO)) aan de provincies overgedragen. Zij maken dan de 

afwegingen voor de vergunningen en ontheffingen. De beschermde status van soorten kan 

per provincie verschillen. Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening 

vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde soorten. Er is dan geen ontheffing nodig 

voor werkzaamheden. 

Onder de Wnb geldt een zorgplicht voor alle in het wild levende dieren. De zorgplicht houdt 

in dat werkzaamheden, die nadelig kunnen zijn voor dieren en planten, in redelijkheid zo 

veel mogelijk worden nagelaten of maatregelen genomen om onnodige schade aan dieren 

en planten te voorkomen. 

Toetsingskader 

De voorgenomen plannen dient te verkennen of er mogelijk schadelijke gevolgen zijn voor 

beschermde natuurwaarden in het plangebied. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 

beschermde soorten en beschermde gebieden. 

Concreet betekent het dat nagegaan moet worden of: 

- Er overtreding van de verbodsbepalingen voor beschermde soorten plaatsvindt (toetsing 

Wet Natuurbescherming-Wnb). 

- Er schade optreedt aan beschermde dieren en/of planten. Beschermde plantensoorten 

mogen niet vernietigd of beschadigd worden. Beschermde diersoorten mogen niet gedood, 

verwond of opzettelijk verontrust worden. Daarnaast mogen hun nesten, holen of andere 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfsplaatsen niet beschadigd, vernield, uitgehaald, 

weggenomen of verstoord worden en mogen hun eieren niet vernietigd of vernield worden; 

- Er mogelijke significante gevolgen zijn voor beschermde gebieden (eveneens toetsing Wet 

Natuurbescherming); 

- Erwezenlijke waarden en kenmerken van het Natuurnetwerk Nederland aangetast worden 

(Toetsing Natuumetwerk Nederland, Toepassing Ontwerp Provinciale Ruimtelijke 

Structuurvisie 2013-2028). 

Methode 

Om te onderzoeken of bovenstaande bepalingen overtreden of aangetast worden dient het 

plangebied onderzocht te worden, middels een bureaustudie en onderzoek naar de 

aanwezige flora en fauna door een deskundige op het gebied van ecologie. Op vrijdag 18 

januari 2019 hebben gekwalificeerde medewerkers van Watersnip Advies een Flora- en 

fauna-inventarisatie gedaan in het plangebied. Tevens is tijdens de inventarisatie een 

indicerend vooronderzoek uitgevoerd met betrekking tot vleermuizen. Hierbij is een 

bouwkundige inspectie van de aanwezige bebouwing uitgevoerd. Hierbij is middels de 

checklist van het Vleermuisprotocol van de Gegevensautoriteit Natuur geïnventariseerd 

welke functies het plangebied ten aanzien van vleermuizen zou kunnen vervullen. Voor de 

volledige rapportage, zie bijlage nummer 5: ecologisch onderzoek met rapportnummer: 

19A09. 
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Toetsing Wet Natuurbescherming 2017 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura2000-gebied of bijzondere 

provinciale natuurgebied. Het dichtstbijzijnde Natura2000-gebied is ‘'Nieuwkoopse Plassen 

& De Haeck' op 5 km ten noordwesten van het plangebied. Het Natura2000-gebied de 

‘Broekvelden-Vettenbroek & Polder Stein' ligt 7 km ten zuidwesten van het plangebied. 

Doelsoorten van het Natura2000-gebied 'Nieuwkoopse Plassen & De Haeck! zijn: Noordse 

woelmuis, Bittervoormn, Gestreepte waterroofkever, Groenknolorchis, Kleine modderkruiper, 

Meervleermuis, Platte schijfhoren, Rivierdonderpad en Zeggekorfslak. Aangewezen 

vogelsoorten zijn: Grote zilverreiger, Kolgans, Krakeend, Purperreiger, Rietzanger, 

Roerdomp, Smient, Snor, Zwarte stern en Zwartkopmeeuw. Doelsoorten van het 

Natura2000-gebied 'Broekvelden-Vettenbroek & Polder Stein’ zijn: Kleine Zwaan, Krakeend, 

Slobeend en Smient. Een deel van deze soorten is alleen binnen het Natura2000-gebied 

aanwezig. Het plangebied ligt echter ook binnen de actieradius van enkele vogelsoorten, 

zoals Slobeend en Smient. Het plangebied is echter niet geschikt als leefgebied voor deze 

soorten. Er zijn geen brede sloten en open graslanden aanwezig waar deze soorten kunnen 

foerageren. In de directe omgeving, ten noorden, van het plangebied is het uitgestrekte 

weidegebied, zeer geschikt als foerageergebied. De werkzaamheden binnen het plangebied 

hebben geen invloed op deze gebieden. Negatieve effecten op de doelsoorten van de 

Natura2000-gebieden zijn derhalve niet aan de orde. Het plangebied maakt geen onderdeel 

uit van een Natura2000-gebied of beschermd natuurmonument. Het dichtstbijzijnde 

Natura2000-gebied, Nieuwkoopse Plassen & De Heck!, bevindt zich op een afstand van 

circa 7 km ten noordwesten van het plangebied. Sprake is van het transformeren van een 

grond gebonden woning naar gestapelde bouw binnen het bestaande pand. De planwijziging 

heeft derhalve geen effect op een Natura 2000-gebied. 

    

Het plangebied ligt buiten de bebouwde kom van de gemeente Woerden. Indien er bomen 

gekapt worden gaat het hierbij niet om meer dan 10 are (1000 m2). De herplantplicht in het 

kader van de Wet Natuurbescherming is daarom niet aan de orde. 

Bescherming eefgebieden 

DA viaeves 

LS Viaemogeteemgeninden 

ZT Matuurnetwerk Hederiand 

d N AE 

  

  

  

N 2000 tookchtond 

LI Goene contor 

plangebied (rode contour). Bron: ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl, kaart 7. 
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Het Natuumetwerk Nederland in de wet benoemd als de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 

is een netwerk van natuurgebieden in Nederland om de biodiversiteit te behouden en te 

versterken. Via dit netwerk kunnen planten en dieren zich verspreiden, waardoor de kans op 

uitsterven verkleind wordt. De NNN bestaat uit: 

- Natura 2000 gebieden; 

- bestaande natuurgebieden, zoals de Nationale Parken; 

- gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt: 

- landbouwgebieden, die beheerd worden volgen agrarisch natuurbeheer en; 

- grote wateren, zoals meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en Waddenzee. 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan van 1990, 

en via de planologische kembeslissing Nota Ruimte van de voormalige Ministeries van 

VROM, LNV, V&W en EZ (2006) voortgezet in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, 

opgesteld door het Ministerie van I&M (2012). In 1995 werden de doelsoorten en 

natuurdoeltypen gedefinieerd, die in 2000 werden doorgevoerd in de provinciale plannen. 

Vanaf 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor de uitvoering van de NNN. 

De natuur in de NNN is beschermd middels een ‘nee, tenzij-regime. Binnen de NNN zijn 

nieuwe projecten, plannen en handelingen met een significant negatief effect op de 

wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN niet toegestaan, tenzij er sprake is van een 

groot openbaar belang en reële alternatieven ontbreken. Eventuele schade moet zoveel 

mogelijk worden gemitigeerd en/of gecompenseerd. 

  

Toetsing Natuurnetwerk Nederland 

Het plangebied maakt geen deel uit van NNN-gebied (zie figuur 4.24). Ook zijn er geen 

bijzondere landschapselementen aanwezig in en rond het plangebied. De ruimtelijke 

ingrepen die verband houden met de sloop van de opstallen en de bouw van een woning 

zullen vanwege de ligging van het plangebied geen schade veroorzaken aan de NNN. 

Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (herijking 2016) 

Op 4 februari 2013 is de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 vastgesteld door 

Provinciale Staten van Utrecht. De Structuurvisie geeft op regionaal niveau invulling aan de 

ruimtelijke ordening en maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer. In 2016 heeft 

een herijking van deze Structuurvisie plaatsgevonden. 

  

Het ruimtelijk beleid van de Provincie is gericht op drie pijlers: 

- _ Een duurzame leefomgeving 

- _ Vitale dorpen en steden 

- _ Landelijk gebied met kwaliteit 

Uitgangspunten voor het Landelijk gebied met kwaliteit zijn: 

1. Uitnodigende zones die stad en land verbinden en bijdragen aan de kwaliteit van het 

binnenstedelijk leefmilieu. 

2. Behouden en versterken van de kernkwaliteiten van het landschap en behoud van 

aardkundige waarden. 

3. Behouden en ontwikkelen van een vitaal en samenhangend stelsel van natuur-gebieden. 

4. Een economisch vítale en duurzame landbouwsector. 

5. Behouden en ontwikkelen van de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding (recreatie en 

toerisme). 

6. Behouden van gebieden waar rust en stilte kan worden ervaren 

Bestemmingsplan wijziging Rietveld 40 te Woerden in combinatie met Van Teylingenweg 143 te Kamerik. 

87 



NB: Het ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 20132028 dient na de herijking nog 

vastgesteld te worden. Met de geconsolideerde versie kan de structuurvisie van 2013, 

inclusief de vastgestelde wijzigingen (1e partiele herziening d.d. 10 maart en 2 partiele 

herziening d.d. november 2014), voortaan in één document geraadpleegd worden. De 

originele versies van de structuurvisie en de herzieningen blijven tot aan de vaststelling van 

de herijkte versie beschikbaar voor juridische kwesties. Het Natuurnetwerk Nederland (EHS) 

is reeds in hoofdstuk 2.2.3 ter sprake geweest. Er liggen ook natuurwaarden buiten de EHS 

en de groene contour. Deze dragen veelal bij aan de essentiële gebiedskenmerken en aan 

de regionale biodiversiteit en dienen daarom behouden te blijven. Op de kaart ‘Natuur' van 

de Provincie Utrecht (zie figuur 4.23) zijn de gebieden aangegeven waar zich de 

belangrijkste natuurwaarden buiten de EHS en de groene contour bevinden. Een specifieke 

categorie van natuurwaarden buiten de EHS zijn weidevogel-kerngebieden. Weidevogels 

zijn karakteristiek in het traditioneel open (veen)weidelandschap. Om de weidevogels en het 

cultuurlandschap waarin zij verblijven te behouden, beschermt de Provincie deze 

landschappen tegen inbreuken op de openheid en verkavelingsstructuur. 

Toetsing Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 

Het plangebied ligt buiten de gebieden die op de kaart 'Natuur' van de Provincie Utrecht 

aangegeven zijn als gebied met belangrijke natuurwaarden (zie figuur 4.22 en figuur 4.23). 

Er zal daarom geen schade ontstaan door de geplande nieuwbouwplannen. 

  

GES nownen zurmeenr 

  
Figuur 4.24, Locaties bijzondere natuur Provincie Utrecht t.o.v. het plangebied (rode 

contour) 

Bescherming houtopstanden (Wnb 2017) 

Het is verboden om een houtopstand buiten de grenzen van de bebouwde kom geheel of 

gedeetelijk te kappen, zonder hier voorafgaande aan de werkzaamheden melding van te 

doen bij Gedeputeerde Staten. Indien er houtopstand gekapt moet worden geldt er een 

herplantplicht. Let wel, hakhoutbeheer geldt als bestendig beheer. Het gaat om kappen ter 

verwijdering op korte of langere termijn. Het plangebied ligt buiten de bebouwde kom van de 

gemeente Woerden. Indien er bomen gekapt worden gaat het hierbij niet om meer dan 10 

are (1000 m2). De herplantplicht in het kader van de Wet Natuurbescherming is daarom niet 

aan de orde. 
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stofdepositie 

Bij beoordelen stikstofdepositie wordt het volgende document wordt: Woningbouw en Natura 

2000 Vuistregels bij het beoordelen van stikstofdepositie (rapportnummer: 19-246) 

gehanteerd. Sinds 1 juli 2018 mogen nieuwe woningen niet meer met een gasaansluiting 

worden gerealiseerd. Daarbij is gasloos bouwen het uitgangspunt geworden voor nieuw te 

bouwen woningen. Bij de gebruiksfase van nieuw te realiseren woningen is woon-werk 

verkeer daarmee de belangrijkste bron voor de stikstof emissie. 

Hoewel er bij de realisatie en het gebruik van nieuwe woningen sprake zal zijn van emissie 

  

   

van stikstof, hoeft dit niet altijd tot problemen voor natuu 

De Directie Ruimtelijke Ordening van het Ministerie van 
  

Natura 2000-gebieden te leiden. 

innenlandse Zaken heeft gevraagd 

vuistregels op te stellen om in een vroegtijdig stadium van de planvorming een eerste 

indicatie te geven van de risico's op effecten op Natura 2000-gebieden. Deze ‘vuistregels’ 

zijn opgesteld voor kleinschalige woningbouwplannen, dat wil zeggen woningbouwplannen 

met een omvang van enkele tientallen woningen. De effectafstanden zijn berekend voor één 

tot 500 woningen. Het betreft plannen voor nieuwe woningen waarbij ‘gasloos bouwen' het 

uitgangspunt is, dit is het geval bij de nieuwbouw plannen voor Rietveld 40 te Woerden. 

Tebel5.1 _ Aantel vervoersbewegingen per dag (vb/dag, inclusief aandeel vrachtverkeer) voor 

woningbouwplannen van verschillende omvang in buitengebied tot stedelijk gebied 

(<2.500 adressen per km2) (CROW 2018). 

  

  

  

  

  

Vrijstaand (86 voldag) 43 86 215 430 860 2150 4.300 

Ritjeshuis (7,8 vbldag) - 38 78 195 390 780 1950 3900 

Appartement koop (7.8 vo/dag) e 195 _ 390 780 1950 3900 

Appartement huur (6.4 vbldag) : 160 320 640 1600 3200 

Aandeel vrachtverkeer z om z f 1 2 5 10 

  

Tabel52 _ Aantal vervoersbewegingen per deg (vb/dag, inclusief aandeel vrachtverkeer) voor 

woningbouwplannen van verschillende omvang in het centrum (incl. schil) van zeer 

stedeiijk gebied (>2.500 adressen per km?) (CROW 2018). 

  

  

  

  

  

Vrijstaand (7,2) vbidag) 3 72 180 360 720 1800 3600 

Ritjeshuis (8,2 vbidag) - 3 62 155 310 620 1550 3100 

Appartementkoop (8.2vbldag) _- -- 185 310 620 1.560 3100 

Appartementhuw (45vbldag) _- 13 225 450 1125 2250 

Aandeel vrachtverkeer _ 1 1 2 5 10 

  

  

Figuur 4.25, Vuistregels stikstofdepositie 

vrijstaande woning zoals Rietveld 40. 
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Tabel53 _ Effectafstanden voor het toekomstig gebruik (uitgedrukt in kilometers) bij 

woningbouwplannen op basis van verkeersintensiteit van licht verkeer. Voor de 

intensiteiten is de afstand aangegeven waarbij de depositie 0,00 mol Nha/jaar is 

Etfectafstand in m. bui 

Effectafstand 08 7 3 2 

  

  Effectafstand 46 48 50 50 50 50 50 

Effectafstand in m. MË gebied 

Efectatstand 04 07 19 15 20 24 32 34 

Efectastand 41 45 48 48 47 48 48 50 

  

Figuur 4.26, Vuistregels effectafstanden toekomstig gebruik woningbouwplannen op 

basis van verkeersintensiteit. 

Bij zeven en negen vervoersbewegingen per dag bevind de effectafstand op minder dan 

0,6km waarbij de depositie 0,00 mol N/ha/jaar is. Het dichtstbijzijnde Natura2000-gebied is 

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck' op 5 km ten noordwesten van het plangebied. Het 

plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente Woerden. Gezien de geringe effect 

afstand minder dan 0,6 km heeft de stikstofdepositie geen invloed op het meest 

dichtstbijzijnde Natura2000-gebied 'Nieuwkoopse Plassen & De Haeck’. 

Elora 

Op het terrein groeien Knotwilg, Schietwilg, Vlier, Braam, Es, Eik, Grove den, Spar, Esdoorn, 

Appelboom en Perenboom. Tevens staan er enkele waardevolle oude stobben. Onder de 

bomen is weinig onder begroeïing aangetroffen. Wel zijn er enkele bolgewassen 

aangetroffen, zoals Sneeuwklokje. Er groeit veel Braam rond de gebouwen en tussen de 

muren van de boerderij. In de sloten is veel Kroos aanwezig, verder zijn er geen waterplanten 

aangetroffen. Ook in het watertje binnen het perceel zijn geen waterplanten aangetroffen, er 

ligt veel blad en er is weinig licht door de aanwezige bomen. Uit de bureaustudie blijkt dat 

de Groenknolorchis (wnb-hrl/ Rode lijst status ‘bedreigd') voor komt in de omgeving van het 

plangebied (1-5km). Dit betreft het oeverland van de Grecht. De Groenknolorchis heeft een 

voorkeur voor natte, voedsel- en stikstofarme gronden die zwak zuur tot kalkhoudend zijn. 

Ze komen 0.a. voor in duinvalleien, trilvenen, kalkmoerassen, veenmosrietland en in de 

randen van rietlanden. Binnen het plangebied is door het voormalig agrarisch gebruik geen 

geschikte biotoop aanwezig voor deze soort. Het is er te voedselrijk. De aanwezigheid van 

de Groenknolorchis kan worden uitgesloten. Andere beschermde plantensoorten, die vaak 

specifieke eisen stellen aan hun leefomgeving, zoals beperkte voedselrijkdom, worden niet 

verwacht binnen het plangebied. 

  

  binnen het plangebied geen geschikte broedlocaties voor de Gierzwaluw en Huismus 

aanwezig. De aanwezigheid van nesten van deze soorten kan worden uitgesloten. Er zijn 

geen nesten of sporen aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van jaarrond 

beschermde nesten van uilen en roofvogels. Het plangebied is wel geschikt als leefgebied 

voor deze vogelsoorten. Er zijn geschikte bomen aanwezig binnen het plangebied voor de 

Grote bonte specht (categorie 5). De bomen blijven (grotendeels) behouden, waardoor er 

voldoende nestmogelijkheden aanwezig blijven. 

Vissen 

Uit de bureaustudie blijft dat er geen beschermde vissoorten voorkomen in de directe 

omgeving van het plangebied. De aanwezige sloten zijn door de aanwezigheid van veel 

Kroos en de afwezigheid van (ondergedoken) waterplanten ook niet geschikt als leefgebied 

voor beschermde vissoorten. 
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Amfibieën 

Uit de bureaustudie blijkt dat de Heikikker (wnb-hrl / Rode lijst status ‘thans niet bedreigd’) 

en Rugstreeppad (wnb-hrl / Rode lijst status ‘gevoelig’) voor kunnen komen in de directe 

omgeving van het plangebied (0-1km). De Poelkikker (wnb-hrl / Rode lijst status ‘thans niet 

bedreigd’) komt voor in de omgeving van het plangebied (1-5km). Voor de Heikikker en 

Poelkikker is het voormalig agrarische perceel te voedselrijk om te voldoen aan de specifieke 

eisen die deze soorten stellen aan hun leefgebied. De aanwezigheid van Heikikker en 

Poelkikker binnen het plangebied kan worden uitgesloten. Het plangebied s in zijn huidige 

staat niet geschikt als leefgebied voor de Rugstreeppad. Op het moment dat er tijdens de 

werkzaamheden hopen zand langere tijd braak komen te liggen en er water kan stagneren 

wordt het plangebied mogelijk geschikt als voortplantings- en overwinteringsgebied. 

Geadviseerd wordt te voorkomen dat er gedurende de voortplantingsperiode (globaal half 

april — augustus) water stagneert en er plassen en poelen ontstaan waar de Rugstreeppad 

haar eieren in af kan zetten. Tevens dient voorkomen te worden dat er lang zand/grond 

braak ligt gedurende de overwinteringsperiode (globaal van november — maart). Dit om 

ingraven voor overwintering te voorkomen. 

Reptielen 

Uit de geraadpleegde verspreidingskaarten blijkt dat de Ringslang (wnb-andere soorten / 

Rode lijst status ‘kwetsbaar’) voorkomt in de omgeving van het plangebied (1-5km). Er zijn 

geen voorplantingslocaties aangetroffen binnen het plangebied. Tevens is, door de 

afwezigheid van rijk begroeide oevers, niet geschikt als leefgebied voor de Ringslang. De 

aanwezigheid van deze soort binnen het plangebied kan worden uitgesloten. 

Vleermuizen 

Uit de bureaustudie blijkt dat verschillende beschermde vleermuissoorten voorkomen in de 

omgeving van het plangebied, zoals Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger, Rosse vleermuis 

en Ruige dwergvleermuis (0-1km), Baardvleermuis, Gewone grootoorvleermuis en 

Watervleermuis (1-5km). De aanwezige bebouwing is niet geschikt als verblijfplaats voor 

gebouw bewonende vleermuissoorten. De aanwezigheid van verblijfplaatsen van gebouw 

bewonende soorten kan worden uitgesloten. De bomen zijn mogelijk geschikt als 

verblijfplaats voor vleermuizen. De bomen blijven behouden. Hierdoor blijven er voldoende 

bomen aanwezig en zal er geen schade ontstaan aan de mogelijke verblifplaatsen van 

vleermuizen. Het plangebied is geschikt als foerageergebied voor verschillende soorten 

vleermuizen. Deze functie blijft in tact. Waardoor er ook aan het foerageergebied geen 

schade zal ontstaan. De bomen maken geen deel uit van een doorgaande foerageer- en/of 

mitigatieroute. De geplande werkzaamheden zullen geen schade veroorzaken aan de 

gunstige staat van instandhouding van de aanwezige populaties vleermuizen. Wel wordt 

geadviseerd om de werkzaamheden zoveel mogelijk overdag uit te voeren om nachtelijke 

verstoring te voorkomen. Ook mogen er geen bouwlampen op de aanwezige bomen gericht 

worden. Bij buitenverlichting van de nieuwe woning kan gedacht worden aan LED-verlichting 

en verlichting waarvan de armaturen naar beneden gericht zijn, om zo ook uitstaling te 

voorkomen. 

Grondgebonden zoogdieren 

Tevens blijkt uit de bureaustudie dat de Otter (wnb-hrl / Rode lijst status ‘verdwenen uit NL') 

en Waterspitsmuis (wnb-andere soorten / Rode lijst status 'kwetsbaar’) voorkomen in de 

omgeving van het plangebied (1-5km). Het plangebied voldoet niet aan de specifieke eisen 

die deze soorten stellen aan hun leefgebied. De aanwezigheid van de Otter en 

Waterspitsmuis kan worden uitgesloten. 

Overige soorten 

Uit de bureaustudie blijkt dat de Groene glazenmaker (wnb-hrl / Rode lijst status ‘bedreigd’) 

voor kan komen in de directe omgeving van het plangebied (0-1km). De Gevlekte 

witsnuitibel (wnb-hrl / Rode lijst status ‘bedreigd’) en Platte schijfhoren (wnb-hrl / Rode lijst 

status 'kwetsbaar’) komen voor in de omgeving van het plangebied (1-5km). Het plangebied 

voldoet niet aan de specifieke eisen die deze soorten stellen aan hun leefgebied. De 

aanwezigheid van Groene glazenmaker, Gevlekte witsmuitlibel en Platte schijfhoren kan 

binnen het plangebied worden uitgesloten. 
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Algemene Zorgplicht 

Voor planten- en diersoorten geldt in het kader van de Wet Natuurbescherming de algemene 

zorgplicht. Deze bepaalt dat een ieder die weet dat zijn of haar handelen nadelige gevolgen 

kan hebben voor flora en/of fauna, deze handelingen achterwege dient te laten of verplicht 

is om maatregelen te nemen (voor zover redelijkerwijs kan worden gevraagd) die deze 

negatieve gevolgen zoveel mogelijk voorkomen, beperken of ongedaan maken. De 

zorgplicht kan gezien worden als algemene fatsoenseis die voor iedereen geldt. 

Geadviseerd wordt om alle aanwezige wilgen te verzorgen als knotwilgen, zoals altijd al 

heeft plaatsgevonden. Dit valt onder ‘bestendig beheer’(zie figuur 6). Er zijn ook diverse 

oude fruitbomen aanwezig. Ook hier is het advies deze te sparen met het oog op de 

biodiversiteit en bijen. Van de takken kunnen takkenrillen worden gemaakt, die ook veel 

leven herbergen. Er kan op het terrein ook heel goed een amfibieënpoel worden aangelegd 

met alleen regenwater met een fluctuerend waterpeil. 

4.4.2 Van Teylingenweg 143 

De gemeente Woerden heeft op 27 januari 2021, een sloopmelding geaccepteerd voor het 

slopen van een schuur aan de Van Teylingenweg 143 te Kamerik. De sloopmelding is 

aangevraagd door de Vries Abestsanering B.V. Gemeente Woerden heeft geen ecologische 

rapportage verlangd ten behoeve van de sloopmelding. 

Zorgplicht Wet natuurbescherming 

De bescherming van soorten gaat uit van de intrinsieke waarde van alle dieren en planten. 

De mens moet daar zorgvuldig mee omgaan. Daarom is de zorgplicht in artikel 1.11 van de 

wet opgenomen. De zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg' in acht moet nemen 

voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving en voor Natura 

2000-gebieden. Dat betekent dat iedereen naar redelijkheid nadelige effecten: - moet 

voorkomen; - moet beperken; - ongedaan moet maken. Voor de sloop heeft de sloper 

voldaan aan de meldplicht ten aanzien van flora en fauna zoals beschreven in de Wet 

natuurbescherming (Wnb) 
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Archeologie 

In 1992 is in Valletta (Malta) het Europees Verdrag inzake de bescherming van het 

archeologisch erfgoed (Verdrag van Malta) ondertekend. Het Verdrag van Malta voorziet in 

bescherming van het Europees archeologisch erfgoed onder meer door de risico's op 

aantasting van dit erfgoed te beperken. Deze bescherming is in Nederland wettelijk 

verankerd in de Erfgoedwet 2016, de opvolger van de Monumentenwet 1988, die per 1 julí 

2016 is vervallen. Een deel van de Monumentenwet is op deze datum overgegaan naar de 

Erfgoedwet (certificeringsstelsel en aanwijzing van archeologische Rijksmonumenten). Het 

deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving 

(vergunningverlening en integratie in de planvorming) gaat over naar de toekomstige 

Omgevingswet. Vooruitlopend op de datum van ingang van de Omgevingswet zijn deze 

artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van 

toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is. Op basis van de 

Erfgoedwet 2016 zijn mogelijke (toevals)vondsten bij het verrichten van werkzaamheden in 

de bodem altijd beschermd. Er geldt een meldingsplicht bij het vinden van (mogelijke) 

waardevolle zaken. Dat melden dient terstond te gebeuren. In het kader van een goede 

ruimtelijke ordening in relatie tot de Erfgoedwet kan vooronderzoek naar mogelijke waarden 

nodig zijn, zodat waar nodig die waarden veiliggesteld kunnen worden en/of het initiatief 

aangepast kan worden. 

De gemeente Woerden heeft in samenwerking met de gemeenten Lopik, Montfoort en 

Oudewater gemeentelijk archeologiebeleid opgesteld. In de beleidsnota geeft de gemeente 

aan hoe zij invulling geeft aan haar rol van bevoegd gezag, de reikwijdte en ambities van 

het beleid en de uitvoering daarvan. Naast een beleidsnota is een archeologische 

beleidskaart (Vestigia rapport V670, Amersfoort, definitieve versie 2.2, 23 september 2010) 

opgesteld. Deze kaart bestaat uit een samenhangend pakket van kaarten en een toelichting, 

die tezamen de noodzakelijke informatie bevatten over hoe de gemeente bij besluitvorming 

over gebruik en inrichting van de ruimte omgaat met “bekende en te verwachten 

archeologische waarden". 

Planspecifiek 

‘Op grond van de Erfgoedwet moeten archeologische (verwachtings)waarden gewaarborgd 

zijn in het bestemmingsplan. Een bestemmingsplanwijziging zal worden getoetst aan de 

archeologische maatregelenkaart en het vigerende beleid. 

Op de archeologische verwachtingskaart (figuur 4.18) heeft het plangebied Rietveld 40, een 

hoge verwachtingswaarde. Derhalve is ervoor gekozen een archeologisch bureauonderzoek 

en inventariserend veldonderzoek uit te voeren om gespecificeerde verwachtingen in kaart 

te brengen. 
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Figuur 4.27, Plangebied op een uitsnede van de archeologische waarden-en 

verwachtingenkaart van de gemeente Woerden (naar Alkemade et al. 2010) 

Bij een hoge archeologische verwachtingswaarde is beleidscategorie 3 van toepassing. (zie 

Archeologische beleidskaart gemeente Woerden, 2010). 

Er ontstaat een onderzoeksverplichting indien het plangebied groter is dan 100 m2 en de 

diepte van de bodemingreep meer dan 30 cm -mv. Dit is geval bij onderhavig plangebied 

Rietveld 40. Nieuw te bouwen woning bevat ongeveer 160m2 aan bouwoppervlak. 

Omdat de archeologische vrijstellingsgrenzen worden overschreden dient de initiatiefnemer 

in het kader van de bestemmingsplanprocedure een rapport te overleggen waarin naar 

oordeel van de bevoegde overheid de archeologische waarde van het plangebied voldoende 

is vastgesteld. In het kader van dit proces heeft het in het archeologisch verkennend boor 

onderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek is uitgevoerd door ADC Archeo Projecten 

(rapportnr. ADC 4817 d.d. 21 februari 2022), zie bijlage nummer drie. Daarnaast heeft op 

ADC ArcheoProjecten op aanwijzing van het bevoegd gezag, een proefsleuvenonderzoek 

uitgevoerd. Voor de volledige rapportage ten aanzien van het proefsleuven onderzoek, zie 

de desbetreffende bijlagen nr. 10. 

Bestemmingsplan wijziging Rietveld 40 te Woerden in combinatie met Van Teylingenweg 143 te Kamerik. 

64 



Het plangebied ligt in een ontginningsas met een hoge archeologische verwachting. Op 

basis van het bureauonderzoek is een gespecificeerde verwachting opgesteld. Hieruit volgt 

dat het plangebied zich landschappelijk gezien uitstrekt op de noordelijke flank van de 

stroomrug van de Oude Riĳn. Uit de aanwezigheid van vindplaatsen uit de Late 

IJzertijd/Romeinse tijd, de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd op deze stroomgordel blijkt dat 

de hoger gelegen oeverzones van deze rivier in het verleden aantrekkelijk waren voor 

bewoning. Bewoningsresten uit deze perioden worden verwacht aan of direct onder het 

oorspronkelijke maaiveld of op verschillende niveaus binnen de oeverafzettingen. 

Op grond van de vormingsgeschiedenis van de Oude Rijn stroomgordel zijn in theorie ook 

oudere resten, uit de periode Laat-Neolithicum tot Late IJzertijd aan te treffen. Door latere 

rivieractiviteiten zullen deze zich hoogstwaarschijnlijk niet in onverstoorde ligging bevinden. 

Archeologische resten uit de Late IJzertijd/Romeinse tijd manifesteren zich in de vorm van 

een duidelijk herkenbare vondstlaag, bestaande uit een vermenging van onder meer kleine 

fragmenten aardewerk, houtskool en bot met het oorspronkelijke substraat. De meeste typen 

archeologische resten (bot, houtskool, aardewerk, metaal) zullen door de natte en 

zuurstofloze condities goed zijn geconserveerd. Bovendien is er een grotere kans dat ze 

buiten de invloed van (sub)recente bodemverstoringen zijn gebleven, zeker indien de resten 

zich door afdekking met jongere rivierafzettingen tamelijk diep in de ondergrond bevinden. 

Wel kunnen resten door rivierloopverleggingen deels verspoeld zijn geraakt. 

Uit historische informatie is bekend dat in de 12e eeuw, toen de waterhuishouding 

verbeterde, de lager gelegen komgebieden vanaf de stroomrug van de Oude Riĳn gefaseerd 

werden ontgonnen. In deze periode ontstond het ontginningsblok ‘Rietveld', waarvan het 

plangebied deel uitmaakt, en werden op de flank van de stroomrug verschillende erven 

gesticht. Op basis van de door Justus en Davidt Vingboons vervaardigde kaart ‘Hooghe 

Heymraedtschap van den Lande van Woerden' moet worden aangenomen dat reeds 

halverwege de 17e eeuw in het plangebied sprake was van een boerenerf. Uit historische 

informatie blijkt dat het gaat om het erf ‘Veldzigt’. 

Op grond van de aanwezigheid van een boerenerf zijn met name in het zuidelijk deel van 

het plangebied bewoningssporen in de vorm van funderingsresten van (bijjgebouwen alsook 

ophogingslagen en afvalkuilen met daarin fragmenten van allerlei gebruiksvoorwerpen en 

bouwmateriaal aan te treffen. Vanwege de sloop van bebouwing halverwege de 19e eeuw, 

de bouw van een woning en een schuur omstreeks 1910 en recentelijk opnieuw sloop van 

bebouwing zullen de resten van het erf ‘Veldzigt’ waarschijnlijk fragmentarisch aanwezig 

zijn. 

Teneinde bovengenoemde verwachting te toetsen en aan te vullen is n het plangebied een 

verkennend booronderzoek uitgevoerd. Het verkennend booronderzoek bevestigt de 

landschappelijke ligging op de stroomrug van de Oude Rijn. De diepere ondergrond bestaat 

uit kalkrijke, zeer fijn tot zeer grof zandige beddingafzettingen. Hierop ligt in delen van het 

plangebied een 15 tot 110 cm dik pakket oeverafzettingen bestaande uit kalkrijke matig 

siltige klei met zandlagen. De bovengrond is opgebouwd uit een 60 tot 180 cm dik pakket 

komafzettingen bestaande uit kalkloze of kalkarme, matig siltige klei. De bovenste 40 tot 60 

cm van genoemde komafzettingen vormt de bouwvoor en is puinhoudend. 

De oeverafzettingen van de Oude Rijn meandergordel worden in beginsel! als archeologisch 

relevant beschouwd. In het plangebied is in deze afzettingen echter geen vegetatiehorizont 

waargenomen die als een bewoningsniveau kan worden geïnterpreteerd. Daarnaast zijn in 

geen van de boringen opgebrachte of sterk omgewerkte lagen aangetroffen die kunnen 

wijzen op de aanwezigheid van oude (funderings)resten. Hoewel de aanwezigheid van 

dergelijke resten op basis van de uitgevoerde boringen niet volledig is uit te sluiten, zullen 

de resten door opeenvolgende bouw- en sloopwerkzaamheden (halverwege de 19e eeuw, 

omstreeks 1910 en recent) en het afvlakken van het maaiveld hooguit fragmentarisch 

bewaard zijn gebleven. Het in de bouwvoor aanwezige puin betreft herwerkt materiaal of 

sloopresten van de tot voor kort aanwezige bebouwing en is niet of nauwelijks van 

archeologische waarde. Het maaiveld lijkt bovendien te zijn afgevlakt. De archeologische 

verwachting dient daarom voor zowel de periode Late IJzertijd/Romeinse tijd m Vroege 
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Middeleeuwen als voor de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd naar laag te worden 

bijgesteld. 

  
Figuur 4.28, Plangebied op Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3). 

Conclusie 

De in paragraaf 3.1.1 gestelde onderzoeksvragen kunnen op basis van de bereikte 

resultaten als volgt worden beantwoord: 

e Wat is de geomorfologische situatie en de geologische en bodemkundige opbouw van het 

plangebied? Het plangebied bevindt zich op de stroomrug van de Oude Rijn. Het verkennend 

booronderzoek wijst uit dat de diepere ondergrond uit kalkrijke, zeer fjn tot zeer grof zandige 

beddingafzettingen bestaat. Hierop ligt in delen van het plangebied een 15 tot 110 cm dik 

pakket oeverafzettingen bestaande uit kalkrijke matig silige klei met zandlagen. De 

bovengrond is opgebouwd uit een 60 tot 180 cm dik pakket komafzettingen bestaande uit 

kalkloze of kalkarme, matig siltige klei. De bovenste 40 tot 60 cm van dit pakket vormt de 

bouwvoor en is puinhoudend. 

e Is sprake van een natuurlijke (intacte) bodemopbouw of i deze (deels) verstoord? Indien 

sprake is van verstoringen, wat is de diepte en omvang van de verstoring? De bovenste 40 

tot 60 cm van het bodemprofiel, de bouwvoor, is als verstoord aan te merken. Hieronder is 

het profiel intact. 

« Zijn er archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden of lagen aanwezig in het 

plangebied? De oeverafzettingen van de Oude Rijn meandergordel worden in beginsel als 

archeologisch relevant beschouwd. In het plangebied is in deze afzettingen echter geen 

vegetatiehorizont waargenomen die als een bewoningsniveau kan worden geïnterpreteerd. 

Daarnaast zijn in geen van de boringen opgebrachte of sterk omgewerkte lagen aangetroffen 

die kunnen wijzen op de aanwezigheid van oude (funderings)resten. Hoewel de 

aanwezigheid van dergelijke resten op basis van de uitgevoerde boringen niet volledig is uit 

te sluiten, zullen de resten door opeenvolgende bouw- en sloopwerkzaamheden 
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(halverwege de 19e eeuw, omstreeks 1910 en recent) en het afvlakken van het maaiveld 

hooguit fragmentarisch bewaard zijn gebleven. 

e Zo ja, op welke diepte ten opzichte van maaiveld en NAP? Niet van toepassing 

e Alhoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, zijn er desondanks toch 

archeologische indicatoren aangetroffen? Verspreid in de komafzettingen zijn kleine 

fragmenten houtskool aangetroffen. Het betreft vermoedelijk verspoeld materiaal zonder 

relatie met een ter plaatse aanwezig vindplaats. Het in de bouwvoor aanwezige puin betreft 

herwerkt materiaal of sloopresten van de tot voor kort aanwezige bebouwing en is niet of 

nauwelijks van archeologische waarde. 

Zo ja: 

- Op welke diepte ten opzichte van maaiveld en NAP zijn deze archeologische indicatoren 

aangetroffen? 

- Wat is de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren? 

- Wat is de aard en ouderdom van deze indicatoren? n.vt. 

e In welk opzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting 

worden bijgesteld? De archeologische verwachting dient daarom voor zowel de periode Late 

IJzertijd/Romeinse tijd U/m Vroege Middeleeuwen als voor de Late Middeleeuwen en de 

Nieuwe tjd naar laag te worden bijgesteld. 

Conclusie verkennend booronderzoek 

Het onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd die wijzen op een vindplaats. Het 

uitblijven hiervan betekend dat er geen waardering opgesteld kan worden op basis waarvan 

een selectieadvies wordt geformuleerd. Er wordt daarom direct overgegaan tot het geven 

van een selectieadvies 

Reactie Omgevingsdienst regio Utrecht — verkennend bureau onderzoek 

Het verkennend booronderzoek is ter toetsing voorgelegd aan de Omgevingsdienst regio 

Utrecht (ODRU). Zij heeft geoordeeld dat op grond van de resultaten van het verkennend 

booronderzoek de aanwezigheid van resten te relateren aan het historisch erf niet kan 

worden uitgesloten (ROM integraal advies kenmerk 2/21/183435 / D — 566636 d.d. 31 

januari 2022). Ook staat niet vast dat de resten door verstoringen fragmentarisch zullen zijn. 

De ODRU is namens de gemeente Woerden bevoegd om het selectiebesluit te nemen. Op 

grond van dit besluit dienen de resultaten te worden geverifieerd met een 

proefsleuvenonderzoek. 

  

Proefsleuven onderzoek 

Op 20 juni 2022 heeft ADC ArcheoProjecten in opdracht van … een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op de locatie Rietveld 40 te Woerden. Tijdens dit 

onderzoek zijn twee proefsleuven aangelegd met een totale oppervlakte van ca. 37 m2, ruim 

10% van de totale opperviakte van het plangebied. De opdrachtgever is voornemens een 

woonhuis te bouwen en een boomgaard aan te leggen. Uit vooronderzoek is gebleken dat 

binnen het plangebied nog resten van 19e -eeuwse bebouwing aanwezig konden zijn. De 

proefsleuven waren dusdanig gepland dat deze eventueel aanwezige funderingsresten 

zouden snijden. In het PvE was opgenomen dat bij het aantreffen van behoudenswaardige 

archeologische resten een directe doorstart naar een kleinschalige opgraving moest 

plaatsvinden 
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Waardering - proefsleuven onde 

Het onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd die wijzen op een vindplaats. Het 

uitblijven hiervan betekend dat er geen waardering opgesteld kan worden op basis waarvan 

een selectieadvies wordt geformuleerd. Er wordt daarom direct overgegaan tot het geven 

van een selectieadvies. 

Selectieadvies 

Het onderhavige onderzoek heeft geen sporen noch vondsten opgeleverd die een indicatie 

geven van de aanwezigheid van een vindplaats binnen de onderzochte delen van het 

plangebied. ADC ArcheoProjecten adviseert dan ook geen verder archeologisch onderzoek 

uit te aten voeren binnen het plangebied en deze vrij te geven voor verdere ontwikkelingen. 

Een proefsleuvenonderzoek is echter een steekproef binnen een groter te ontwikkelen 

gebied het is mogelijk dat buiten de onderzochte delen toch nog archeologische resten 

aanwezig zijn. De opdrachtgever en diens onderaannemers worden er dan ook op gewezen 

dat zij, conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet, bij het aantreffen van resten waarvan zij 

redelijkerwijs vermoeden dat deze archeologisch in aard zijn verplicht zijn dit te melden bij 

het bevoegd gezag, de gemeente Woerden. Zij zullen dan een besluit nemen over eventueel 

te nemen vervolg stappen 
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46 _ Cultuurhistorie 

Algemeen 

Onder artikel 3.1.6, tweede lid, onderdeel a van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt 

vermeld dat naast de n de grond aanwezige of te verwachten monumenten ook cultuurhistorische 

waarden worden meegewogen bij het vaststellen van bestemmingsplannen. 

Agrarische linten 

De bebouwingslinten aan weerszijden van de Oude Rijn zijn van hoge tot zeer hoge waarde. De 

oorspronkelijke structuur is hier nog intact en er is veel gave bebouwing aanwezig. Een behoorlijk 

aantal boerderijen heeft de status van rijks- of gemeentelijk monument. Onderhavig plangebied 

gelegen aan het ontginningslint van het Rietveid is een cultuurhistorisch waardevolle structuur, 

namelijk in een lint aangeduid met historische bebouwing. 

    

  

   

  
Figuur 4.29, Uitsnede kaart Provinciaal thema Agrarisch Cultuurlandschap, 

Cultuurhistorische Atlas van de provincie Utrecht (CHAT), in rood Rietveld 40. 

Planspecifiek 

In onderhavig plangebied Rietveld 40 i geen sprake van een karakteristiek hoofdgebouw, 

cultuurhistorisch waardevol bijgebouw, gemeentelijk of rijksmonument. De naastgelegen boerderij 

met bijgebouw op Rietveld 36 is n het geldende bestemmingsplan is daarentegen wel aangemerkt 

met een karakteristiek hoofdgebouw en cultuurhistorisch waardevol bijgebouw. Verder wordt de 

langhuis boerderij op Rietveld 42 vermeld in het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) — 

Agrarische cultuurlandschap onder het nummer 3002320. 

Conclusie 

Het aspect cultuurhistorie vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit 

bestemmingsplan. Met onderhavig plan wordt de bebouwingstructuur van het ontginningslint 

Rietveld versterkt doordat het inrichtingsplan refereert naar de positie en volume van de 

voormalige historische bebouwing op de desbetreffende locatie. Daarnaast worden streekeigen 

landschappelijke ingrepen gedaan om (zie paragraaf 3.3.4 Beeldkwaliteitsplan) om de nieuwe 

woning ook landschappelijk aan te sluiten op de directe omgeving. 

Bestemmingsplan wijziging Rietveld 40 te Woerden in combinatie met Van Teylingenweg 143 te Kamerik. 

69 



4.7 _ Overige realiserings- en uitvoeringsaspecten 

Kabels en leiding: 

In het plangebied liggen geen elektra- en datakabels, watertransportei 

gastransportleidingen, zodat een beschermende regeling niet nodig is. 

  

ingen en 

E e 

  

  

    

    
Figuur 4.30, Klic-melding. 

Planspecifiek 

In de omgeving van het plangebied liggen geen agrarische percelen waar fruit. en 

bomenteelt in planologisch opzicht zijn toegestaan. Dit aspect is daarom geen belemmering 

en er is geen nader onderzoek nodig. 
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48 Economische uitvoerbaarheid 

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6, eerste lid, 

sub f van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) onderzoek plaats te vinden naar de financiële 

uitvoerbaarheid van het plan. Doorgaans i relevant de vraag of er gemeentelijke kosten zijn 

en hoe deze verhaald worden. Deze vraag omhelst tevens eventuele planschade. 

Planspecifiek 

Sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 1 juli 2008 is het onder 

omstandigheden verplicht om aan het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing een 

exploitatieplan te koppelen. Er is sprake van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 

van de Wro als onderdeel van afdeling 6.4 inzake de grondexp/oitatie. Een exploitatieplan is 

niet verplicht indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie van de in het plan 

opgenomen gronden op een andere wijze is verzekerd (artikel 6.12, lid 2 sub a Wro). 

De begeleiding van de planologische procedure is door middel van het heffen van leges 

gedekt. Daarnaast is het aanleggen van voorzieningen in het aangrenzende openbaar 

gebied niet aan de orde. Voor de gemeente Woerden zijn derhalve geen kosten verbonden 

aan het opstellen en uitvoeren van deze ruimtelijke onderbouwing. Tussen de gemeente en 

de initiatiefnemer wordt een planschade overeenkomst afgesloten. De economische 

uitvoerbaarheid van het bouwplan is voldoende aangetoond. 
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541 

52 

53 

Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Overleg 

Dit bestemmingsplan is in het kader van artikel 3.1.1 Bro voorgelegd aan de 

overleginstanties. Op deze plaats, dan wel in een separate bijlage, zullen de 

vooroverlegreacties van een antwoord worden voorzien. 

Zienswijzen 

Op de te volgen bestemmingsplanprocedure is afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht van 

toepassing. In navolging hiervan zal het ontwerpbesluit voor zes weken ter inzage worden 

gelegd. Eenieder krijgt in deze periode de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. In deze 

paragraaf, of in een separate bijlage, worden te zijner tijd de zienswijzen beantwoord. 

Tevens wordt aangegeven of de zienswijze aanleiding is dit bestemmingsplan te wijzigen. 

Conclusie 

Het plan wordt maatschappelijk uitvoerbaar geacht. Gesteld kan worden dat het plan 

ruimtelijk geen aanpassingen verlangt en op de beoordeelde aspecten voldoet aan de 

beleidsmatige en wettelijke kaders. Het plan is ambtelijk voorbesproken en gemeente heeft 

een positieve grondhouding tegenover de herbestemming. De maatschappelijke 

uitvoerbaarheid van het bouwplan is voldoende aangetoond. 
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6 Duurzaamheid 

In paragraaf 2.3 van het Provinciaal beleid is verwoord dat bij het plan rekening gehouden dient te 

worden met energiebesparing en het toepassen van duurzame energiebronnen. De locatie 

ligt binnen het stedelijk gebied (de ‘'rode contouren’) waardoor aan deze regel moet worden 

voldaan. 

Daarnaast is er door de gemeente Woerden een warmtevisie (concept 5 oktober 2021) opgesteld. 

Uitgangspunt hierbij s dat er slechts nog een vergunning verstrekt voor de bouw van 

nieuwbouwwoningen die energie-neutraal zijn of dat met kleine aanpassingen kunnen worden. 

Planspecifiek 

Bij onderhavig plan is er rekening gehouden met energiebesparing en duurzame energiebronnen. 

In de BENG-berekening zijn deze meegenomen. Enkele onderdelen hieruit c.q. in aanvulling hierop 

lichten wij hieronder nader toe. 

Zongericht bouwen 

Het woongedeelte is gericht op de zuidkant zodat maximaal gebruik gemaakt kan worden 

van de warmtestraling van de zon. Om oververhitting te kunnen voorkomen wordt over de volledige 

breedte van de pui in de achtergevel voorzieningen getroffen voor het aanbrengen van zonwering 

(screens) en verschuifbare houten lamellen in de gevel. 

Luchtwarmtepomp en PV-panelen 

Per 1 juli 2018 verviel de plicht voor netbeheerders om nieuwbouw aan te sluiten op het 

aardgasnet. Dit is geregeld in de Wet VET (Wet Voortgang Energietransitie). Dit houdt in dat er 

geen nieuwe gebouwen en panden na splitsing meer mag aansluiten op het aardgasnetwerk, mits 

er een Omgevingsvergunning is aangevraagd voor 1 juli 2018. 

Volgens de BENG-berekening opgesteld door Handel Bouw Advies B.V. zal er in de woning een 

elektrisch aangedreven luchtwarmtepomp worden opgesteld. Deze warmtepomp voorziet de 

woning van warmtapwater, verwarming en koeling. De buiten unit zal worden geplaatst aan de 

achterzijde van de nieuwe schuur, in een ruime afstand van de perceelsgrens. De benodigde 

elektriciteit zal deels worden opgewekt met PV-panelen welke op het hellende dak zal worden 

aangebracht op de naast gelegen schuur. Op het dak is nog ruimte aanwezig om het oppervlakte 

aan PV-panelen uit te breiden. 

Verbeterde naad- en kierdichting 

Voor de gehele woning zal een verbeterde naad- en kierdichting worden toegepast om de 

energieverliezen te beperken. Als waarde s hiervoor aangehouden Qv10= 0,3 dm3/s.m2. Testen 

van deze maatregel is mogelijk door een luchtdichtheidstest (blowerdoortest) te |aten uitvoeren 

conform NEN 2686, NEN-EN-ISO 9972. 

Isolatie 

De woning voldoet aan het Bouwbesluit nieuwbouw eisen. Dit betekend een rc-waarde voor de 

gevel , een Rc-waarde van 4,7 m2K/W. Een Rc-waarde van de begane grondvioer van 3,7 m2K/W. 

Het dak zal een Rc-waarde behalen van 6,3 m2K/W. 

Hotfill aansluiti 

De wasmachine en de vaatwasser worden gevoed met warmwater vanuit het voorraadvat van de 

warmtepomp. Elektrisch na verwarmen vindt indien nodig plaats in de machine. 
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 

11  plan 

Het bestemmingsplan 'Rietveld 40, Woerden en Van Teylingenweg 143, Kamerik' met 

identificatienummer NL.IMRO.0632.Rietveld40-On01 van de gemeente Woerden. 

12 _ bestemmingsplan 

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen. 

13 _ aanduiding 

Een geometrisch bepaald ak of fguur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

14 _ aanduidingsgrens 

De grens van een aanduiding indien het een vak betreft. 

15 _ aan-huisverbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit 

Een (para)medisch, juridisch, administratief, therapeutisch, verzorgend, ontwerptechnisch, 

ambachtelijk, kunstzinnig of daarmee gelijk te stellen beroeps- of bedrijfsactivteit, inclusief 

ondergeschikte (productiegebonden) detailhandel, dat op kleine schaal in een woning en/of de daarbij 

behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie 

behoudt en de desbetreffende activiteit een uimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met de 

woonfunctie ter plaatse. 

1.6 achtererfgebied 

Erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig 

loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te 

doorkruizen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen. 

17 _ agrarisch bedrijf 

Een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen 

en/of het houden van dieren, waarop een bedrijfsmatige, op de markt gerichte productie plaatsvindt, 

welke een wezenlijke bijdrage levert aan de inkomensvoming. 

18 _ bebouwing 

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

19 _ bebouwingspercentage 

Een in de planregels aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het terrein aangeeft dat 

maximaal mag worden bebouwd. 

110 _ bestemmingsgrens 

De grens van een bestemmingsvak. 

1.11 _ bestaande bouwwerken 

Bouwwerken die op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan zijn, worden of 

kunnen worden gebouwd met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene 

bepalingen omgewngsrecht en/of de Woningwet. 
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1.12 _ bestaand gebruik 

Het op het tijdstip van het inwerking treden van het plan aanwezige gebruik 

113 _ bestemmingsvlak 

Een geometrisch bepaald Wak met eenzelfde bestemming. 

114 _ bevoegd gezag 

Het bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

115 _ bijbehorend bouwwerk 

Uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 

hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw; of ander bouwwerk, met een dak 

Voor zover het bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning betreft, wordt voor de toepassing van dit 

begrip in afwijking van het begrip hoofdgebouw de bedrijfswoning aangemerkt als hoofdgebouw. 

1.16 bouwen 

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 

bouwwerk. 

117 _ bouwgrens 

De grens van een bouwak. 

118 _ bouwlaag 

Een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende 

voeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van 

onderbouw en zolder. 

119 _ bouwperceel 

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 

bebouwing is toegelaten. 

1.20 _ bouwperceelgrens 

Een grens van een bouwperceel. 

1.21 _ bouwvlak 

Een geometrisch bepaald ak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 

gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 

1.22 bouwwerk 

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij 

indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 

1.23 _ cultuurhistorische waarden 

De aan een bouwwerk, gebied of landschapselement toegekende waarde in verband met ouderdom, 

gaafheid, zeldzaamheid en herkenbaarheid vanuit historisch oogpunt in relatie met de bijbehorende 

abiotische randvoorwaarden (bodem, water, terreinvomen). 

124 dak 

ledere bovenbeëindiging van een gebouw. 
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1.25 _ detailhandel 

Het bedrijfsmatig te koop aanbieden waaronder begrepen de uitstalling ten behoeve van verkoop, 

verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of 

aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactivteit. 

1.26 _ gebouw 

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt. 

1.27 _ hoofdgebouw 

Eén of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk i voor de verwezenlijking van de 

geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het 

perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is. 

1.28 _ huishouden 

Een persoon of groep personen die een gezamenlijke huishouding voert, waarbij sprake is van 

onderlinge verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan. 

1.29 landschapswaarden 

De aan een gebied toegekende waarde wat betreft het waameembare deel van het aardoppervak, welke 

waarde wordt bepaald door de herkenbaarheid en identiteit van bodem, water, terreinvormen, 

niet-Ievende en levende natuur en het menselijk grondgebruik in onderlinge samenhang en 

wisselwerking. 

1.30 _ overkapping 

Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak en met ten hoogste één wand. 

131 peil 

De hoogte van het aangrenzend terrein na ophoging conform tekening definitief landschapsontwerp 

doorsnede profiel d.d. 28-09-2022, zoals opgenomen in Bijlage 1. 

1.32  prostitutie 

Het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander persoon tegen 

vergoeding. 

1.33 _ seksinrichting 

De voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij 

bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pomnografische 

aard plaatsinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrif, alsmede een 

erotische massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, 

al dan niet in combinatie met elkaar. 

1.34 _ voorerfgebied 

Erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied. 

1.35 _ voorgevel 

De naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één 

naar de weg gekeerde gevel, de gevel die kennelijk als zodanig moet worden aangemerkt 

1.36 _ vrijstaande woning 

Een woning zonder gemeenschappelijke wand met een andere woning of functie. 
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137 wonen 

Het gehuisvest zijn in een woning of wooneenheid conform de onderhavige begripsbepaling. 

138  woning 

Een complex van ruimten, dat blijkens zijn indeling en inrichting bestemd is voor de huisvesting van één 

huishouden. 
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Artikel 2 Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

21 de bouwhoogte van een bouwwerk 

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk met uitzondering van 

ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te 

stellen bouwonderdelen. 

22 de dakhelling 

Langs het dakvak ten opzichte van het horizontale vak. 

23 _ de goothoogte van een bouwwerk 

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot cq. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te 

stellen constructiedeel. 

24 de inhoud van een bouwwerk 

Tussen de onderzijde van de begane grondvoer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

25 _ de nokhoogte 

Van het hoogste punt van een gebouw of bouwwerk tot aan het peil van de woning; uitstekende 

bouwdelen van ondergeschikte betekeis, zoals litschachten, trappenhuizen, antennes, schoorstenen, 

borstweringen en geringe verhogingen worden daarbij niet meegerekend. 

26 _ de oppervlakte van een bouwwerk 

Tussen de buitenwerkse gevelvakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 

op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Agrarisch met waarden - Landschap 

3.1 _ Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch met waarden - Landschap’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. behoud en versterking van de aan de gronden eigen zijnde waarde voor wat betreft landschappelijke 

openheid, natuurwaarden in de vorm van weidevogels en waardevolle slootvegetaties en van de 

cultuurhistorische waarden zich uitende in het verkavelingspatroon; 

b. de waterhuishouding; 

met daarbij behorende: 

c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

d. wegen en paden; 

e. water; 

f waterberging: 

g groenvoorzieningen; 

met dien verstande dat: 

h. tijdelijke baggerdepots zijn toegestaan; 

i permanente en tjdelijke teeltondersteunende voorzieningen niet zijn toegestaan. 

32 _ Bouwregels 

Op de voor 'Agrarisch met waarden - Landschap’ aangewezen gronden mogen uitsluitend 

terreinafscheidingen en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een hoogte tot 1,5 m worden 

gebouwd, met uitzondering van kuilvoerplaten, sleufsilo's en voorzieningen voor de opslag van mest. 

3.3 _ Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregeling zoals omschreven in 

3.2 voor de bouw van agrarische hulpgebouwen ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering, met dien 

verstande dat: 

a. de agrarische hulpgebouwen noodzakelijk zijn voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering; 

b. het gezamenlijke grondopperak van de agrarische hulpgebouwen per bedrif niet meer mag 

bedragen dan 100 m; 

de goothoogte niet meer mag bedragen dan 3 m; 

de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m; 

het grondoppervak van het betrokken perceel tenminste 1 ha bedraagt; 

de afstand van een agrarisch hulpgebouw tot een agrarisch bouwperceel tenminste 500 m bedraagt; 

g. de situering geen onevenredige afbreuk doet aan de n 31 onder a genoemde waarden. 

3. ‘Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden 

"oae 

3.4.1  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgewingsvergunning van het bevoegd gezag op de tot 

Agrarisch met waarden - Landschap bestemde gronden de volgende werken of werkzaamheden uit te 

voeren: 

a. het aanleggen of verharden van paden, wegen of parkeergelegenheden of het aanbrengen van 

andersoortige terreinverhardingen met een breedte van meer dan 3 m; 

b. het verlagen, ophogen, afgraven of egaliseren van de bodem: 

c. het beplanten met houtachtige gewassen van gronden die ten tijde van het van kracht worden van dit 

bestemmingsplan niet als met bedoelde gewassen beplante gronden konden worden aangemerkt, 

met dien verstande dat het aanleggen en rooien van geriefbosjes/landschapselementen 

vergunningsvri is indien wordt voldaan aan het convenant landschapselementen: 

d. het aanbrengen van boven- of ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de 

daamee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 
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e. het aanleggen van tijdelijke baggerdepots voor de opslag van baggerspecie. 

3.4.2  Uitzondering op het aanlegverbod 

Het 3.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die: 

a. betrekking hebben op normaal onderhoud, beheer en gebruik overeenkomstig de bestemming, het 

vellen of rooien van geriefbosjes daaronder niet begrepen, tenzij wordt voldaan aan het convenant 

landschapselementen; 

b. reeds legaal in uitvoering zijn of nog legaal mogen worden uitgevoerd op het moment van het van 

kracht worden van het bestemmingsplan; 

c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren 

van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden; 

d. betrekking hebben op het aanbrengen van leidingen ten behoeve van huisaansluitingen. 

3.4.3  Voomaarden van een omgevingsvergunning 

De werken of werkzaamheden als bedoeld in 3.4.1 zijn slechts toelaatbaar, indien: 

a. de in 3.1 onder c genoemde waarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast; 

b. de mogelijkheden voor herstel van de in 31 onder c genoemde waarden niet onevenredig worden of 

kunnen worden verkleind; 

met dien verstande dat van onevenredige aantasting of verkleining geen sprake is indien: 

c. het dempen van sloten er niet toe leidt dat kavels ontstaan met een breedte van meer dan 75 m; 

d. het aanbrengen van leidingen zoals bedoeld in 3.4.1 onder d met bijbehorende constructies, 

installaties of apparatuur — gelet op de waarde van het agrarisch gebied — van geringe betekenis 

moet worden geacht; 

e. middels onderzoek is aangetoond dat archeologische waarden niet aanwezig zijn (onder 

dubbelbestemming archeologie). 
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Artikel 4 Wonen 

41 _ Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen; 

b. aanhuis-verbonden beroepen en aan-huis-verbonden bedrijfsactiviteiten; 

met de daarbij behorende voorzieningen zoals: 

c. erfbeplanting, tuinen, erven en terreinen; 

d. wegen, paden en parkeerplaatsen; 

e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 

42 _ Bouwregels 

Op de voor Wonen' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste 

van de bestemming. 

421 Hoofdgebouwen 

Voor hoofdgebouwen in casu woonhuizen gelden de volgende regels: 

a. per bestemmingsvak is ten hoogste 1 woning toegestaan, met dien verstande dat uitsluitend binnen 

de bouwaanduiding ‘vijstaand' een vrijstaande woning is toegestaan; 

b. de inhoud van een woning mag niet meer bedragen dan 885 m; 

©. de bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 

'maximum bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte; 

d. de goothoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 

'maximum goothoogte (m} aangegeven hoogte; 

e. de dakhelling van een woning en van de bijgebouwen bij de woning mag niet minder dan 30° en niet 

meer dan 60° bedragen: 

f de nokrichting dient evenwijdig te zijn aan het verkavelingspatroon; 

g. de afstand van gebouwen tot perceelsgrenzen mag niet minder dan 2 m bedragen. 

42.2  Voomaardelijke verplichting nieuwe woning 

Voor het bouwen van een nieuwe woning gelden de volgende voorwaarden: 

a. de bedrijfsmatige activiteiten dienen op het perceel te zijn beëindigd: 

b. bedrijfsgebouwen met een oppervakte van 670 m? dienen in het deelgebied Van Teylingenweg 143 

in Kamerik te zijn gesloopt. 

42.3 Bijbehorende bouwmerken en overkappingen 

Voor een bijbehorend bouwwerk en overkappingen gelden de volgende regels: 

a. bijbehorende bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan in het achtererfgebied; 

b. de gezamenlijke oppendakte aan bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan 50 m? bedragen; 

c. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer bedragen dan 3 m; 

d. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer bedragen dan 6 m. 

424 Bouwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor bouwwerken, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van Vaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m; 

b. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevel mag niet meer bedragen dan 1 m; 

c. de bouwhoogte van erfafscheidingen achter de voorgevel mag niet meer bedragen dan 2 m; 

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3 m. 

43 _ Specifieke gebruiksregels 

43.1  Aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit 

Binnen de bestemming ‘Wonen’ zijn aan-huis-verbonden beroepen en bedrijfsactiviteiten als 

ondergeschikte functie toegestaan, met dien verstande dat: 
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maximaal 30% van het Woeropperak van de woning en de bij de woning behorende bouwwerken 

mag worden gebruikt tot een maximum van 50 m?; 

de woning blijft voldoen aan de bepalingen ingevolge of krachtens de Woningwet; 

de activiteiten worden uitgeoefend door tenminste de bewoner van de woning en ten hoogste één 

werknemer; 

groothandel, horeca en detailhandel zijn uitgesloten, uitgezonderd verkoop als ondergeschikte 

nevenactiviteit die verband houdt met de beroeps- of bedrijfsactiviteiten alsmede goederen die ter 

plaatse in het kader van de aan-huis-verbonden activiteiten zijn vervaardigd; 

er geen afbreuk wordt gedaan aan het woonkarakter van de woning en de omgeving als gevolg van 

bijvoorbeeld geluids- of geuroverlast, reclame, verkeersaantrekkende werking of een onaanvaardbare 

parkeerdruk in de openbare ruimte waardoor extra verkeersmaatregelen waaronder 

parkeervoorzieningen noodzakelijk worden; 

er geen activiteiten plaatsvinden waarvoor een milieuvergunning of een melding op grond van 

milieuwetgeving verplicht is. 

43.2 Landschappelijke inpassing 

Het gebruik van de gronden ten behoeve van de in Wonen genoemde doeleinden, is enkel toegestaan 

indien binnen twee jaar na ingebruikname van de woning, het erfinrichtingsplan, zoals opgenomen in 

Bijlage 2 van de regels is uitgevoerd en in stand wordt gehouden. 
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Hoofdstuk3 _Algemene regels 

Artikel 5 Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 

gegeven of alsnog kan worden gegeven, blift bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 

beschouwing. 
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Artikel 6 Algemene bouwregels 

61 _ Overschrijding bouwgrenzen 

De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidingsgrenzen, 

aanduidingen en bestemmingsregels worden overschreden door: 

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), hellingbanen, funderingen, balkons, 

erkers, serres, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding ten hoogste 1,5 m 

bedraagt; 

b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 1 m bedraagt. 

62 _ Ondergronds bouwen 

Ondergrondse ruimten zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van bovengrondse bebouwing, tenzij in de 

bouwregels van de betreffende bestemming anders is bepaald. Op het bouwen van ondergrondse 

bouwwerken zijn de aanduidingen op de verbeelding en de bouwregels van het plan op overeenkomstige 

wijze van toepassing, met dien verstande dat de verticale diepte van ondergrondse bouwwerken niet 

meer bedraagt dan 3 meter beneden bestaand peil van het maaiveld ten tijde van het ter inzage leggen 

van het ontwerpbestemmingsplan. 
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Artikel 7 Algemene gebruiksregels 

71  Strijdig gebruik 

Onder een gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval verstaan: 

a. het gebruiken of het laten gebruiken van gebouwen ten behoeve van een seksinrichting; 

b. het gebruik van onbebouwde gronden als opslagplaats voor bagger en grondspecie; 

©. het gebruiken van onbebouwde gronden als opslagplaats van vaten, kisten, al dan niet voor gebruik 

geschikte werktuigen en machines of onderdelen daarvan, oude en nieuwe bouwmaterialen, afval, 

puin, grind of brandstoffen; 

d. de uitstalling-, opslag-, stand- of ligplaats voor kampeer- en verblijfsmiddelen; 

e. het gebruiken van bijgebouwen ten behoeve van bewoning. 

7.2 _ Uitzondering strijdig gebruik 

Onder een gebruik strijdig met de bestemming, wordt niet verstaan: 

a. vormen van gebruik als genoemd in 7.1 die verenigbaar zijn met het doel waarvoor de grond 

ingevolge de bestemmingsomschrijvng mag worden gebruikt; 

b. het gebruiken of het laten gebruiken van gronden ten behoeve van kortstondige, incidentele 

evenementen, festiviteiten en manifestaties, indien en voor zover daardoor ingevolge een wettelijk 

regel, vergunning of ontheffing vereist is en deze is verleend; 

c. het aanleggen of laten aanleggen van kabels erof leidingen, met uitzondering van buisleidingen 

waarop het Besluit exteme veiligheid buisleidingen van toepassing is, tenzij deze in dit plan 

specifiek zijn geregeld. 
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Artikel 8 Algemene aanduidingsregels 

81 Overige zone - waardevolle bomen 

811  Omschrijving 

Ter plaatse van de aanduiding ‘Overige zone - waardevolle bomen' zijn de gronden mede bestemd voor 

bescherming en instandhouding van een waardevolle boom. 

8.1.2 Bouwegels 

Op de gronden gelegen binnen de aanduiding 'Overige zone - waardevolle bomen' mag, in afwijking van 

het bepaalde in de daar voorkomende bestemming(en), niet worden gebouwd. 

8.1.3  Afwijken van de bouwegels 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.1.2 voor zover uit 

onderzoek gebleken is dat de instandhouding van de boom niet wordt bedreigd en nadat ter zake adves 

is ingewonnen bij een door bevoegd gezag aan te wijzen natuur- en landschapsdeskundige. 

81.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van bevoegd gezag (omgewngsvergunning 

voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) de volgende 

werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren: 

1. het verrichten van handelingen, die de dood of emstige beschadiging van bomen ten gevolge 

hebben of kunnen hebben; 

2. het aanbrengen van ondergrondse transport, energie- en telecommunicatieleidingen en de 

daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur: 

3. het aanbrengen van bestrating onder de boomkruin 

b. Het onder a. vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die: 

1. het normale onderhoud dan wel het normale gebruik betreffen; 

2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan met een daarvoor 

benodigde omgevingsvergunning. 

c. De werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden als bedoeld onder a zijn slechts 

toelaatbaar indien door de werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij 

indirect te verwachten gevolgen voor de waardevolle bomen, welke het plan beoogd te beschermen: 

1. niet onevenredig aantast; 

2. de mogelijkheden voor het herste! van die waarden of functies niet onevenredig worden of 

kunnen worden verkleind. 

8.2 _ Grondwaterbeschermingsgebied 

Binnen de aanduiding 'milieuzone — grondwaterbeschermingsgebied’, zijn de volgende artikelen uit de 

Interim Omgevingsverordening Prowncie Utrecht 2022 van toepassing: 3.5a, 3.6 t/m 3.8, 3.10, 3.12, 

3.13, 3.21a t/m 3.38 en de toelichting paragraaf 3.2. 
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Artikel 9 Algemene afwijkingsregels 

91 
Afwijkingsbevoegdheid 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van: 

a. 

b. 

de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van die 

maten, afmetingen en percentages: 

de bestemmingsregels en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van 

wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit 

daartoe aanleiding geven; 

de bestemmingsregels met het oog op de aanpassing aan de werkelijke afmetingen van het terrein 

mits de structuur van het bestemmingsplan niet wordt aangetast en de bij afwijking gewenst en 

noodzakelijk wordt geacht voor de juiste verwezenlijking van het bestemmingsplan: 

de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde en 

toestaan dat de bouwhoogte wordt vergroot tot niet meer dan 10 m; 

de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde en 

toestaan dat de bouwhoogte van kunstwerken en van zend-, ontvang- en/of sirenemasten wordt 

vergroot tot niet meer dan 40 m; 

de bestemmingsregels en toestaan dat de grenzen van het bouwperceel naar de buitenzijde worden 

overschreden door: 

1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen; 

2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken; 

3. (hoek)erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen, 

mits de bouwperceelgrens met niet meer dan 1,50 m wordt overschreden; 

4. het bepaalde over de afstand van uitbouwen tot aan de voorgevel en het verlengde daarvan voor 

het bouwen van (hoek)erkers, mits de diepte van de (hoek)erker, gemeten uit de zijgeve, niet 

meer bedraagt dan 1,50 m. 
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Artikel10 _ Overige regels 

10.1 _ Werking wettelijke regelingen 

De wettelijke regelingen waamnaar in de regels van dit bestemmingsplan wordt verwezen, gelden zoals 

deze luiden op het moment van vaststelling van het bestemmingsplan. 

10.2 Parkeren 

a. Een nieuw bouwwerk, verandering van een bouwwerk, verandering van gebruik van een bouwwerk of 

van gronden — al dan niet gecombineerd - , waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt 

verwacht, is niet toegestaan wanneer op het bouwperceel of in de omgeving daarvan niet in 

voldoende parkeergelegenheid is voorzien en in stand wordt gehouden; 

b. bij een omgewingsvergunning, dan wel bij de uitoefening van de bestuursrechtelijke 

handhavingstaken wordt aan de hand van door het CROW uitgegeven publicatie 381 

'Toekomstbestendig parkeren' of de opvolger van deze publicatie uitgegeven door het CROW, 

bepaald of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid; 

c. bij een omgewingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en worden 

toegestaan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, mits dit geen 

onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie. 
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Hoofdstuk4 _ Overgangs-en slotregels 

Artikel11 _ Overgangsrecht 

111 

a. 

Overgangsrecht bouwwerken 

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van het 

plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het 

bouwwerk is teniet gegaan. 

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van 11.1 sub a een omgevingsvergunning verlenen voor 

het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 11.1 sub a met maximaal 10%. 

11.1 sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

11.2 _ Overgangsrecht gebruik 

a. 

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet: 

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 11.2 sub a, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

Indien het gebruik, bedoeld in 11.2 sub a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een 

periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te henatten of te 

laten hervatten; 

11.2 sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 

bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel12 _ Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan Rietveld 40, Woerden en Van Teylingenweg 143, Kamerik van de 

gemeente Woerden. 
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Bijlagen bij de regels 
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Bijlage 1 Landschapstekening 
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bestemmingsplan Rietveld 40, Woerden en Van Teylingenweg 143, Kamerik 

Biĳjlage 2 Erfinrichtingsplan 
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Digitale Watertoets 

  

Resultaat van de check gedaan op 31-08-2022 

Digitale watertoets 

De watertoets helpt u om aan de hand van de locatie van uw ruimtelijke plan en een 

aantal vragen te toetsen of u de belangen van het Waterschap raakt. Indien dit het 

geval is krijgt u tekst en uitleg over het vervolg proces. 

  

VOOR DE ACTIVITEIT DIGITALE WATERTOETS IS OP BASIS VAN DE GEGEVEN 

ANTWOORDEN NODIG: 

1. normale procedure 

2. Advies drinkwaterbes chermings gebied 

  

OP BASIS VAN ONDERSTAANDE LOCATIE 

| 

J 

N- q 

  
; : 

” ” 
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VRAGEN EN ANTWOORDEN UIT DE CHECK 

1. Blijft de bebouwing staan en gaat het alleen om een interne functiewijziging? 

. nee 

2. Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is? 

. nee 

3. Overige_waterkeringen 

. nee 

4. Belangrijke_watergangen 

. nee 

5. Rioolwaterzuiveringsinstallatie 

. nee 

6. invloedszone Primaire waterkering 

. nee 

7. Rioolpersleidingen 

. nee 

8. Invloedszone Regionale waterkeringen 

. nee 

9. Is er sprake van een toename van verhard oppervlak van meer dan 500 vierkante 

meter in stedelijk gebied of meer dan 5000 vierkante meter in landelijk gebied? 

. nee 

10. Gaat u het bestaande oppervlaktewater aanpassen? Bijvoorbeeld verleggen, 

dempen, vergroten of verkleinen van watergang of permanent waterpeil verlagen 

. ja 

11. uiterwaarden 

. nee 
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12. Drinkwaterwingebieden provincie Utrecht 

. ja 

13. Wateropgave wateroverlast 

. nee 

14. Watergangen met ecologische doelstellingen KRW 

. nee 

31-08-2022, 12:34 Pagina 3 van 6 https://dewatertoets.nl 



Digitale Watertoets 

  

DETAILS 

1 normale procedure 

Voor uw plan moet u de normale procedure volgen. 

Wat moet ik doen? 

U heeft via de website www. dewatertoets.nl een watertoetsproces gestart. Door het 

starten van een watertoetsproces via deze website, zorgt u er voor dat het 

waterschap alle relevante informatie krijgt om een goed advies te kunnen geven. Bij 

geen of weinig gevolgen voor water, kunt u snel door in uw procedure, zonder dat u 

hoeft te wachten op een reactie van het waterschap. 

Onze conclusie 

Naar aanleiding van uw ingevulde informatie volgt de procedure: 

Waterschapsbelang, normale procedure. Op basis van uw ingevoerde gegevens 

blijkt dat uw ruimtelijke ontwikkeling (grote) gevolgen heeft voor water en dat nog 

niet duidelijk is of uw plan voldoet aan onze belangrijkste minimale voorwaarde: 

“"het standstill beginsel"". Dit beginsel houdt in dat door het plan geen 

verslechtering van de waterhuishouding ontstaat. Voor uw ruimtelijke 

plan(procedure) kunt u geen gebruik maken van een standaard tekst. 

Acties 

Bovenstaande conclusie betekent dat u samen met het waterschap een 

watertoetsproces gaat doorlopen. Dit betekent dat er in overleg (informeel) met het 

waterschap gekeken moet worden naar waterkansen en -knelpunten. Dit 

voorafgaand aan de formele ro-procedure! Wij verzoeken u om allereerst meer 

informatie, bijvoorbeeld een concept toelichting en plankaart of onderbouwing naar 

ons toe te sturen. Op basis van deze informatie kunnen wij een (beter) beeld 

vormen van de ontwikkeling. Daarnaast vragen wij u om alvast te kijken of uw plan 

klimaatbestendig is? Zie voor de kansen en mogelijkheden 

www.ruimtelijkeadaptatie.nl U kunt informatie toesturen naar emailadres: 

watertoets @hdsr.nl Per gemeente hebben wij een contactpersoon RO-plannen en 

rioleringsplannen. Een overzicht van de contactpersonen vindt u op onze website 

http://www.hdsr.nl/watertoets Nadat u informatie hebt toegestuurd nemen wij 

contact met u op om het plan te bespreken. Onze focus ligt daarbij op het 

voorkomen of compenseren van eventuele negatieve gevolgen voor water en om 

kansen te pakken om het watersysteem en de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. 

Formele Wro- procedure 

U dient met het waterschap een vooroverleg te hebben in het kader van de Wo. 

Tijdens dit overleg zullen we samen met u de gevolgen voor water inzichtelijk maken 

en bespreken. Vervolgens dient u het plan eventueel aan te passen en de 

afspraken vast te leggen in uw ruimtelijke plan (in de onderbouwing, toelichting, 

regels en plankaart). Tijdens de formele overlegprocedures (art 3.1.1 of art 5.1.1) 

van het bestemmingsplan of projectbes luit zal het waterschap vervolgens een 

formeel (schriftelijk) wateradvies geven. 

Disclaimer 

Dit wateradvies is 1 jaar geldig. Indien u graag deze termijn wilt verlengen, dan kunt 

u contact met ons opnemen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden streeft 

naar correcte en actuele informatie in deze watertoetsapplicatie aan te bieden. Aan 

het beschikbaar gestelde kaartinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Hoogheemraadschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van 

schade naar aanleiding van het gebruik of de informatie die via deze applicatie 

beschikbaar wordt gesteld." 

Waar moet ik op letten? 

Achtergrondinformatie 
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DETAILS 

2. Advies drinkwaterbeschermingsgebied 

Uw plangebied is (deels) gelegen binnen een drinkwaterbs chermings gebied. 

Wat moet ik doen? 

Het plangebied ligt binnen een beschermingszone voor drinkwaterwinning. De 

Provinciale Milieuverordening is van toepassing. en de provincie is bevoegd gezag 

voor deze gebieden Dit geldt zowel voor bestaande en te ontwikkelen functies die 

grondwater kunnen beinvloeden. Voorbeeld: Indien afgekoppeld water in de bodem 

infiltreert, is het van belang dat er in de nabijheid geen bodem- of 

grondwaterverontreinigingen aanwezig zijn. Wij verzoeken u om contact op te nemen 

met de provincie over eventuele gevolgen voor bestemmingen, functies en 

activiteiten. De drinkwaterwingebieden dienen op de plankaart van het 

bestemmingsplan te zijn opgenomen. Wij verzoeken u contact op te nemen met de 

provincie. 

Waar moet ik op letten? 

Achtergrondinformatie 
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Samenvatting 

Op 20 juni 2022 heeft ADC ArcheoProjecten in opdracht var cen 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op de locatie Rietveld 40 te Woerden. Tijdens dit onderzoek zijn 

twee proefsleuven aangelegd met een totale oppervlakte van ca. 37 m2, ruim 10% van de totale 

oppervlakte van het plangebied. De opdrachtgever is voornemens een woonhuis te bouwen en een 

boomgaard aan te leggen. Uit vooronderzoek is gebleken dat binnen het plangebied nog resten van 

19°-eeuwse bebouwing aanwezig konden zijn. De proefsleuven waren dusdanig gepland dat deze 

eventueel aanwezige funderingsresten zouden snijden. In het PVE was opgenomen dat bij het 

aantreffen van behoudenswaardige archeologische resten een directe doorstart naar een 

kleinschalige opgraving moest plaatsvinden. 

In de proefsleuven zijn geen archeologische sporen of vondsten aangetroffen. Uit opmerkingen van 

een buurman die de locatie al sinds zijn jeugdjaren bewoond, is het terrein in het verleden ge- 

egaliseert. Bij deze egalisatie kunnen de resten van deze funderingen vermengd zijn geraakt in de 

‘bouwvoor waarin resten bakstenen zijn aangetroffen. De in de proefsleuven waargenomen 

bodemopbouw laat echter een vrij onverstoorde bodem zien met een basis van oeverafzettingen 

overdekt met komafzettingen waarop een bouwvoor aanwezig is. Door het uitblijven van een 

vindplaats adviseert ADC ArcheoProjecten geen verder archeologisch onderzoek uit te voeren 

binnen het plangebied en deze vrij te geven voor verdere ontwikkeling. 

     
Tabel 1.1 Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden 

Periode Afkorting | Tijd in jaren 

  

Nieuwe tij 

Middeleeuwen: 

Late Middeleeu 0 - 1500 na Chr.   n 

  

    

    

  

    

Vroege Middeleeuwen 1050 na Chr. 

Romeinse tijd 

Laat-Romeinse tjd 270 - 450 na Chr. 

Midden-Romeinse tijd 0-270 na Chr. 

Vroeg-Romeinse tijd 12 voor Chr. - 70 na Chr. 

Wzertijd: 

Late IJzertijd - 12 voor Chr. 

Midden-IJzertijd 250 voor Chr 

Vroegedzertijd 

Bronstijd:   

Late Brons: 

Midden-Bror 

Vroege'Bronstijd 

    0 - 1100 voor Chr. 

2000 - 1800 voor Chr. 

  Neolithicum (Jonge Steentijd): 

Laat-Neolithicum   2850 - 2000 voor Chr. 

Midden-Neolithicum 4200 - 2850 voor Chr. 

300 - 4200 voor Chr. 

    Vroeg-Neolithicum 

Mesolithicum (Midden-Steentijd} 

LaatM 

   

   

00 voor 

00 - 6450 voor Chr. 

0 - 7100 voor Chr. 

     

Midden-Mesolithicum 

  
Vroeg-Mesolithicum 

Paleolithicum (Oude Steentijd). 

Laat-Paleolithicum 

  

  

  

  

5000 - 8800 voor Chr. 

000 — 35.000 voor Chr. 

  
Midden-Paleoithic 

    Vroeg-Paleolith   

  



  

  

W Locatie in Neoerand 

  

  
Afb. 1.1. Locatie van het onderzoeksgebied. 
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Inleiding 

11 _ Algemeen 

In opdracht van B neeft ADC ArcheoProjecten een Inventariserend Veldonderzoek 

(IVO) in de vorm van proefsleuven uitgevoerd voor het plangebied Rietveld 40 (Afb. 1.1), in het 

kader van voorgenomen bouwplannen. In het plangebied zal een woonhuis worden gebouwd en 

wordt een kleine boomgaard aangelegd waarbij dieper zal worden ontgraven dan de diepte van het 

te verwachten archeologische niveau. Vooronderzoek (zie $1.2) heeft aangetoond dat zich op deze 

locatie reeds vanaf de tweede helft 17 eeuw een boerenerf bevond. (Zie voor periodisering tabel 

1). De voorgenomen bouwplannen zullen deze vernietigen. 

Het plangebied is opgedeeld in twee kleinere onderzoeksgebieden die een oppervlakte van ca. 

160 en 130 m? hebben. Het plangebied is momenteel in gebruik als grasland. Het gebied ligt in het 

noordwesten van Woerden en wordt begrensd door akkerland in het noorden en huizen in het oost, 

zuiden en westen. In het gebied zijn twee proefsleuven aangelegd met een totale opperviakte van 

ca. 37 m. 

Het veldwerk is uitgevoerd op 20 juni 2022. In die periode zijn de proefsleuven aangelegd en 

onderzocht conform het Programma van Eisen (PvE), dat door ADC ArcheoProjecten is opgesteld.! 

Dit ontwerp is goedgekeurd namens de gemeente Woerden door D. Stiller van de Omgevingsdienst 

Regio Utrecht te Utrecht. De documentatie die tijdens het IVO is verzameld, is gedeponeerd in het 

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Utrecht te Utrecht. 

Het veldteam bestond uit de volgende personen: N (senior KNA archeoloog en 

projectverantwoordelijke), j N 2rcheoloog) en B kraanmachinist van 

de firma Van Leeuwen GWW). 

De contactpersoon bij de opdrachtgever i N Controle en coördinatie van 

documentatie en vondstverwerking is uitgevoerd door 

1.2 Vooronderzoek 

In verband met toekomstige ontwikkelingen in het plangebied Rietveld 40 i een eerste 

archeologische inventarisatie in het onderzoeksgebied uitgevoerd n 2019, 2020 en 2021 door ADC 

ArcheoProjecten.? Dit onderzoek wees uit dat uit historische bronnen blijkt dat vanaf het midden 

van de 17° eeuw sprake is van een boerenerf op het plangebied. Deze bronnen wijzen ook uit dat 

het gaat om het erf ‘Veldzigt’. Op basis hiervan was de verwachting dat met name n het zuidelijke 

deel van het plangebied bewoningssporen aangetroffen konden worden. De verkennende boringen 

die zijn uitgevoerd tijdens dt onderzoek wezen uit dat de diepere ondergrond van het plangebied 

bestaat uit een kalkrijk, humusarm, zwak sitig zandpakket, dat worden doorsneden door kleilagen, 

dit zandpakket i geïnterpreteerd als beddingafzettingen. Hierop is een pakket kalkrijk, matig silig 

kleipakket aanwezig geïnterpreteerd als oeverafzettingen. Het geheel wordt afgedekt door een 

pakket klei geïnterpreteerd als komazettigen. Op basis van de resultaten en de verwachting dat in 

het recente verleden door bouw- en sloopwerkzaamheden in de 19°, 20° en 21° eeuw slechts 

sporadisch sporen in de grond nog aanwezig zouden zijn, s geadviseerd de verwachting omlaag bij 

te stellen naar laag voor de periode Late IJzertijd tot en met de Vroege Middeleeuwen en de Late 

Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd. Geadviseerd i om het plangebied vrij te geven. Het 

bevoegd gezag heeft dit advies echter niet overgenomen omdat de resultaten van het 

vooronderzoek de aanwezigheid van de resten van het historische erf niet kon worden uitgesloten. 

Besloten is om de resultaten te toetsen middels een proefsleuvenonderzoek. 

1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen 

Het IVO in de vorm van proefsleuven heeft tot doel de aard, omvang en kwaliteit (gaafheid en 

conservering) vast te stellen van de vindplaats(en) n het gebied om te komen tot een definitief 
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oordeel over de behoudenswaardigheid ervan. Daarnaast moeten gegevens verkregen worden om 

hetzij verder archeologisch onderzoek mogelijk te maken. Bij het aantreffen van een 

behoudenswaardige vindplaats voorzag het PvE in een dîrecte doorstart naar een kleinschalige 

opgraving. 

  

In het PVE zijn verschillende onderzoeksvragen gesteid. Deze worden in dit rapport beantwoord op 

basis van hetgeen in de proefsleuven is aangetroffen. 

De volgende onderzoeksvragen zijn in het PVE gesteld: 

Algemeen 

1. Zijner archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) aangetroffen? 

2. Vormen de archeologische resten behoudenswaardige vindplaatsen? 

3.  Indien het onderzoek geen archeologische resten of beperkte archeologische fenomenen 

(bijvoorbeeld alleen osse vondsten) oplevert: welke verklaring is hiervoor te geven? 

Perioden en vindplaatsen 

4. Wat is per archeologische vindplaats in het onderzoeksgebied: 

de ligging, de omvang en begrenzing (verticaal en horizontaal), 

aard en complextype, 

de vondst- en spoordichtheid, 

de ouderdom en/of de aanwezige archeologische periode(s), 

de mogelijke informatiewaarde van analyses/determinaties van de vondsten en 

monsters op basis van de scans, 

f. de kwaliteit van de resten (gaafheid en conservering)? 

eaorn 

5.  Is ereen ensemblewaarde met vindplaatsen n de omgeving van het onderzoeksgebied? 

Landschappelijk 

6. Hoe ziet de bodemopbouw eruit en in hoeverre is deze aangetast door latere ingrepen? 

7. Wat is de relatie tussen de vindplaats en het omringende landschap? 

Bij doorstart Opgraving 

8. Zijn er restanten aangetroffen die tot het te verwachten historisch erf uit de (late) 

middeleeuwen en/of nieuwe tijd gerekend kunnen worden? Beschrif deze restanten. 

9. Wat is de begrenzing of de ruimtelijke spreiding van de vindplaats(en)? Bevindt/ bevinden 

deze zich ook buiten het huidige plangebied? 

10. In hoeverre zijn binnen de vindplaats(en) op grond van de verspreiding van vondsten en/of 

{grond)sporen voormalige activiteitengebieden te onderscheiden en hoe moeten die 

geduid worden? Zie tevens vraag 11 voor de deelaspecten die daarbij aan de orde 

moeten komen. 

11. Kunnen verscheidene bewoningsfasen onderscheiden worden? Zo ja in welke mate zijn 

deze aaneensluitend? In hoeverre i er sprake van bewoningscontinuïteit tot op heden? 

12. Zeggen de aangetroffen resten iets over de sociaaleconomische situatie van de 

gebruikers? 

13. Bij het aantreffen van bouwkeramiek en natuursteen: wat kan er gezegd worden over de 

herkomst van het materiaal, hoe s het bouwmateriaal toegepast en hoe laten de 

aangetroffen gebouwen zich reconstrueren? 

14. Geeft het vondstmateriaal, met name aardewerk, glas en metaal, een indicatie van de 

welstand van de bewoners? 

15. Welke informatie levert het onderzoek op over de voedseleconomie? 

16. Zijn er graven aangetroffen en wat is hun datering? 

17. Indien er graven worden aangetroffen: Zijn er grafstructuren gevonden (kringgreppels, 

etc.? Wat kan er gezegd worden over de grafcuituur? 

18. Is er sprake van een ensemblewaarde met vindplaatsen in de omgeving van het 

plangebied? 

19. Welke ontwikkeling heeft het landschap doorgemaakt en hoe heeft de mens zich hieraan 

aangepast of hierin een rol gespeeld? 

14 _ Opzet van het rapport 

Dit rapport betreft een standaardrapport zoals genoemd n de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA 4.1 -specificatie VS05). In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek 
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gepresenteerd, waarna de eerste conclusies volgen. Dit onderzoek vormt geen eindstation, maar 

de basis van waaruit verder synthetiserend onderzoek kan plaatsvinden. 

Na de samenvatting en dit inleidende hoofdstuk volgt een omschrijving van de 

onderzoeksmethoden in hoofdstuk 2. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de resultaten besproken. 

In hoofdstuk 4 komt de beantwoording van de onderzoeksvragen aan bod. Afsluitend wordt n 

hoofdstuk 5 een selectieadvies gegeven. 

Methoden 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de KNA 4.1 en het PvE.? Tijdens het IVO zijn twee 

proefsleuven (oí putten) aangelegd De ligging van deze proefsleuven was vastgesteld op basis van 

historisch kaartmateriaal (afb. 2.1). De sleuven waren dusdanig geplot dat zij deels overlapte met 

de locatie van de 19°-eeuwse bebouwing, zodat het vrij zeker was dat als hiervan nog funderingen 

of resten in de bodem aanwezig waren deze zouden worden aangesneden. Bij een eventuele 

doorstart naar een opgraving zou de opperviakten voor de voorgenomen bouwputten worden 

ontgraven. 

In het PVE werd een werkwijze voorgesteld waarbij twee proefsleuven met een noord — zuid 

oriëntatie zouden worden aangelegd waarmee ca. 10% van het gebeid onderzocht zou worden. De 

proefsleuven waren 4 m breed en verschillend in lengte, proefsleuf 1 had een lengte van 5.8 m en 

proefsleuf 2 een lengte van 5,5 m. Het PVE voorzag in een doorstart naar een opgraving indien een 

behoudenswaardige vindplaats zou worden aangetroffen binnen het plangebied. 

De vlakken zijn machinaal aangelegd met een kraan met een bak met een gladde snede. De 

vlakken en de stort zijn met behulp van een metaaldetector onderzocht. Vervolgens is het viak 

gefotografeerd en getekend middels een GPS, waarbij om de 4 m een NAP hoogte is bepaald. 

Tijdens het aanleggen van het diepste vlak werd een putprofiel aangelegd. Het putprofiel is 

gefotografeerd en getekend (op schaal 1:20) en vervolgens beschreven door een ervaren 

archeoloog. 

    

  

Tabel2.1 en met afmei 

Putnr Lengte (m) Breedte (m) Vlakhoogte (m -NAP) 

1 59 42 ca1 

2 5 36 _09 
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LD Proetser [CT] Pangezes     

Afb. 2.1. Onderzoeksgebieden en aangelegde proefsleuven geprojecteerd op de minuulplans van 

1828. 

Resultaten 

31 _ Fysisch geografisch onderzoek 

Geologie en geomorfologie 

Het plangebied bevindt zich op de noordelike flank van de stroomrug van de Oude Rijn. De 

beginfase van de Oude Rijn meandergordel dateert van omstreeks 4.400 v. Chr., maar de rivier 

was vooral actief tussen het einde van het Laat-Neolithicum (2.500 — 2.000 v. Chr.} en de Bronstijd 

(2:000 — 800 v. Chr‚. 

Aan het einde van de Bronstijd (ca.1.300 tot 800 v. Chr.) nam als gevolg van het ontstaan van de 

Utrechtse Vecht die een deel van de afvoer van de Oude Rijn ovemam de afvoer van de Oude Rijn 

sterk af. Hierdoor versmalde en verdiepte de bedding van de Oude Rijn zich en vond er nagenoeg 

geen sedimentatie plaats. De oeverwallen werden geschikte plaatsen voor bewoning, de 

aangrenzende komgebieden konden veelal worden geëxploiteerd voor het weiden van vee, jacht 

op klein wild en visvangst. Een uitzondering vormen de crevasses, die de komgebieden 

binnendrongen. Deze ontstonden tijdens piekafvoeren van de Oude Rijn waarbij 

oeverwaldoorbraken plaatsvonden. Nadat ze waren dichtgesibd, bleven ze als relatieve 

hooggelegen zones in het landschap achter. Zij boden daardoor vergelijkbare mogelijkheden voor 

menselijk gebruik als de oeverwallen, hoewel hun belang als gevolg van inklinking, afzetting van 

komklei en veengroei in de loop der ijd afnam. 

4 Van Dinter & Van Zijverderen 2010, Van Dinter   
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Gedurende de Romeinse tijd nam de afvoer van de Oude Rjn verder af doordat het water van de 

Nederrijn in toenemende mate door de zuidelijker gelegen Hollandsche IJssel en de Lek werd 

afgevoerd. Doordat men op grote schaal bos kapte op bovenstroomse gebieden en het 

vrijgekomen land ging gebruiken als langbouwgronden nam de freguentie en de omvang van 

overstromingen toe. Hierdoor was veel sediment beschikbaar en vond in een brede zone langs de 

rivier afzetting van klei plaats. 

Aan het einde van de 3° eeuw n. Chr. of het begin van de 4® eeuw vond er een algehele vernatting 

van het gebied plaats, doordat de Oude Rijn zijn water minder makkelijk kwijt kon als gevolg van de 

doorgaande zeespiegelstijging waardoor op grote schaal veenvorming optrad. 

De laatste rivieractiviteit vond waarschijnljk in de Vroege Middeleeuwen plaats. In de Late 

Middeleeuwen vond geen of nauwelijks actieve sedimentatie meer plaats. Door verzanding van de 

monding bij Katwijk, bedijkingen en het afdammen van de Kromme Rijn in 1122 n. Chr., waarmee 

de rivier bovenstrooms in verbinding staat bij Wijk bij Duurstede, werd de loop gefixeerd. 

  

Bodemopbouw 

Ter documentatie en bestudering van de Iokale bodemopbouw zijn twee profielen gedocumenteerd, 

in iedere proefsleuf één. Beide zijn over de gehele lengte van de proefsleuf aangelegd en ten 

minste 30 cm dieper dan het archeologische vlak. De bodemopbouw zal vanaf de basis worden 

beschreven. 

De basis wordt gevormd door een matig grof sterk gelaagd geel zand (S5.000), geïnterpreteerd als 

beddingafzettingen. Deze wordt afgedekt door een matig siltig pakket grijsbruin klei die in de 

onderzijde veel roest viekken bevat en naar boven grijzer geoxideerd is (S3.000), geïnterpreteerd 

als oeverafzetting. Dit wordt afgedekt door een grijze matige siltige klei (S2.000). geïnterpreteerd 

als een pakket komafzetting. Het geheel wordt afgedekt door een donkergrijs matig humeus 

puinhoudende bouwvoor ($1.000). In proefsleuf 1 ligt hier worteldoek overheen met hierop repak 

van ongeveer 20 cm dikte ter verharding. 

009 

  
  

Ab. 3.1./Profiel aangêlegd in proefsleuf 2 met bijbehorende laag nummering. 

3.2 _ Sporen en structuren 

Tijdens het onderzoek zijn binnen de aangelegde proefsleuven geen sporen aangetroffen. Ook 

sporen van sloop in de vorm van uitbraaksleuven zijn tjdens het onderzoek niet waargenomen. In 

proefsleuf 2 is echter vrij dicht onder de bouwvoor een (sub)recente kuil met dierlijk botmateriaal 

van meerdere individuen aangetroffen. De relatief hoge ligging hiervan en omdat er meerdere 

dieren in aanwezig waren werd vermoed dat het hier om een dierbegraving uit de 20° eeuw ging. 

Gezondheidstechnische- en veiligheidsredenen is het dierlijkbotmateriaal daarom niet verzameld. 

  

   

  
5 Van Dinter & Van Ziver 

8 Cohen & Stouthamer 201. 
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Afb. 3.3. Vlakfoto van pro: 

   

Synthese 

41 Algemeen 

De verwachtingen die op grond van het vooronderzoek zijn gesteld, kunnen op basis van het 

huidige onderzoek worden bevestigd. De onderzoekers hebben op basis van de resultaten van het 

bureauonderzoek en verkennende booronderzoek aangegeven dat de verwachting op het 

aantreffen van resten uit de Late IJzertijd tot en met de Vroege Middeleeuwen en de Late 

Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd verlaagd diende te worden naar laag. De verwachting was 

dat als er nog resten van binnen het plangebied van aanwezig zouden zijn deze door 19°, 20° en 

21°-eeuwse bouw- en sloopwerkzaamheden dusdanig beschadigd zouden zijn dat ze nog slechts 

diffuus in de bodem aanwezig zouden zijn. Het bevoegd gezag oordeelde echter dat op basis van 

de resultaten van het verkennende booronderzoek de aanwezigheid van resten gerelateerd aan het 

historische erf ‘Veldzigt’ niet kon worden uitgesloten. Het onderhavige onderzoek heeft geen 

archeologische resten opgeleverd anders dan brokken baksteenpuin in de bovenste lagen. Uit 

bestudering van het profiel komen echter geen sporen van recente verstoringen voor die er op 
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wijzen dat deze resten recent (de afgelopen eeuw) zouden zijn verwijderd. Eén van de buren, die al 

sinds jongs af aan op het naastliggende perceel woont kon melden dat hij zich herinnerde dat het 

plangebied in het verleden is geëgaliseerd. Mogelijk zijn hierbij de resten van de funderingen 

volledig verwijderd. 

Het huidige onderzoek heeft geen consequenties voor de verwachtingskaart en de daaraan 

gekoppelde beleidsadvieskaart. De lokale bodem bestaat uit zeer stevige oever en komafzettingen 

die de locatie een ideale plak maken om op te kunnen wonen. Dergelijke locaties zullen op meer 

plekken binnen de gemeente Woerden en de regio aanwezig zijn. De situatie binnen het 

onderzochte plangebied kan niet als leidend worden gezien voor aanpassing van het beleid en 

verwachtingen binnen de regio. 

4.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen 

De onderzoeksvragen die in het Programma van Eisen zijn gesteld zullen hier worden beantwoord 

op basis van de bevindingen van het proefsleuvenonderzoek. 

Omdat er tijdens het onderzoek geen vindplaats is aangetroffen in de proefsleuven heeft er geen 

doorstart naar een opgraving plaatsgevonden. Onderzoeksvragen 8 tot en met 19 zullen daarom 

niet verder worden behandeld. 

Algemeen 

1. Zijner archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) aangetroffen? 

Tijdens het onderzoek zijn twee proefsleuven aangelegd op locaties waar potentieel nog 

resten van 19°-eeuwse bebouwing aanwezig zou kunnen zijn. De locatie van deze 

sleuven was op basis van de 19°-eeuwse minutenplans bepaald en zouden als deze 

resten van bebouwing aanwezig waren deze hebben aangesneden. Het onderzoek heeft 

in de hoogste kleiiagen resten van bakstenen opgeleverd maar een sporenvlak waar 

funderingen nog intact of deels intact aanwezig zijn 

2. Vormen de archeologische resten behoudenswaardige vindplaatsen? 

Omdat er tijdens het onderzoek geen archeologische resten zijn aangetroffen is er geen 

sprake van een vindplaats. 

3. _ Indien het onderzoek geen archeologische resten of beperkte archeologische fenomenen 

(bijvoorbeeld alleen osse vondsten) oplevert: welke verklaring is hiervoor te geven? 

Het onderzoek heeft geen vondsten or sporen opgeleverd. Om de bodemopbouw te 

bestuderen zijn in beide proefsleuven de volledige profielen gedocumenteerd en 

bestudeerd. Hieruit blijkt dat de bodemopbouw redelijk intact is. Uit 

Perioden en vindplaatsen 

4. Wat is per archeologische vindplaats in het onderzoeksgebied: 

de ligging, de omvang en begrenzing (verticaal en horizontaal), 

aard en complextype, 

de vondst- en spoordichtheid, 

de ouderdom en/of de aanwezige archeologische periode(s), 

de mogelijke informatiewaarde van analyses/determinaties van de vondsten en 

monsters op basis van de scans, 

f. de kwaliteit van de resten (gaafheid en conservering)? 

vaorn 

5.  Is ereen ensemblewaarde met vindplaatsen in de omgeving van het onderzoeksgebied? 

Het onderhavige onderzoek heeft geen vindplaats opgeleverd. Onderzoeksvraag 4 en 5 

kunnen daarom niet nader worden beantwoord. 

Landschappelijk 

6. Hoe ziet de bodemopbouw eruit en in hoeverre is deze aangetast door latere ingrepen? 

De basis wordt gevormd door een matig grof sterk gelaagd geel zand (S5.000), 

geïnterpreteerd als beddingafzettingen. Deze wordt afgedekt door een matig silig pakket 

grijsbruin klei die in de onderzijde veel roest vlekken bevat en naar boven grijzer 

  

13 



® 

geoxideerd is (S3.000), een oeverafzetting. Dit wordt afgedekt door een grijze matige 

silige klei (S2.000), een komafzetting. Het geheel wordt afgedekt door een donkergrijs 

matig humeus puinhoudende bouwvoor ($1.000). In proefsleuf 1 ligt hier worteldoek 

overheen met hierop repak van ongeveer 20 cm dikte ter verharding. 

  

7. Wat is de relatie tussen de vindplaats en het omringende landschap? 

Tijdens het onderzoek is geen vindplaats aangetroffen deze vraag kan daarom niet nader worden 

beantwoord 

Waardering en selectieadvies 

Het onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd die wijzen op een vindplaats. Het uitblijven 

hiervan betekend dat er geen waardering opgesteld kan worden op basis waarvan een 

selectieadvies wordt geformuleerd. Er wordt daarom direct overgegaan tot het geven van een 

selectieadvies 

51 Selectieadvies 

Het onderhavige onderzoek heeft geen sporen noch vondsten opgeleverd die een indicatie geven 

van de aanwezigheid van een vindplaats binnen de onderzochte delen van het plangebied. ADC 

ArcheoProjecten adviseert dan ook geen verder archeologisch onderzoek Uit te laten voeren binnen 

het plangebied en deze vri te geven voor verdere ontwikkelingen. Een proefsleuvenonderzoek is 

echter een steekproef binnen een groter te ontwikkelen gebied het is mogelik dat buiten de 

onderzochte delen toch nog archeologische resten aanwezig zijn. De opdrachtgever en diens 

onderaannemers worden er dan ook op gewezen dat zi conform artike! 5.10 van de Erígoedwet, 

bij het aantreffen van resten waarvan zij redelijkerwijs vermoeden dat deze archeologisch in aard 

zijn verplicht zijn dît te melden b het bevoegd gezag, de gemeente Woerden. Zij zullen dan een 

besluit nemen over eventueel te nemen vervolg stappen. 
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Bijlage 3.1 Sporenlijst 
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Verklarende woordenlijst 

Antropogene sporen Alle immobiele sporen van menselijke oorsprong, variërend van paalgaten of 

fosfaatvlekken tot muurresten. 

AMK Archeologische Monumentenkaart geeft een overzicht van gewaardeerde archeologische 

terreinen in vier categorieën: 1). Archeologische waarde, 2) Hoge archeologische waarde, 3) Zeer 

hoge archeologische waarde en 4) Zeer hoge archeologische waarde beschermd. De AMK is de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van de RCE en de provincies en wordt beheerd door de RCE. 

Archeologische indicatoren Indicatief archeologisch materiaal dat bij (boor)onderzoek een 

aanwijzing kan zijn voor de aanwezigheid, ter plaatse of in de nabijheid, van een archeologische 

vindplaats. 

Archis Archeologisch Informatie Systeem. Dit door de RCE beheerde systeem bevat informatie 

over 0.a. onderzoeksmeldingen, vondstmeldingen, waarnemingen, complexen en monumenten. 

14C Koolstof (radioactieve isotoop), gebruikt voor datering. 

CMA Centraal Monumenten Archief. 

Conservering De mate waarin anorganische (aardewerk, vuursteen, metaal, glas etc.) en 

organische archeologische resten (bot, zaden, hout etc.) bewaard zijn gebleven. 

Ensemblewaarde De meerwaarde die aan een vindplaats wordt toegekend op grond van de mate 

waarin sprake is van een landschappelijke en/of archeologische context. 

Ex situ Niet ter plaatse. Aanduiding die wordt gebruikt om aan te geven of grondsporen en / of 

artefacten zich niet meer op de oorspronkelijke plaats in de bodem bevinden. Behoud ex situ is het 

bewaren van de archeologische informatie door definitief onderzoek (opgraven, documenteren en 

registreren). 

Gaafheid De mate van (fysieke) verstoring van de bodem en/of de (eventueel aanwezige) 

archeologische waarden, zowel in verticale zin (diepte) als n horizontale zin (omvang). 

Herinneringswaarde De herinnering die een archeologisch monument oproept over het Verleden. 

IKAW Indicatieve kaart van archeologische waarden, een door de RCE geproduceerde kaart op 

landelijk niveau met de verwachte relatieve of absolute dichtheid van (bepaalde) archeologische 

verschijnselen in de bodem. 

IVO Inventariserend VeldOnderzoek. Het verwerven van (extra) informatie over bekende of 

verwachte archeologische waarden binnen een onderzoeksgebied, als aanvulling op en toetsing 

van de archeologische verwachting, gebaseerd op het bureauonderzoek middels waamemingen in 

het veld. 

Informatiewaarde De betekenis van een monument als bron van kennis over het verleden. De 

informatiewaarde wordt bepaald door de mate waarin (een opgraving van) het monument een 

bijdrage kan leveren aan nieuwe kennisvorming over het verleden. 

In situ Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebruiker het heeft gedeponeerd, 

weggegooid of verloren. Behoud in situ i het behouden van archeologische waarden in de bodem. 

KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

NAP Normaal Amsterdams Peil (=officieel peilmerk). 

PVA Plan van Aanpak. Een door de opdrachtnemer op te stellen plan voor de uit te voeren werken 

waarmee beoogd wordt aan de vereisten zoals geformuleerd n het Programma van Eisen en/of het 

ontwerp te voldoen. Ook wordt hierin een voorstel gedaan voor de werkwijze waarmee de in het 

Programma van Eisen en/of ontwerp geformuleerde resultaatsverwachtingen bereikt kunnen 

worden 

VE Programma van Eisen. Het PVE is een door een bevoegde overheid opgesteld of bekrachtigd 

document dat de probleem- en doelstelling van de te verrichten werkzaamheden van de vindplaats 

geeft en de daaruit af te Ieiden eisen formuleert met betrekking tot het uit te voeren werk. 
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RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erígoed. 

Representativiteit De mate waarin een bepaald type vindplaats typerend is voor een periode dan 

wel een gebied. 

RTS Robotic Total Station. Hiermee worden viakken direct digitaal ingemeten. 

Schoonheid De esthetisch-landschappelijke waarde van een archeologisch monument, die vooral 

in zichtbaarheid tot uiting komt. 

Selectieadvies Archeologisch inhoudelijk advies over de behoudenswaardigheid van een 

vindplaats. Dit wordt opgesteld aan de hand van de waarderingscriteria. 

Zeldzaamheid De mate waarin een bepaald type monument schaars is (of is geworden) voor een 

periode of in een gebied. 
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Afkortingen in de database 

AD‘®»… 

REFERENTIELIJSTEN Versie 16 

AARD SPOOR 

Aard van het spoor 

Code _ Omschriving VLAKVORM 

AKR  (oude) kkerieag ov om Vorm van het spoor op hethorizontale wak 

AWC _ aardewerkconcentratie PA houten paal Code _ Omschrijving 

A bek PAK peal met paakul U near 

BES beschoeiing PG paalga ONR onregeimatig 

86 boorgat PGK _ palgat met paalut o  ond 

BKS  beksting PK paakul RK rechthoekig 

8OC  botconcenratie PL penk RND  rond 

BPA  beschoeing. palen PLW _ plagoenwand SK skkekomig 

BPL  beschoeing.planken PO poel VRK  Verant 

BPT  beerpu/beerkeder POE  poer 

BRL  brandaag POT posstal 

8U busum PS ploegspoor KLEUR 

BUN visbun PSE ploegspoor. eergetouw Duiding van de kleur 

BV bouwvoor PSK ploegspoor. keerploeg 

CR cemategaf REC  recent Cade  Beenie 

DIG — Gierbegraving RPA  paleni BE  bege 

DK  drenkkuil RPG j paalgaten B bamw 

DLT _ doorfaat (door een muur) RPK  Tijpaakuien M G 

DP depressie RPL r pianken G g 

DR dn S6 standgreppel S gon 

E erigreppel E] slo GR gis 
ES esdek SL oo 08  oane 

U k SPB  spaarboog PA p 

CA gract SPG  sptsgracht RO rood 

GE  geul SS spitspoor R n= 

GHE  grafhewel ST steen w wit 
GR greppe STC steenoncentatie W z 

GRK  Orafkut U 

Gr goot VR woer Denmet 

HA hoard vc  vasteenconeeniate D dnker 
HAK  haardkl W vedorek t 

HG  huisgreppel WA  vateput SCH _ schoon 

HKC  houtskoolconcentratie WE g u 

HI ‘hoefindruk WK waterkui ” e 
HO b W a 

HU hutkom WOO  woonteng DBRGR = donkerbruingrjs (oofdkleuris dan grjs) 

N inhumategraf 200% — onbekend 

KEL  kelder 

KGO  ovsle kinggreppel 

KGR _ ronde kinggreppel COUPEVORM 

KGV _ verkantekringgreppel Vorm van de onderkant van het spoorin de coupe 

KL kuil Code _ Omschrjving 

KS karrenspoor ONR  onregeimatg 

UK  ekeag PNT  pumt 

UT  latine RND  rond 

6 laag K k 

LO ophogingslag KOM _ komvomig 

1S storlaag REV  revohenas 

MI muinstek VRK  virkant 

MR mar RK rechthoekig 

MSK _ mestkul NG n gecoupeerd 

MST _ muurteen 

MU  muuritraak 

NV  natuurljkeverstorng 

NVD _ dierijke verstoring 

NVP  plantaardige verstring 
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INSLUITSEL 

Aard van een inslutsel van een vuling 

Code  Beferentie 

AS oo 

AW aardewerk vaatwerk 

BOT  bot (geen schelp} 

8S boksteen 

BW _ bouwaardewerk (baksteen, dakpan.tege!) 

6E deroer 

# fosfaat 

GL  gas 

HK  outskool 

HL huttenleem 

HT hot 

K Kiezel 

LR beer 

MET _ metaal 

MN  mangaan 

NS  natuursteen 

OKR  oker 

SCH  schep 

SL slak 

VKL  verbrande i 

VST  wursteen 

TEXTUUR 

Textuur van een vuling met NEN.-classificatie 

Code NEN  Beferentie 

K K Ket 

ZK K zarekei 

MK Ks2  matigzware e 

LK K3 lchtekei 

z zandige klei 

z zavel 

ZZ Kn zwarezael 

MZ K2 matigichte zavel 

17 KS lchtezael 

L L leem 

SL z sitigeleem 

ZL 123  zandgeleem 

v v veen 

VI G venigekkei 

V2 WI Kligveen 

s VKM  mineraalarmveen 

ZV  Val  zandigveen 

z z zand 

FZ Z  finzand 

MZ Zst middelgrofzand 

6Z Z grofzand 

UZ Zs2  iets lemig zand 

UZ 23 lemigzand 

1GHZ 91 iets grindhoudend zand 

MGHZ 92 _ matig grindhoudend zand 

SGHZ 93 sterk grindhoudend zand 

VZ  Va venigzand 

G ä grind 

6 n grnd 

66 grof grnd 
IZHG Gì ies zandhoudend grind 

MZHG Gz2  matig zandhoudend grind 

SZHG  G23  sterk zandhoudend grind 

sT steen 

HT hout 

w on humushoudend 

HI h2  matighumeus 

H2 H3 bumusik 

bot (geen schelp) 

‘bot menselik 

bat dierijk 

CREM _ crematieresten 

BOUWMAT bouwaardewerk (kerarmisch. geen steen) 

COP _ coproiet 

las (geen sak) 

houtskool 

'hout (geen houtskool, geen plantaardige esten) 

eramische objecten (weefgewichten e.4} 

j 

i 

Êíî U 

! 

EE EE EE í 

HUTTELM verbrande klei(geen Iemen gewichten) 

SVu  vusteen 

X  oveig 

MONSTER 

Aard van cen monster 

Code _ Referentie 

MA _ monsteralgemeen 

monster anropoden 

monster bot 

monster voor *C-datering 

chemisch monster 

crematiemonster 

monster voor dendrochronologisch onderzoek 

diatomeeenmonster 

DNA-monster 

fostaatmonster 

‘houtskoolmonster 

houtmonster 

pollenmonster 

schelpenmonster 

monster sijpplaat 

zadenmonster voor botanisch onderzoek RBRTERAGGSETEE 
| WIJZE 

 Manier waarop een vondst of monster i verzameid. 

Code _ Referentie 

AAC _ aanleg coupe (handmaigschaven) 

zanleg vak of profe! Oandmatig) 

bigbag 

couperen (andmaig) 

detectororest 

ichten (vondst met omringende grond integraal verwijderd) 

machnaie anleg 

Tmachine afwerking (f machinaa couperen) 

machraa schaven 

pantvondst(ngemeten) 

ischaven fandmati) 

uitspten (handmatig) 

vofleen EE 



  

  

  

TOETS GEURIMMISSIECONCENTRATIE RIETVELD 40 TE WOERDEN 

Geuronderzoek in het kader van wijziging bestemmingsplan 

Rapportnummer: BL2021.10704.01-V01 

12 november 2021 

    



blauw 

ondï:‘e}l'zyfri\ê:;vía 
  

  

TOETS GEURIMMISSIECONCENTRATIE RIETVELD 40 TE WOERDEN 

Geuronderzoek in het kader van wijziging bestemmingsplan 

Rapportnummer: BL2021.10704.01-V01 

12 november 2021 

  

Nude 54 - 6702 DN Wageningen 

telefoon 0317 466699 - fax 0317 426111 

email info@buroblauw.nl - internet www.buroblauw.nl   



Rapportnr. BL2021.10704.01-V01 

12 november 2021 

blauw Pagina 2 van 12 

  

INHOUDSOPGAVE 

Bijlagen …. 

Verantwoording … 

ouswun:n 

   

  

  

  

  

  

  

Inleiding . 

Wet geurhinder en veehouderij 

Omschrijving van de situatie 

ngsberekeningen 

Conclusies. 

Literatuurlijst. 

  

Berekeningsjournaal V-Stacks 

  



Rapportnr. BL2021.10704.01-V01 

12 november 2021 

blauw Pagina 3 van 12 

1 INLEIDING 

  

Buro Blauw heeft in opdracht van Arco Architecten BNA een geuronderzoek uitgevoerd 

voor het woonperceel aan Rietveld 40 te Woerden ten behoeve van een beoordeling van 

het woon- en leefklimaat. Aanleiding voor het onderzoek is het wijzigen van het 

bestemmingsplan. 

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de geurbelasting op het woonperceel als 

gevolg van de naastgelegen veehouderijen aan Rietveld 34 en 42. Tevens wordt deze 

geurbelasting getoetst aan de normering uit de Wet geurhinder en veehouderij. 

In dit rapport worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. In hoofdstuk 2 wordt de 

opzet van het onderzoek gegeven en het wettelijk kader besproken. In hoofdstuk 3 

worden de emissieschattingen gepresenteerd. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van 

de verspreidingsberekeningen gepresenteerd. In hoofdstuk 5 tenslotte worden de 

conclusies van het onderzoek geformuleerd. 
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2 WET GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ 

  

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader bij 

vergunningverlening voor geur veroorzaakt door dierverblijven van veehouderijen. De 

Wgv biedt de mogelijkheid om andere dan de wettelijke normen te stellen, mits dit 

gewenst is vanwege de geursituatie. Voor het berekenen van de geursituatie wordt 

gebruik gemaakt van het verspreidingsmodel V-Stacks. 

De Wgv stelt één landsdekkend beoordelingskader met een indeling in twee categorieën. 

Voor diercategorieën waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld, wordt deze waarde 

uitgedrukt in een ten hoogste toegestane geurbelasting op een geurgevoelig object. Voor 

de andere diercategorieën is die waarde een wettelijk vastgestelde afstand die ten minste 

moet worden aangehouden. Bij de afweging van het acceptabel geurhinderniveau wordt 

binnen de Wgv rekening gehouden met de ligging van het bedrijf. Onderscheid wordt 

gemaakt tussen bestemmingen buiten of binnen de bebouwde kom. Tevens weegt mee of 

een bedrijf in een concentratiegebied gelegen is of niet. 

In tabel 2.1 worden voor de onderscheiden gebieden de wettelijke waarden (dik gedrukt) 

gegeven, deze waarden worden in Artikel 3 van de Wgv genoemd. Deze waarden zijn 

geplaatst tussen de bijbehorende boven- en benedengrenswaarden die in Artikel 6 van 

de Wgv worden genoemd. 

Tabel2.1. Grenswaarden van de geurbelasting in oue/m? als 98-percentiel 

  

Plaats Niet-concentratiegebied Concentratiegebied 

Binnen bebouwde kom 0,122058,0 01230140 

Buiten bebouwde kom 20280200 3,0 > 14,0 < 35,0 

  

In afwijking met bovengenoemde grenswaarden bedraagt de afstand tussen een veehouderij 

en een geurgevoelig object dat onderdeel uitmaakt van een andere veehouderij binnen de 

bebouwde kom ten minste 100 meter en buiten de bebouwde kom ten minste 50 meter. 

Voor diercategorieën (bijvoorbeeld melkkoeien) waarvoor per dier geen geuremissie per 

dier is vastgesteld, gelden tussen een veehouderij en een geurgevoelig object de 

volgende afstanden: binnen de bebouwde kom 100 meter en buiten de bebouwde kom 

50 meter. De gemeente Woerden heeft bovengenoemde voorgeschreven afstanden 

aangepast naar respectievelijk 50 en 25 meter, de minimale afstand welke gehanteerd 

kan worden (1). 

De gemeente is bevoegd lokale afwegingen te maken omtrent de te accepteren 

geurbelasting en in afwijking van de ten hoogste toegestane geurbelasting een andere 

waarde of een andere afstand te stellen. Woerden heeft geen eigen geurbeleid m.b.t. 

geurnormen voor veehouderijen. Hierdoor zijn de streef-, richt-, en grenswaarden uit 

tabel 2.1 van toepassing. Woerden is gelegen in een niet-concentratiegebied. De 

geplande locatie van het woonvlak bevindt zich buiten de bebouwde kom. De 

geurbelasting dient te voldoen aan het acceptabel geurhinderniveau. Deze richtwaarde 

bedraagt 8,0 ous/m. 
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3 OMSCHRIJVING VAN DE SITUATIE 

  

Voor de woningbouw op locatie Rietveld 40 zijn toetsingslocaties vastgesteld ter hoogte van 

het beoogde oppervlak met bestemming wonen. Relevante geuremissies worden 

veroorzaakt door veehouderijen aan Rietveld 34 en 42. Deze zijn weergegeven in figuur 3.1 

en tabel 3.1. 

Tabel3.1 _ Overzicht van de toetsingslocaties. 

  

  

ID Adres Plaats x y 

[m] [m] 

1 Rietveld40 Woerden 118.563 _ 455.905 

2 _ Rietveld40 Woerden 118.588 _ 455.935 

3 _ Rietveld40 Woerden 118.593 _ 455.896 

4 _ Bietveld 40 Woerden 118.563 _ 455.896   

Toetspunten 

I Oppervlak bestemming wonen 

DD Stallen omliggende veehouderien 

  
Figuur 3.1 Overzicht toetsingslocaties Rietveld 40 en omliggende stallen. 

De emissie is berekend met de emissiefactoren per diercategorie en het aantal dieren. 

Deze is weergegeven in tabel 3.2 en tabel 3.3. 



m 
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Tabel3.2 _ Emissies dierverblijven Rietveld 34 

Bron Aantal RAV code Emissiefactor Emissie 

[ou/s/dier] [ou/s] [Mou/h] 

Rundvee 95 A1.100.1 35,6 3382 122 

Rundvee 66 A3 35,6: 2349,6 85 

Totaal 20,6 

1 ‘Worst-case is de hoogst vastgestelde emissie voor diercategorie A aangehouden. 

Tabel3.3 Emissies dierverblijven Rietveld 42 

Bron Aantal RAV code Emissiefactor Emissie 

[ou/s/dier] [ou/s] [Mou/h] 

Rundvee 40 A3 35,61 1424 51 

Varkens 50 D3.100.1 23 1150 41 

Rundvee 55 A1 35,6% 1958 70 

Totaal 16,3 

  

5 ‘Worst-case s de hoogst vastgestelde emissie voor diercategorie A aangehouden. 
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4 VERSPREIDINGSBEREKENINGEN 

  

De berekeningen zijn uitgevoerd met V-STACKS Gebied V-2010.1. De gegevens 

ingevoerd zoals aangegeven in tabel 3.2 en 3.3. Voor de aanvullende gegevens zijn de 

waardes aangehouden zoals weergegeven in tabel 4.1. Voor de berekening is uitgegaan 

van de meteorologische gegevens van meteostation Schiphol. 

  

Tabel 4.1 Parameters bronnen invoergegevens. 

Parameter Standaardwaarde 

Schoorsteenhoogte 15m 

Gemiddelde gebouwhoogte 357m 

Schoorsteenbinnendiameter 05m 

Uittreedsnelheid 0,4 m/s 
  

In tabel 4.2 worden de resultaten gepresenteerd. Hierin staan de geurconcentraties ter 

hoogte van de toetsingslocaties. De geurconcentratie van 8,0 ous/m? wordt op geen van 

de toetsingslocaties overschreden. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde voor 

woningen buiten de bebouwde kom in een niet-concentratiegebied. 

Tabel4.2 Berekende concentraties ter hoogte van de toetsingslocaties. 

  

ID Adres Geurnorm Concentratie 

[ous/m?] [oue/m?] 

1 _ Rietveld 40, Woerden 8,0 1,6 

2  Rietveld 40, Woerden 80 16 

3 _ Rietveld 40, Woerden 80 18 

4 _ Rietveld 40, Woerden 80 17 
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5 CONCLUSIES 

  

Buro Blauw heeft met V-Stacks Gebied verspreidingsberekeningen uitgevoerd. Het doel is 

geweest om de geurbelasting van nabijgelegen stallen op het oppervlak met beoogde 

bestemming wonen aan Rietveld 40 te Woerden, te kwantificeren. Hiervoor is een 

cumulatieve berekening uitgevoerd met de veehouderijen op Rietveld 34 en 42. 

Uit het onderzoek zijn de volgende conclusies op te maken: 

+  De geurbelasting als gevolg van naastgelegen veehouderijen, bedraagt ter hoogte 

van het beoogde woonoppervlak ten hoogste 1,8 oue/m?. Hiermee voldoet de 

geurbelasting aan de richtwaarde voor woningen buiten de bebouwde kom in een 

niet-concentratiegebied. 

e Ter hoogte van het perceel met beoogde woonbestemming is sprake van een 

aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor geur. 



Rapportnr. BL2021.10704.01-V01 

12 november 2021 

blauw Pagina 9 van 12 

6 LITERATUURLIJST 

  

1. Gemeente Woerden. Verordening lokaal geurbeleid veehouderijen landelijk gebied 

Woerden. Woerden : Gemeente Woerden, 2009. 



Rapportnr. BL2021.10704.01-V01 

12 november 2021 

blauw Pagina 10 van 12 

  

BIJLAGEN 



Rapportnr. BL2021.10704.01-V01 

12 november 2021 

blauw Pagina 11 van 12 

A. Berekeningsjournaal V-Stacks 

  

Genereerd op: 11-11-2021 met V-Stacks-Gebied Versie 2009 (c) KEMA Nederland B.V. 

Naam van de berekening: 10704-1km 

Gemaakt op: 11-11-2021  8:46:15 

Rekentijd: 0:02:10 

Naam van het gebied: 10704-1km 

Berekende ruwhei:   
0,43m 

Meteo station: Schiphol 

Rekenuren: 20 % 

Rasterpunt linksonder x: 118094 m 

Rasterpunt linksonder y: 455447 m 

Gebied lengte (x): 1000 m , Aantal gridpunten: 25 

Gebied breedte (y): 1000 m , Aantal gridpunten: 25 

Bronbestand: 

Alle broonen voor P18704 Rietveld 

IONR _ XCOORD Y_COORD EP-hoogte GemGebl EP-bindiam EP-uittree E-Vergund E-MaxVerg 

  
1001 118415 455961 1.5 45 0.5 04 3382 3382  Rietveld 42, stal rundvee 

1002 118452 455901 1.5 35 e.5 e4 158 1150 _ Rietveld 42, stal varken 

1003 118744 455889 1.5 s 05 e4 2358 2350  Rietveld 34, stal 3 

1004 118760 455874 1.5 7 es e.4 3382 3382  Rietveld 34, stal 4 

Receptorbestand: 

Identifier _ X-coordir Y-coordinaat _ NORM-OU 

1 118563 455935 

2 118588 455935 

3 118593 455896 

4 118563 455896   

Resultaten weggeschreven in: 

Cunulatieve geurbelasting op receptorpunten, zoals berekend 

RecepID X-coor Y-coor Geurnorm Geurbelasting [OU/m3] 

1 116563.8 455935.0 3.000 1.627 

2 118586.8 455935.0 8.008 1.637 

3 118593.8 455896.0 8.000 1.828 

4 118563.0 455896.0 8000 1.739 
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Opdrachtgever Naam De Vries Asbest B.V. 

Contactpersoon — 

Adres Weijpoort 37-AA 
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De geschiktheid van dit rapport: 

DD Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk 

D Voor uitsluitend het verwijderen van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal 

D Voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten 

Voor volledige renovatie of totaalsloop 

Reikwijdte onderzoek: 

Gehele bouwwerk of object 

D Gedeelte van bouwwerk of object 

D Bouwwerk of object en het gebied rondom het bouwwerk of object 

D_ Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of object 

Risicobeoordeling 

Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt) 

J_ Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991:2015) 

Monstername en analyses: aantal monsters: 11 stuks 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Deskundige inventariseerder asbest Technisch verantwoordelijke 

Naam en certificaatnr. DIA | 

51E-270320-411665) (51E-290518-411351) 

  

021 22januari2021 * 

  

          Datum 21 janu: 

  

*De geldigheidsduur van de rapportage is 3 jaar vanaf de datum van de interne autorisatie, indien het 

rapport ouder is,is actualisatie noodzakelijk. 
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asbestinventarisaties en advies 

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

Aan Klaver Asbestinventarisaties B.V. is de opdracht verstrekt door De Vries Asbest B.V. om in Kamerik 

gelegen aan Van Teylingenweg 143 een asbestinventarisatie uit te voeren aan 3 Schuren zijnde gehele 

bouwwerken. De opdracht moet uitgevoerd worden conform omschrijving in offerte. 

Klaver Asbestinventarisaties B.V. is in het bezit van het procescertificaat met het certificaatnummer 07- 

D070067 SCA-registratienummer 07-D070067.01 bij de certificerende instelling Normec. Hiermee toont 

Klaver Asbestinventarisaties B.V. aan te voldoen aan de huidige eisen zoals beschreven in het 

procescertificaat, zoals gepubliceerd in Staatscourant 68771 d.d. 6 december 2018' 

Alleen de in rood vermelde materialen bevatten asbest. Deze materialen dienen onder de in SMA-rt (bijlage 

4.5) vermelde risicoclassificaties te worden verwijderd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. 

NB. Vermenigvuldiging en doorsturen van dit rapport is alleen toegestaan wanneer het gehele rapport in 

kleur wordt aangeboden. Bij een zwart wit weergave van dit rapport gaat belangrijke informatie verloren. 
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Overzicht asbesthoudende, asbestverdachte en asbestvrije toepassingen 

Projectnummer 

KLA-2017-5490-2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Codering Materiaal Locatie Omschrijving Hoeveelheid Risicoklasse 

1 Stopverf Schuur 1 Stopverfinhouten |1x63mt Geen asbest 

kozijnen aangetroffen 

1 Stopverf Schuur 1 Stopverfinhouten |1x23mt Geen asbest 

kozijnen aangetroffen 

2 Golfplaat Schuur 1 Golfplaat op balken [1x2m? t 

zolder 

3 Golfplaat Schuur 1 Golfplaat op dak 1x96 m? 2A 

4 Golfplaat Schuur2 Golfplaat op dak 1x 230 m? Geen asbest 

aangetroffen 

s Golfplaat Scher3 Gelfpastopesk 16602 2 

5 Gevelpaselen |S Gevelpossen 12002 2 

2 Cementplaat Schuur3 Cementplastlengs |1x68m? z 

dak 

8 Cementplaat | Schuur3 Cementplaattegen |1x220m: 2 

Gax, oiafond en voor 

enachtergevel 

9 Beglazingskit _ | Raamkozijnen Beglazingskit in 1x31,53 m! Geen asbest 

schuur 1en3 houten kozijnen aangetroffen 

10 stelplaatjes Schuur3 Stelplaatjesinde _ | 1x25 stuk(s) 2a 

versnijding van de 

fundering     
  

De monsters zullen door middel van een kleurencodering geclassificeerd worden. De gebruikte kleuren 

hebben de volgende betekenis: 

Rood: 

Blauw: 

Asbesthoudende materialen 

Asbestvrije materialen 

Naast de kleurencodering zullen de monsters een lettercode krijgen, waaruit opgemaakt kan worden wat 

voor soort monster het betreft. De lettercodering heeft de volgende betekenis: 

M: 

K: 

v 

Vl: 

Materiaalmonster (geanalyseerd volgens NEN 5896, Polarisatie Licht Microscopie) 

Kleefmonster 

Visuele verwijzing naar identiek materiaal (er heeft hier dus geen monstername plaatsgevonden) 

Visuele verwijzing vanuit het Intechnium handboek asbest 

NB. Genoemde hoeveelheden en afmetingen zijn ter indicatie, hieruit kunnen geen rechten worden 

ontleend. 
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88 KLOVER Prectnummer 

asbestinventarisaties en advies KLA-2017-5490-2 

Overzicht asbesthoudende toepassingen 

  

  

  

  

  

  

  

  

Codering | Verwijderingsmethode Risicoklasse | Conclusie en/of aanbevelingen 

2 _ |Golfplaat in het geheel inpakken en verwijderen |1 zie paragraaf 3 

3 | Openlucht 2A zie paragraaf 3 

5 | Openlueht 2 zie paragraaf 3 

6 | Openlueht 2 zie paragraaf3 

7 Openlucht z zie-paragraaf3 

8  |Centainment 2 zie paragraaf3 

10 _ |Open lucht 2A zie paragraaf 3           
  

NB. Rood zijn de asbesthoudende materialen 

Dit rapport, of een kleurenkopie, dient een onderdeel uit te maken van het werkplan van het 

asbestverwijderingsbedrijf en dient tijdens de uitvoering van het verwijderings- en sloopwerk in complete 

vorm op de werkplek aanwezig te zijn. De sloop mag pas starten nadat de uitvoering van het noodzakelijk 

te verwijderen asbesthoudende materiaal heeft plaatsgevonden. Indien er geen asbest is aangetroffen 

dient dit rapport, of een kleurenkopie, op de werkplek aanwezig te zijn zodat men kan aantonen dat een 

asbestinventarisatie is uitgevoerd en daarbij geen asbest is aangetroffen. Het rapport is geen bestek voor 

sloop of asbestverwijdering, de in het rapport opgeven hoeveelheden zijn ter indicatie. Deze zijn daardoor 

niet geschikt voor het maken van de prijsvorming. De actuele situatie en ter indicatie gegeven 

hoeveelheden, dienen in het werk gecontroleerd te worden. 

Klaver Asbestinventarisaties B.V. heeft dit rapport op de meest zorgvuldige wijze samengesteld conform de 

eisen die te stellen zijn aan goed vakmanschap en heeft hierbij naar het beste inzicht gehandeld. 

Desondanks blijft de kans bestaan dat er toch asbest geconstateerd kan worden tijdens renovatie en/of 

sloop. Klaver Asbestinventarisaties B.V. is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade hiervan (zie 

de leveringsvoorwaarden DNR 2011). Tijdens sloopwerkzaamheden dient men alert te blijven op mogelijke 

asbestbronnen die niet in dit rapport worden genoemd. Klaver Asbestinventarisaties B.V. is niet 

aansprakelijk voor gemaakte schade welke kan ontstaan tijdens de inventarisatie door gebruik van (licht) 

destructieve handelingen. 

Geschiktheid rapportage 

Het rapport is geschikt voor: * volledige renovatie of totaalsloop, dit onderzoek is uitgevoerd naar 

aanleiding van de voorgenomen sloop van de 3 schuren. Deze rapportage wordt zodanig geschikt 

aangemerkt voor het voorgenomen doel indien het doel wijzigt dient de geschiktheid van deze rapportage 

opnieuw beoordeeld te worden. 

  

Reikwijdte onderzoeksgebied 

De reikwijdte van de inventarisatie betreft: ' Gehele bouwwerk of object ' (3 schuren) 
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88 KLOVER Prectnummer 

asbestinventarisaties en advies KLA-2017-5490-2 

1 Inleiding 

1.1 Revisie beheer 

In de volgende tabel is het versienummer van de rapportage aangegeven: 

  

  

  

  

Versie | Datum Rapport nummer iging(en)/opmerkingen 

10 5-1-2018 KLA-2017-5490 | Geen wijzigingen, dit betreft de eerste uitgave van het rapport 

10 29-12-2020 KLA-2017-5490-1 | Wijzigingen betreft aanvullend onderzoek. Bron 9 toegevoegd op 

pagina 24, tekeningen aangepast op pagina's 26 t/m 29, 

aanvullende foto's toegevoegd op pagina 31, analyserapport 

toegevoegd op pagina 32 van dit rapport. 

  

20 22-1-2021 KLA-2017-5490-2 | Wijzigingen betreft aanvullend onderzoek. Bron 10 toegevoegd op 

pagina 21, SMA-rt aangemaakt en toegevoegd op pagina 22, 

tekening aangepast op pagina 30 en toegevoegd op pagina 31, 

zanvullende foto's toegevoegd op pagina 35, analyserapport 

toegevoegd op pagina 38 van dit rapport.             
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88 KLOVER Prjeeummer 

asbestinventarisaties en advies KLA-2017-5490-2 

2 Resultaten 

2.1 Desk- en Fieldresearch 

Het doel van het onderzoek is het systematisch opsporen van alle asbestverdachte materialen die gelden 

voor het object of gedeelte van het object dat onderzocht is, met behulp van eventueel licht destructief 

onderzoek. Daarnaast zal worden aangegeven met welke beschermende maatregelen deze verdachte 

materialen gesaneerd dienen te worden. 

Hierbij verklaart Klaver Asbestinventarisaties B.V. een onafhankelijk onderzoek te hebben verricht ten 

opzichte van de opdrachtgever en/of eigenaar. Biĳ het aannemen van het werk is er in de offerte gevraagd 

naar bouwkundige tekeningen en/of informatie welke betrekking hebben op het te onderzoeken gebouw 

of object. 

De opdrachtgever heeft de volgende informatie/documenten verstrekt ten behoeve van de 

asbestinventarisatie: 

  

  

  

  

  

  

Titel Informatie 

Bagviewer Bagviewer is geraadpleegd en het bouwjaar is 1930 

De locatie was ten tijde van de Ja 

inventarisatie in gebruik 

Verbouwingen hebben Onbekend 

plaatsgevonden in 

Mogelijk i er asbest verwerktin __ [ De schuren 

Plannen voor de toekomst Sloop 

  

Is er eerder een asbestinventarisatie | Ja door Klaver asbestinventarisaties en advies B.V. op 5-1-2018 met 

op de locatie uitgevoerd projectnummer KLA-2017-5490 

  

Iser eerder een asbest sanering op | Zover wij weten is er eerder een asbest sanering uitgevoerd op deze 

de locatie uitgevoerd locatie.         

Op basis van de resultaten van de deskresearch en interviews bestaan er aanwijzingen voor de 

aanwezigheid van Asbesthoudende toepassingen in het onderzochte object. 

Het betreft stopverf, golfplaten, cementplaten en wandplaten waarvan nader onderzoek noodzakelijk is. 

Het vooronderzoek voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

Het betreft een inventarisatie van 3 schuren van een agrarisch bedrijf met bijgebouwen, gelegen in het 

buitengebied. In de omgeving zijn andere agrarische bedrijven gesitueerd. 

Globale indruk van het bouwwerk en/of object voorafgaand aan de inventarisatie. 

(Directe waarneming van asbestverdachte materialen, besmettingen en dergelijk): 

B Stopverf, golfplaten, cementplaten en wandplaten. 

Van alle asbestverdachte toepassingen zijn totaal 11 stuks materiaalmonsters genomen en aan het 

laboratorium ter analyse aangeboden. Deze zijn geregistreerd onder de nummers zoals ze in de tabel in 2.2 

en 2.3 zijn weergegeven. 
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asbestinventarisaties en advies KLA-2017-5490-2 

2.2 Overzicht asbesthoudende bronnen en SMA-rt uitdraaien 

  

Na optische analyse bleek het materiaal WEL asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Bronnummer 2 

Plaats Schuur 1 

Materiaal Golfplaat 

Monsternummer MO2 

Situatie: binnen/buiten Binnen 

Hoeveelheid/afmeting 1x2m? 

Analysenummer STL.85100 

Bevestigingsmethode Los liggend 

Staat materiaal Licht beschadigd, niet verweerd 

Asbestsoort(en) Chrysotiel (serpentijn) 

crocidoliet (amfibool) 

Percentages (%) 10-15% 

2-5% 

Gebondenheid (binding) Hechtgebonden 

Risicoklasse sanering 1 

Urgentie/toelichting risicoklasse | Geen direct risico, saneren op korte termijn niet noodzakelijk. 

Verwijderingsmethode Golfplaat in het geheel inpakken en verwijderen 

Bereikbaarheid Buiten bereik > 2,5 meter 

Toepassing Golfplaat   

Opmerkingen/aanbevelingei 

       Foto 8 | Foto voor bron Golfplaat Foto 9 | Foto voor bron Golfplaat 
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88 KL AVER Prjeenummer 

asbestinventarisaties en advies KLA-2017-5490-2 

  

SMART Risicoclassificatie stichting 

Aangemaakt op 29 december 2020 om 16h31 (1822143) ÎÎ S c e r t Klaver Asbestinventarisaties BV SCA-code: 07-D070067.01 

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit an het acbestinventarisatierapport [07-D070067.01-KLA 

  

  

  

2017-5490]. 

Identificatie 

adres Van Teylingenweg 143. Kamerik 

Projectcode KLA2017:5490 

Projectnaam 3 schuren 

Broncode o2 

Bronnaam Golfplaat 

Feiten 

Productspecificatie ‚Asbestcement golpiaat 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 
Hoeveelheid asbest 2m 

rcentage Chrysotiel 10-15% 

Percentage Amfibool asbest 2.5% 

analysecertificaatnummer STL8s100 

situatie 

Bevestiging tos 

Binnen / buiten Binnen 

Beschadiging ucrt 

Verweerdheid Niet 

Extra vragen 

Vraag: Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging envof breuk van het asbesthoudende materiaal 

antwoor a 

  

Vraag: De toepassing (materiaal, object constructie, installatie) wordt ls geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het 
„asbesthoudende materiaal nodg zijn 

Antwoor a 

Verwijdering 

Mandeling Los asbesthoudend materiaal direct verpakken 

  

Risicoclassificatie 

Risicoklasse 1 

Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020} 

Werkplanelementen 

Risicoklasse 1 

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden. 

Het bedrjf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert. dient de best bestaande technieken toe te passen. r dienen bronmaatregelen genomen te 

worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddeien dienen vastgelegd te zijn in een 

Risico Inventarisatie Evaluatie (RIGE) 

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk “Vsuele Inspectie’ te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied. 

1822143 
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Na optische analyse bleek het materiaal WEL asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

Bronnummer 3 

Plaats Schuur 1 

Materiaal Golfplaat 

Monsternummer MO3 

Situatie: binnen/buiten Buiten 

Hoeveelheid/afmeting 1x96 m? 

Analysenummer STL.85100 

Bevestigingsmethode Geschroefd 

Staat materiaal Niet beschadigd, niet verweerd 

Asbestsoort(en) Chrysotiel (serpentijn) 

crocidoliet (amfibool) 

Percentages (%) 10-15% 

25% 

Gebondenheid (binding) Hechtgebonden 

Risicoklasse sanering 2A 

Urgentie/toelichting risicoklasse | Geen direct risico, saneren op korte termijn niet noodzakelijk. 

Verwijderingsmethode ‘Open lucht 

Bereikbaarheid Verwijdering van uit mechanisch werktuig of van af een steiger 

Toepassing Golfplaat 

Opmerkingen/aanbevelingen: 

  

N 

   
            Foto 12 | Foto voor bron Golfplaat Foto 13 | Foto voor bron Golfplaat 
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SMART Risicoclassificatie stichting 

Aangemaakt op 29 december 2020 om 16h31 (1822144) ‘ÎÎ S c e r t Klaver Asbestinventarisaties BV SCA-code: 07-D070067.01 

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit an het acbestinventarisatierapport [07-D070067.01-KLA 

  

  

  

2017-5490) 

\dentificatie 

adres van Teyingenweg 143 Kamerk 

Projectcode KLA2017-5490 

Projectnaam 3 schuren 

Broncode 03 

Bronnaam Goliiaat 

Feiten 

Productspecitiatie asbestcement gofpaat 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 
Hoeveelheid asbest 6m 

rcentage Chrysotiel 10-15% 

Percentage Amfibool asbest 2.5% 

Analysecertificaatnummer smes100 

situatie 

Bevestiging Geschroerd 
Binnen / buiten Buten 

Beschadiging Net 

Verweerdheid Niet 

Verwijdering 

Handeling Overi (als geneel verwideren niet mogelj s} 

Risicoclassificatie 

Risicokdasse x 

Gebruikte versie classifcatiemodel SMART 2.4 30112020 (ngangsdatum 30-11-2020) 

Werkplanelementen 

Openlucht RK2A 

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden. 

Het gecertifceerde asbestverwijderingsbedrif dat de asbestwerwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. EF 

dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen In een werkpian, opgesteld conorm hét 

certicatieschema, te worden opgenomen. 

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-insteling volgens NEN 2990, onderdee! visuele inspectie te worden 

uitgevoerd 

1822144 
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Projectnummer 

KLA-2017-5490-2 

  

  

Naoptisch 

WELast = percen dedet t   
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SMART Risicoclassificatie stichting 

Aangemaakt op 29 december 2020 om 16h31 (1822145) ‘ÎÎ S c e r t Klaver Asbestinventarisaties BV SCA-code: 07-D070067.01 

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit an het acbestinventarisatierapport [07-D070067.01-KLA 

  

  

  

2017-5490) 

\dentificatie 

adres van Teyingenweg 143 Kamerk 

Projectcode KLA2017-5490 

Projectnaam 3 schuren 

Broncode wos 

Bronnaam Goliiaat 

Feiten 

Productspecitiatie asbestcement gofpaat 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 
Hoeveelheid asbest sm 

rcentage Chrysotiel 10-15% 

Percentage Amfibool asbest <0:19% (niet aantoonbaar) 

Analysecertificaatnummer sm85100 

situatie 

Bevestiging Geschroerd 
Binnen / buiten Buten 

Beschadiging Net 

Verweerdheid Niet 

Verwijdering 

Handeling Overi (als geneel verwideren niet mogelj s} 

Risicoclassificatie 

Risicokdasse 2 

Gebruikte versie classifcatiemodel SMART 2.4 30112020 (ngangsdatum 30-11-2020) 

Werkplanelementen 

Openlucht RK2 

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden. 

Het gecertifceerde asbestverwijderingsbedrif dat de asbestwerwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. EF 

dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen In een werkpian, opgesteld conorm hét 

certicatieschema, te worden opgenomen. 

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-insteling volgens NEN 2990, onderdee! visuele inspectie te worden 

uitgevoerd 

a822145) 

Pagina 14 van 38 



88 KLOVER prolecmummer 

asbestinventarisaties en advies KLA-2017-5490-2 
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SMART Risicoclassificatie stichting 

Aangemaakt op 29 december 2020 om 16h31 (1822146) ‘ÎÎ S c e r t Klaver Asbestinventarisaties BV SCA-code: 07-D070067.01 

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit an het acbestinventarisatierapport [07-D070067.01-KLA 

  

  

  

2017-5490) 

\dentificatie 

adres van Teyingenweg 143 Kamerk 

Projectcode KLA2017-5490 

Projectnaam 3 schuren 

Broncode 6 

Bronnaam Gevelpaneien 

Feiten 

Productspecitiatie asbestcement wand- n gevelplaat 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 
Hoeveelheid asbest 2007 

rcentage Chrysotiel 10-15% 

Percentage Amfibool asbest <0:19% (niet aantoonbaar) 

Analysecertificaatnummer sm85100 

situatie 

Bevestiging Gekdemd 
Binnen / buiten Buten 

Beschadiging uen 

Verweerdheid Niet 

Verwijdering 

Handeling Overi (als geneel verwideren niet mogelj s} 

Risicoclassificatie 

Risicokdasse 2 

Gebruikte versie classifcatiemodel SMART 2.4 30112020 (ngangsdatum 30-11-2020) 

Werkplanelementen 

Openlucht RK2 

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden. 

Het gecertifceerde asbestverwijderingsbedrif dat de asbestwerwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. EF 

dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen In een werkpian, opgesteld conorm hét 

certicatieschema, te worden opgenomen. 

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-insteling volgens NEN 2990, onderdee! visuele inspectie te worden 

uitgevoerd 

1822146 
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Naoptische anal et EL zsbeswezek - 
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SMART Risicoclassificatie stichting 

Aangemaakt op 29 december 2020 om 16h31 (1822147) ‘ÎÎ S c e r t Klaver Asbestinventarisaties BV SCA-code: 07-D070067.01 

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit an het acbestinventarisatierapport [07-D070067.01-KLA 

  

  

  

2017-5490) 

\dentificatie 

adres van Teyingenweg 143 Kamerk 

Projectcode KLA2017-5490 

Projectnaam 3 schuren 

Broncode 07 

Bronnaam Cemeripiaat 

Feiten 

Productspecitiatie Asbestcement vakke paat 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 
Hoeveelheid asbest sm 

rcentage Chrysotiel 10-15% 

Percentage Amfibool asbest 2.5% 

Analysecertificaatnummer smes100 

situatie 

Bevestiging Geschroerd 
Binnen / buiten Buten 

Beschadiging Net 

Verweerdheid Niet 

Verwijdering 

Handeling Overi (als geneel verwideren niet mogelj s} 

Risicoclassificatie 

Risicokdasse x 

Gebruikte versie classifcatiemodel SMART 2.4 30112020 (ngangsdatum 30-11-2020) 

Werkplanelementen 

Openlucht RK2A 

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden. 

Het gecertifceerde asbestverwijderingsbedrif dat de asbestwerwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. EF 

dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen In een werkpian, opgesteld conorm hét 

certicatieschema, te worden opgenomen. 

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-insteling volgens NEN 2990, onderdee! visuele inspectie te worden 

uitgevoerd 

a822147) 
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asbestinventarisaties en advies 

Projectnummer 

KLA-2017-5490-2 

  

SMART Risicoclassificatie 
stichting 

Aangemaakt op 29 december 2020 om 16h31 (1822148) ÎÎ S c e r t Klaver Asbestinventarisaties BV SCA-code: 07-D070067.01 

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit an het acbestinventarisatierapport [07-D070067.01-KLA 

  

  

2017-5490]. 

Identificatie 

adres Van Teyingenweg 143, Kamerk 

Projectcode KLA2017:5490 

Projectnaam 3 schuren 

Broncode wos 

Bronnaam Cementpiaat 

Feiten 

Productspecificatie 

Hechtgebondenheid 

Hoeveelheid asbest 

rcentage Chrysotiel 

Percentage Amfibool asbest 

analysecertificaatnummer 

  

situatie 

Bevestiging 

Binnen / buiten 

Beschadiging 

Verweerdheid 

Verwijdering 

MHandeling 

Risicoclassificatie 

Risicoklasse 

Gebruikte versie classificatiemodel 

Werkplanelementen 

Containment RK2 

 Asbestcement viakke piaat 

Hechtgebonden 

220m 

2.5% 

<0.1% (niet aantoonbaar) 

STL8s100 

Gespijkerd 

ginnen 

ucrt 

uent 

 Overig (als geheet verwijderen niet mogelijk is) 

2 

SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020} 

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema. 

Het gecertifceerde asbestvenwijderingsbedrif at de asbestwerwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. EF 

dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisie te voorkomen. Deze maatregeien dienen In een werkpian, opgesteld conorm hét 

certicatieschema, te worden opgenomen. 

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspecte-instling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel 

luchtmetingen, te worden uitgevoerd. 

1822148 
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asbestinventarisaties en advies 

  

Na optische analyse bleek het materiaal WEL asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Bronnummer 10 

Plaats Schuur 3 

Materiaal Stelplaatjes 

Monsternummer M1-A 

Situatie: binnen/buiten buitensanering 

Hoeveelheid/afmeting 1 x 25 stuk(s) 

Analysenummer 1141959 

Bevestigingsmethode Ingestort 
  

Staat materiaal 
Licht beschadigd, licht verweerd 

  

  

  

  

  

Situatie: binnen/buiten Buiten 

Asbestsoort(en) chrysotiel 

crocidoliet 

Percentages (%) 1015% 

25% 

Gebondenheid (binding) Hechtgebonden 

Risicoklasse sanering 2A 

  

Urgentie/toelichting risicoklasse Geen direct risico, saneren op korte termijn wel 

aanbevolen. 

  

Verwijderingsmethode Open lucht 

  

Bereikbaarheid Slecht bereikbaar 

  

Toepassing   Stelplaatjes 
  

  

Opmerkingen/aanbevelingen: 

  
  

  
Foto 22 | Foto voor bron Stelplaatjes 

  

  
Foto 24 | Foto voor bron Stelplaatjes Foto 25 | Foto voor bron Stelplaatjes 
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  stichting 

Aangemaakt op 22 januari 2021 om 13h28 (1836592)} Î(" - 

Klaver Asbestinventarisaties BV SCA-code: 07-D070067.01 

Deze risicoctassifcatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070067.01-KLA- 

  

  

  

  

2017-490] 

Identificatie 

adros Van Teyingenweg 143, Kamerk 

Projectcode KLA-2017-5490 

Projectnaam 3 schuren 

Broncode “A 

Bronnaam stelplaatjes 

Feiten 

Productspecificatie Asbestcement viakke piast 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 
Hoeveelheid asbest 25 stuks 

rcentage Chrysotiel 1w-15% 

Percentage Amfibool asbest 2.5% 

 Analysecertificaatnummer 141959 

situatie 

vestiging Ingestortin beton of cement 

Binnen / buiten Buten 

Beschadiging uent 

Verweerdheid uent 

Verwijdering 

Handeling Overig (als geneel verwijderen niet mogelij i} 

Risicoclassificatie 

Risicoklasse a 

Gebruikte versie cassificatiemodel SMART 2.4 30112020 (/ngangsdatum 30-11-2020) 

Werkplanelementen 

Openlucht RK2A 

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden 

Het gecerticeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden utvoert. dient de best bestaande technieken toe te passen. EF 

dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisie te voorkomen. Deze maatregeien dienen In een werkpian, opgesteid conform het 

Certiicateschema, te worden opgenomen. 

r dlent een eindcontrole door een RVA geaccrediteerde (1S0 1720) Inspectieinsteling volgens NEN 290, onderdeel visuele inspectie te worden 

uitgevoer: 

4836592} 
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2.3 Overzicht niet-asbesthoudende bronnen 

  

Na optische analyse bleek het materiaal GEEN asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 

  

  

  

  

  

  

  

Bronnummer 1 

Plaats Schuur 1 

Materiaal Stopverf 

Monsternummer MO (VO1) 

Hoeveelheid/afmeting 1x63 m! 

Analysenummer STL.85100   

Opmerkingen/aanbevelingen: 

    

  

Foto 1 | Foto voor bron Stopverf 

Foto 4 | Foto voor bron Stopverf       Foto 3 | Foto voor bron Stopverf 
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Na optische analyse bleek het materiaal GEEN asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 

  

  

  

  

  

  

Bronnummer 1 

Plaats Schuur 1 

Materiaal Stopverf 

Monsternummer voi 

Hoeveelheid/afmeting 1x23 m 

Analysenummer STL.85100   
  

Opmerkingen/aanbevelingen: 

Foto 6 | Foto voor bron Stopverf 

      Foto 7 | Foto voor bron Stopverf 
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a optische analyse bleek het materiaal GEEN asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 

  

  

  

  

  

  

Bronnummer 4 

Plaats Schuur 2 

Materiaal Golfplaat 

Monsternummer 04 

Hoeveelheid/afmeting 1 x 230 m? 

Analysenummer STL.85100     
Opmerkingen/aanbevelingen: 

   

Foto 14 | Foto voor bron Golfplaat 

E 

      Foto 16 | Foto voor bron Golfplaat Foto 17 | Foto voor bron Golfplaat 
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a optische analyse bleek het materiaal GEEN asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 

  

  

  

  

  

  

  

Bronnummer J 

Plaats Raamkozijnen schuur 1 en 3 

Materiaal Beglazingskit 

Monsternummer 109 en MO9-1 

Hoeveelheid/afmeting 1x31,53 m 

Analysenummer 1134144 
  

Opmerkingen/aanbevelingen: Er zijn meerdere monsters genomen van de bron beglazingskit op 

verschillende locaties en als verzamelmonsters aangeboden bij het Iaboratorium hieruit kunnen we de 

conclusie trekken dat deze bron niet asbesthoudend is. 

  

  
Foto 36 | Foto voor bron Beglazingskit Foto 37 | Foto voor bron Beglazingskit 

-_ ® 

     
Foto 38 | Foto voor bron Beglazingskit Foto 39 | Foto voor bron Beglazingskit     
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3 Conclusie en aanbevelingen 

Dit rapport is geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop.   

Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen sloop van de 3 schuren. Deze rapportage 

wordt zodanig geschikt aangemerkt voor het voorgenomen doel indien het doel wijzigt dient de 

geschiktheid van deze rapportage opnieuw beoordeeld te worden. 

De aangetroffen asbesthoudende toepassingen vormen geen direct gevaar voor de gebruiker/bewoner van 

het bouwwerk of object en kunnen worden verwijderd in het kader van sloop en/of renovatie. Saneren op 

korte termijn is wel aanbevolen. 

Geadviseerd wordt bij toekomstige bouw/sloop/renovatie van het onderzochte object de aangetroffen 

Asbesthoudende toepassingen te saneren. 

Wij wijzen u op de verplichting de sanering te laten uitvoeren door een erkend asbestsaneringsbedrijf. 

Aanbevelingen voor destructief onderzoek 

In onderstaande tabel zijn locaties en toepassingen vermeld die of buiten het onderzoeksgebied behoren of 

waar aanvullend en/of separaat onderzoek geadviseerd wordt. 

  

  

  

            
  

Type Locatie Materiaal Waar te verwachten Aanvullend onderzoek 

noodzakelijk 

Uitsluiting Woningen  |Diverse Behoren niet tot opdracht scope en zijn | Wel noodzakelijk 

mestsilo toepassingen | derhalve niet onderzocht. voorafgaand renovatie 

of sloop 

Uitsluiting Schuren Diverse Mestputten zijn niet onderzocht i.v.m. _ | Wel noodzakelijk 

toepassingen | richtlijnen veiligheid. voorafgaand renovatie 

of sloop 

Conclusie 

Voor uitspraken omtrent de locaties waar vermoeden bestaat op verborgen asbestverdachte toepassingen 

wordt verwezen naar bovenstaande tabel. Hierin zijn de locaties opgenomen die niet onderzocht konden 

worden maar wel een redelijk vermoeden hebben op aanwezigheid van eventuele asbesthoudende 

toepassingen, Het advíes is om een aanvullend en/of separaat onderzoek uit te voeren overeenkomstig de 

daarvoor geldende wet- en regelgeving, voorafgaand aan sloop en/of renovatie waarbij eventueel de 

bouwkundige integriteit van het bouwwerk wordt aangetast. 
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88 KLOVER 

asbestinventarisaties en advies 

4.2 Projectfoto's 

Onderstaand worden de projectfoto's weergegeven. 

y 

afbeelding 40: Foto project 

  
afbeelding 42: Foto project 

afbeelding 44: Foto project 

afbeelding 46: Foto project 

    
afbeelding 48: Foto project 

  
afbeelding 49: Foto project 
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43 Aanvullende projectfoto's 

Onderstaand worden de aanvullende projectfoto's van 28 December 2020 weergegeven. 

afbeelding 50: Foto project afbeelding 51: 

afbeelding 52: Foto project afbeelding 53: Foto project 

afbeelding 54: Foto project 

e 

afbeelding 56: Foto project 

  afbeelding 58: Foto project afbeelding 59: Foto project 
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Onderstaand worden de aanvullende projectfoto's van 21 januari 2021 weergegeven. 

afbeelding 39: Foto project 

    

   
p e 

afbeelding 45: Foto project 

  
afbeelding 46: Foto project afbeelding 47: Foto project 
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44 Analyserapporten Laboratorium 

Äd eurofins @ 

Omegam a 

1194144 corieaat vi -1 van 1 

  

ANALYSECERTIFICAAT 

  

Opdrachtgever Klaver Asbestinventarisaties B V. 

e n o VEN 

Projectgegevens 

r 10044 Oatm oeangst ze122020 

O roet omschring LA 2017-5490-1-Van Teyingenweg 143 Kamerk Datum rapportage 29422020 

Vaieaierel NSr1aa centaa 11 Ai morsers ? 

Operaenvricatecode : KOL GBNY.JB1S MRGO aa pagras î 

Analysemethode: (semi) kwantitatief asbestonderzoek in vaste materialen m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie   

conform NEN 5896 (Q) 

  

schating n gewichtsprocenten (massa%) 

| | ë croeidoliet anthophyliet tremoliet actinoliet geschatte gebondenheid chrysotiel 
  

        
  

  

6srress  [MoK - - - n 

6577684 |MT K E n 

Analysemethode 

Het monslermateriaa is onderzocht volgens het goor de AvA AS8-IDEN NEN 5896 De. berustop 

stereo-Ichtmicroscopiein combinatie met polariemioosoopie aangevuid met Dispersion Staining MiCroscopy. 

Bij de kwanitatieve bepaling van asbestin materiaaimonsteris de bepaingsgrens van de gebruikie onderzoeksmethoge voor het schatten van 

hel massapercentage asbest 01 (massa %. De geschatie gebongenhei |s gegeven i de zin van NEN 5896. ncien all gerapporieerge 

gehalten aan asbest onder de bepaingsgrens Iit (<0.1%), weergegeven ais “” n bovenstaande tabel, wordt het monster l niet 

asbesthoudend beschouwd volgens de NEN 5896. DI lui niet t cat er met een aanvulence aralyse micdeis SEM wel sporen van asbest 

kunnen worden aangetrfien. 

Opmerking 

De volgende informatie isincien van toepassing verstrekd door de oprachgever. Proect omschriving. Monsterreferentie{s), Opgegeven 

bemonsteringscatum, Marix, Monstersiepte. Potnr (Baroode), Velcgegevens. Veidwaamemingen en Bemonsteringscata. De opgegeven 

bemonsteringscalum kan van invoed zijn op de gekigheid van de resuitaten. 

Namens Eurofins Omegam, 

Manager productie 

Disclaimer 

Eurofins Omegam heeft het (asbest) vezelonderzoek in Gîdeze monsteris) uitgevoerd volgens de nom(en) zoals vermeid i het 

analysecertficaat Voor de analyseresufiaen van het (asbest] vezelonderzoek gelct Gat Eurofns Omegam Ge analyse heeft uilgevoerdin de 

monster dîe de opdrachtgever. zoals deze staan vermeld in de koptekst van í analysecerificaal, zelfheeft genomen of aten nemen en aan 

Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam craagt geen verantwoordeliheid nzake de herkomst en epresentatiteit alsmede de 

veiighei idens de monsterneming. 

       

Eurofins Omegam BV. T+9110120-597 6680 IBAN NL 16 BNPA 0227667980 

HE. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A 

NL-1114 AD Amsercam-Duwendrecht  CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL813967.132.801 

Nederland e eurofns l KUK . 34215654 
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Projectnummer 

KLA-2017-5490-2 

STELY . 
in asbest analyse 

opdrochtgever iover Asbetinventorsoties 3Y Datmoonmeldng 28127 

Jon Steerloon EC. 3723 8S Bhoven Danmendyse _ 29127 

Referentieopdochtgeve KA 27 5490 Datmropporioge _ 29-12-17 Verse ! 

Locatiemonstermeming _ Van Ieyingenweg 43 Komerke Aortdmonstes 8 

Merstememngdoor _ Kover Asbeet ventorsotee 2V 

Materiaal conform NEN 5896 Aantol monsters: 8 

  

  

  

RESULTATEN Analyse m.b.v. optische microscopie conform NEN 5896 

Monster nummer- omschriving Tpe Asbest MasaX Binding stela 1D 

MOL - stopverf stovert a <o1 nt 206948 

Mo2 - Golfplaat Golfplaat ceysotiel 1045 # 206949 
cocdotet 25 

M3 - Golfplaat Golpast onsotel 1015 u 206950 
cocdote 25 

MOs- Golfplaat Gotpaat n <o1 nt 206951 

MOS -Golfplaat Gofplaat oeysotiel 1045 D 206952 

MOS - Gevelpaneien Gevipeen  crpte! 1035 ” 206953 

MO7- Cementpiaat Cemertpaat  crystel 1045 H 206954 
cocdtet 25 

MOS -Cemestpiaat cemetpast  crptel 25 u 206955 

Teleng 

e NENSOO6 i geschikt voor concentraties groter dan 01 In ounw- constnucte en solatiematerialen komen normaa! ook geen 

concentraties voor iagerdan 01 %. We vermeiden da "Geen asbest aargetroffn” e ‘nietaantoonbaar’. NENSB9G s conform 

wetgeving de aangewezen methode voor materaalanaises. 

© _ Bijdeefmonsters conform NENS89 wordt de anayse kwaftatief gerapporteerd: +e =Zeer veel ezels; + = Duidelij vezels;4/- = 

Sporen van vezels; - = Geen asbest aangetroffen; <0,1= Geen asbest aangetrofen. 

+ Hced , N = Niet Hechtgebonden, . = t van a =net 
  
    

Deze rapportage Í automatisch gegenereerd. 

Aautorisatie: .K. Kunder, hoofd aboratorun. 

Discaimer: 

De anaijses zn onder de RA accreditatie van Stela Anaiyse BV uitgevoerd {591]. De resuitaten hebben utsluitend betrekking o9 de 

onderzochte monstes. B monsterneming doo de opdrachtgever kan geen itspraak worden gedaan overdat deel van het onderzoek, zoals 

omschrivig, itet en justheid van waaronder het bemonsteringsvolume. De berekende 
concentrties valen daarom niet onder de acredtatie van Stela Analyse BV. Stela Analse BV is niet aansprakeik voorinterpretaties of 

conciusies die maar van de vertcegen Aleen gene van dît rapportzijn gelg. ndien 
twifl Destaat over de echtned van dt documet kunt u St verharen v verficateSste/a 309 ow het projectnummer. 

    

  

088 7881788 Steo Aroyse N 
Lesdsestrootweg23SB _ KK 57825890 

3443 87 Woerden Rood voor Acredtatie LS91 n 

info@steliciobnl BTW NLSS2752957B01 } 

vowstellolobal IBAN NL72 ABNA 0501 304770 MAL 
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ANALYSECERTIFICAAT 

  

Opdrachtgever Kaver Asbestinventarsaties B V. 
Contact 

Adres Rembranctlaan 46, 37238BK BILTHOVEN 

Projectgegevens 

Projecicode 1141959 Datum ontvangst 21012021 

Uw project omschriving : KLA 2017-5490-2-Van Teyingenweg 143 Kameik Datum rapporiage 22012021 

Vaidatkref 1141959 centficaal v1 Aantal monsters 1 

Opdrachtveriicatiecode : RUJH-PRUO-HOMV.CHAE Aantal pagina's 1 

Analysemethode: (semi kwantitatief asbestonderzoek in vaste materialen m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie 

‘contorm NEN 5896 (Q) 

  

scratng n gewchisprocenien (massa®) 

i z 3 

} E amosiet anthophyliet tremoliet actinoliet geschatte gebondenheid 
  

      

  

5 

6602401 _ |MA Stelaates 1015 | 25 < [heent 

Analysemethode 

Het monstermateriaa is onderzocht volgens het Goor e RvA geaoer t ASB-IDEN NEN 6866. De berustop 

  

stereo Ichtmicroscopie in combinatie met polariatemioosoopie aangevuid met Dispersion Staining MICroScopy 

Bij de kwanttatieve bepaling van asbestin materiaalmonsteris de bepalngsgrens van de gebruikte onderzoeksmethode voor hetschatien van 

hel massapercentage asbest 0,1 (massa %. De geschatte gebongenhei is gegeven n de zin van NEN 5896. ncien all gerapporicerde 

gehalten aan asbest onder de bepangsgrens bgt (<0.1%:), weergegeven ais “” n bovenstaande tabel, wordt het monster als miet 

asbesthoudend beschouwd volgens de NEN 5896. DI lui niet uit cat er met een aanvlence analyse micdeis SEM wel sporen van asbest 

kunnen worden aangetrofien. 

Opmerking 

De volgende informaie s incien van toepassing verstrekt Goor de oprachgever. Proect omschriving. Monsterreferentie(), Opgegeven 

‘bemonsteringscatum, Matrix Monsterdiepte, Potnr (Baroode), Veldgegevens, Veidwaaremingen en Bemonsteringscata. De opgegeven 

bemonsteringsclum kan van invoe zijn op Ge gekcigheid van e esutaten 

Namens Euroins Omegam, 

Disclaimer 

Eurofins Omegam heeft het{asbest) vezelonderzoek in Gdeze monsters) uitgevoerd volgens de norm(en} zoals vermeid i het 

analysecertiicaal. Voor de analyseresuilaen van het (asbesi] vezelonderzoek gelct Gat Eurofins Omegam Ge analyse heeft ulgevoerdin Ge 

monsters die de opdrachtgever. zoals deze staan vermel n de kopiekst van G analysecerlficaal, zelfheef genomen of alen nemen en aan 

Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam craagt geen verantwoordeliheid nzake de herkomst en epresentatteit alsmede de 

veiigheid tcens de monsterneming 

    

Eurofins Omegam 8.V. T+91/0120-597 6680 IBAN NL 16 BNPA 0227667980 

HE. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A 

NL-1114 AD Amstercam-Duwencrecht  CSOmegam@eurofins.com BTW m. NL813987.132.801 

Nederland woew eurofns.nl KUK . 34215654 
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WOERDEN 

| Bezookadres 

Blekerijaan 14 

L 1 447 GR Woerden 

e vestades 

Postus 45 

9440 AA Woerden 

Onderwerp: ÎÎ‘Ê‘;\‘ÄÏ 

Uitkomst haalbaarheidsonderzoek (voorwaardelijk haalbaar) 

Locatie: Rietveld 40 in Woerden Fax 

Dossiernummer: 1922914 o 428451 

E 

gemeentehuis@woerden 

l 

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: Website 

19u.22758 I 4 maart 2020 w woerden.n 

Kokcnummer 

SoI77e1s 

Geachte IBAN 

NL41BNGHO285009672 

Op 26 november 2019 hebben wij uw verzoek ontvangen voor het onderzoeken van de haalbaarheid van het 

nieuwbouwen van een woning op het adres Rietveld 40 n Woerden. 

Uw plan is aangepast na vooroverleg met de commissie Ruimtelijke kwaliteit en erfgoed. In deze brief gaan 

we in op uw plan d.d. 29 januari 2020. 

1. In principe medewerking onder voorwaarden 

Op basis van uw informatie hebben wij uw verzoek op hoofdlijnen beoordeeld. Uw verzoek is haalbaar onder 

voorwaarden bevonden. Verderop in deze brief Ieest u meer over de voorwaarden voor de verdere 

uitwerking van uw plan, als u ervoor kiest om verder te ontwikkelen. Als aan deze voorwaarden wordt 

voldaan is de gemeente in principe bereid om medewerking te verlenen aan uw plan. Als u overgaat tot een 

formele aanvraag, dan heeft u een goede kans dat de aanvraag wordt verleend. Uiteraard gelden naast de 

genoemde voorwaarden ook altijd de formele indieningsvereisten, en kunnen nog nadere voorwaarden 

worden gesteld. Of uw plan daadwerkelijk haalbaar is, hangt onder andere af van de uitkomst van de 

benodigde planologische procedures. 

2. Uw plan is in strijd met het planologisch kader 

Uw verzoek is beoordeeld op haalbaarheid omdat het in strijd is met de regels van een planologisch kader. 

Het door u gewenste plan ligt in het bestemmingsplan Landellijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld. De 

gronden in uw plan hebben deels bestemming ‘ Wonen’ en deels de bestemming ‘Agrarisch — 

landschappelijke waarden’. Uw plan voldoet niet aan de regels van deze bestemming. De redenen hiervoor 

zijn: 

{) De woning wordt in uw plan buiten het aanduidingsvlak ingetekend; 

2) De woning wordt niet gerealiseerd binnen het bestemmingsvlak ‘Wonen’; 

3) De inhoud van de woning overschrijdt de maximaal toegestane m; 

4) De goothoogte van de woning is hoger dan de toegestane 3 meter. 

Woerden, hoofdstad van hetîndn.fb-?(' 
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Als u uw plan verder uitwerkt en een formele aanvraag indient, kan de gemeente overwegen om 

medewerking te verlenen. 

3. De beoordeling van uw plan 

Bij onze beoordeling hebben we onder meer gekeken of uw plan ruimtelijk inpasbaar is en past in ruimtelijk 

beleid. Vervolgens hebben we onderzocht welke procedure van toepassing is om te kunnen afwijken van de 

regels van het bestemmingplan. 

Inhoud woning 

In twee eerdere haalbaarheidsverzoeken voor dit adres is aan u doorgegeven dat u binnen het 

bestemmingsplan een woning van 550 m? kunt realiseren. De woning op het perceel Rietveld 40 heeft de 

aanduiding ‘voormalige tweede bedrijfswoning. In artikel 22.2.2 sub c onder 1 staat aangegeven dat een bij 

een ‘voormalige tweede bedrijfswoning’, de inhoud maximaal de bestaande inhoud mag zijn vermeerderd 

met 10%. In de eerdere haalbaarheidsverzoeken is bepaald dat de bestaande (inmiddels gesloopte) woning 

als 500 m? mag worden aangemerkt. Binnen het bestemmingsplan kunt u daarom een nieuwe woning van 

550 m3 realiseren. Een woninginhoud boven de 550 m? dient u te compenseren door elders gebouwen te 

slopen/saneren, conform artikel 31.1 sub h van het bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, 

Zegveld. 

Uw gemachtigde heeft eerder aangegeven dat u een schuur van 670 m? aan de Van Teylingenweg 143 

wenst te slopen ter compensatie. Het slopen van 670 m? is goed voor 335 m3 extra inhoud bovenop de 550 

m3. De woning mag in dat geval een maximale inhoud van 885 m3 hebben. 

Van de overname van de 670 m? ‘sloopmeters' aan de van Teylingenweg 143 — of een locatie elders — dient 

u een bewijs voor te leggen bij een eventuele aanvraag omgevingsvergunning, zoals een koopcontract. U 

moet daarnaast ook een (bouw)tekening van de te slopen schuur aanleveren. Het oppervlak zal worden 

gecontroleerd en betreft de buitenmaten. De schuur dient ten slotte gesloopt te zijn alvorens u begint met 

bouwen. 

Ruimtelijke kwaliteit 

Uw plan is diverse malen besproken in de commissie Ruimtelijke kwaliteit en erfgoed. Het verslag van het 

laatste overleg (29 januari 2020) luidt als volgt: 

“E zijn weer nieuwe tekeningen ingediend voor het mandaatoverleg. Het ontwerp voor de woning roept nog vragen Op, 

maar de massa en hoofdvorm zijn akkoord. De commissie is ook benieuwd naar de bijgebouwen. Voor wat betreft de 

inrichting van het terrein adviseert de commissie het bouwvlak zoveel mogelijk te beperken, en de zuidgevel als 

voorgevel te bestempelen. Daarmee wordt voorkomen dat op het traditionele voorerf (ook al s het een 

nieuwbouwwoning) allerlei (vergunningvrije) bouwsels komen. 

De oevers uitvoeren als natuurvriendelijk. De commissie gaat niet akkoord met het voorstel van de dam met taluds op 

deze plek. Aan beide kanten moet het water zichtbaar doorlopen; hetzij door middel van een brug, hetzij met een forse 

en zichtbare duiker. 

Conclusie: op het haalbaarheidsverzoek kan een positief advies worden genoteerd, echter onder voorbehoud van de 

‘bovengenoemde opmerkingen. De commissie doet hierbij géën uitspraak over (het schetsontwerp van) de woning. De 

architect wordt uitgenodigd hierover (al dan niet voor of tjdens de aanvraag omgevingsvergunning) nader overleg te 

voeren met de gemandateerden.” 
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4. Wat zijn de voorwaarden voor de planuitwerking? 

Als u ervoor kiest om verder te gaan met de ontwikkeling van de locatie, gelden de volgende voorwaarden. 

Woning dient te voldoen aan bouwvoorschriften bestemmingsplan 

De goothoogte van de woning dient te worden gemeten zoals voorgeschreven door het bestemmingsplan 

(‘vanaf peil tot de (ongeveer) horizontale snijlijn van gevelvlak en dakvlak’), en aan deze voorschriften in het 

bestemmingsplan te voldoen. Het peil is daarbij gelijk aan het maaiveld. In uw huidige plan is de goothoogte 

te hoog. 

Een overstek van het dak is akkoord tot 0,5 meter, mocht het meer zijn dan wordt dit bij de m? van de woning 

opgeteld. 

U dient zelf op de bouwtekening de voor het bestemmingsplan relevante maten aan te geven (met 

inachtneming van de wijze van meten die het bestemmingsplan voorschrijft), waaraan wij kunnen toetsen. 

De gemeente is niet bereid om afwijkingen te verlenen voor bouwvoorschriften, met uitzondering van het 

aantal m3 van de woning wanneer u elders compenseert. 

Compensatieregeling dient te worden onderbouwd 

Wanneer u uw woning wilt vergroten middels de compensatieregeling, dient u bewijs van de overnamen aan 

‘sloopmeters' voor te leggen bij een eventuele aanvraag omgevingsvergunning, zoals bijvoorbeeld een 

koopcontract. Daarnaast moet u een (bouw)tekening aanleveren die duidelijkheid verschaft in de 

buitenmaten van de te slopen schuur. Ten slotte dient de bebouwing die u over neemt van het andere 

perceel, gesloopt te zijn alvorens u begint met bouwen 

Toegangspad dient ook de bestemming ‘Wonen' te krijgen 

Het toegangspad in uw plan, dat over gronden loopt met de bestemming ‘Agrarisch — landschappelijke 

waarden’, moet eveneens de bestemming Wonen' krijgen. Het is niet toegestaan om agrarische gronden te 

verharden tenzij het ten behoeve is van een agrarisch bedrijf. Dat is het in dit geval niet. 

Houdt u er rekening mee dat de bestemmingsgrenzen binnenplans alleen zodanig gewijzigd kunnen worden, 

dat de geldende oppervlakte van de bij wijziging betrokken bestemmingsvlakken met niet meer dan 10% 

wordt verkleind of vergroot (bestemmingsplan 32.7 sub a). 

Bestemmingsvlak ‘Wonen’ aan de oostzijde 1 meter langs de zijgevel intekenen 

In aansluiting op van het advies van de commissie Ruimtelijke kwaliteit en erfgoed, dient het 

bestemmingsvlak ‘Wonen' zodanig n uw plan te worden aangepast dat deze aan de oostzijde 1 meter langs 

de zijgevel loopt. U kunt eventueel aan de noordzijde het bestemmingsvlak iets uitbreiden, zodat het 

achtererfgebied in uw plan niet (veel) kleiner zal worden. 

Erlinrichtingsplan 

U dient een erfinrichtingsplan aan te Ieveren. Deze zal worden gekoppeld aan het wijzigingsplan op grond 

van artikel 17b onder j en n uit herziening 2 van het bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, 

Zegveld. 

5. Houdt u rekening met de volgende aandachtspunten 

Het is belangrijk dat u onderbouwt wat de gevolgen zijn van het plan. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan 

verandering in bestaande en nieuwe opperviakte en afmetingen en de gevolgen voor bijvoorbeeld het 

parkeren, Hieronder geven we specifiek voor uw situatie enkele aandachtspunten mee voor deze 
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onderbouwing. Als u hier rekening mee houdt in de uitwerking, vergroot dit de slagingskans en de 

doorlooptijd. 

Bodem 

Een check op historische bodeminformatie is nodig, en mogelijk ook een bodemonderzoek. 

Milieuzonering 

De milieuzonering van de bedrijfsbestemming op nr. 36 en het melkveebedrijf op nr. 34 zijn 

aandachtspunten. Gemotiveerd dient te worden dat deze bedrijven niet in hun bedrijfsvoering belemmerd 

zullen worden met het verschuiven van de woning, en dat er bij de woning een goed woon-leefklimaat kan 

worden gegarandeerd. 

Archeologisch onderzoek 

Vorig jaar is er een bureauonderzoek uitgevoerd'. Een archeologisch vervolgonderzoek is noodzakelijk. 

Het uitgevoerde bureauonderzoek heeft de hoge archeologische verwachting voor het plangebied bevestigd. 

In het plangebied kunnen archeologische resten vanaf de Late IJzertijd tm de Nieuwe Tijd aanwezig zijn. Wij 

onderschrijven het advies van het onderzoeksbureau om een vervolgonderzoek in de vorm van een 

verkennend booronderzoek uit te laten voeren. 

Het archeologische bureauonderzoek is akkoord. Wij hebben het rapport beoordeeld, inclusief het daarin 

opgenomen plan van aanpak (PvA) voor het verkennende booronderzoek. Wij hebben geen opmerkingen. 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

(KNA). De conclusies zijn helder en goed onderbouwd. De onderzoeksmethodiek in het PVA is passend voor 

de archeologische verwachting in het plangebied. Wij adviseren om wel het rapport nogmaals aan ons voor 

te leggen nadat de resultaten van het booronderzoek aan het rapport zijn toegevoegd. 

Aanlegvergunning 

Uw plan ligt in een gebied met hoge archeologische verwachtingswaarde. Behoudens het bepaalde in artikel 

33.3 van het bestemmingsplan, is het verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 

burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werkzaamheden uit te voeren: 

a. verlagen van de bodem en afgraven van gronden en roeren en omwoelen van gronden dieper 

‘dan 0,3 m onder peil over een oppervlakte van meer dan 100 m2; 

b. het ophogen en egaliseren van gronden over een oppervlakte van meer dan 100 m? en hoger 

dan 0,3 m; 

c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen over een oppervlakte van meer dan 100 m2. 

Voor uw plan dient u daarom een aanlegvergunning aan te vragen, of te motiveren waarom dit niet van 

toepassing zou zijn. 

Een mogelijk alternatief is om de hoge verwachtingswaarde van de verbeelding af te halen 

(bestemmingsplan artikel 33.8). Dit kan meegenomen worden met de binnenplanse afwijking, maar moet in 

dat geval onderbouwd worden met onderzoeken. In dat laatste geval vervalt de aanlegvergunning, en is 

deze ook niet meer aan de orde wanneer dieper dan 0,3 meter en over een groter oppervlakte dan 100 m? 

wordt geroerd. 

1 Zee, R.M. van der 2019: Rietveld 40 Woerden (gemeente Woerden). Een bureauonderzoek en inventariserend 

veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek. ADC Rapport 4817, concept d.d. 18 juli 2019, ADC 

ArcheoProjecten, Amersfoort. 
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Ecologie 

Een quick scan flora en fauna is nodig. 

Duurzaamheid 

De gemeente Woerden wil - vooruitlopend op nationale doelstellingen — in 2030 een CO2-neutrale 

gemeente te zijn. U wordt aangemoedigd om hieraan bij te dragen, onder meer door rekening te houden met 

een reductie n uw energiebehoefte (bijvoorbeeld door extra te isoleren) en door duurzame energie op te 

wekken (bijvoorbeeld door het gebruik van zonnepanelen). Naast dat u hiermee een bijdrage levert aan een 

beter milieu/klimaat, voorkomt u hiermee toekomstige kosten (door nieuwe wet- en regelgeving) en 

bewerkstelligt u een kostenbesparing. Voor vele maatregelen kunt u ook subsidie krijgen, bijvoorbeeld voor 

het opwekken van duurzame energie en fiscale aftrek voor extra isolerende maatregelen. De gemeente kan 

u hierin ondersteunen. Meer informatie hierover kunt u vinden op het online energieloket van gemeente 

Woerden: www.jouwhuisslimmer.nl. 

Vergunningsvrije gebouwen 

In uw plan ontbreken de relevante maten om het oppervlak van het bebouwingsgebied na te kunnen 

rekenen. U dient het bestemmingsvlak bovendien nog aan te passen aan de hierboven gestelde 

voorwaarden. Op dit moment kunnen wij daarom geen uitspraken doen over het aantal m2 aan bijgebouwen 

dat vergunningsvrij gerealiseerd kan worden. 

Welstand 

Bij het beoordelen van de omgevingsvergunningaanvraag en het erfinrichtingsplan bij het wijzigingsplan, 

wordt advies aan de commissie voor Ruimtelijke kwaliteit en erfgoed (voorheen de Welstandscommissie) 

gevraagd. U heeft de mogelijkheid om het plan in het kader van ‘vooroverleg’ aan de welstandscommissie 

voor te leggen. 

Draagvlak 

Tegen een vergunning en planologische procedure kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Om te 

voorkomen dat u vertraging oploopt door bezwaren, raden wij u aan eerst uw plannen met uw buren te 

bespreken voordat u een aanvraag om omgevingsvergunning indient. U bent als aanvrager verantwoordelijk 

voor het tijdig creëren van draagvlak. Dit voorkomt vaak langlopende juridische procedures. De wijze waarop 

u uw plan met de buren afstemt staat vrij. We gaan ervanuit dat u minimaal de buren tijdig informeert en —in 

een voorkomend geval met veel impact voor de omgeving — in breder verband op interactieve wijze de 

omgeving betrekt. Meer informatie over participatie kunt u opvragen bij de dorps- of wijkambtenaar van de 

gemeente. 

6. Te volgen procedure 

Let op: per 1 januari 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. Dit betekent dat een formele aanvraag 

Omgevingsvergunning of een planologische procedure van de Wet ruimtelijke ordening volgens de nieuwe 

regels van de Omgevingswet wordt behandeld. Voor complexe aanvragen met een uitgebreide procedure is 

leidend wanneer het ontwerp ter inzage wordt gelegd. De huidige procedure om af te wijken van de regels 

van het bestemmingsplan wordt een Omgevingsplanactiviteit (OPA). Voor meer informatie over het de wet 

en het overgangsrecht kunt u terecht op www.omgevingswetportaal.nl. Met de invoering van de 

Omgevingswet start ook het digitaal stelsel en een nieuw Omgevingsloket. Meer informatie over het nieuwe 

digitale stelsel met het Omgevingsloket vindt u op www.pre.omgevingswet.overheid.nl. 
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Het volgende advies geldt wanneer voor 1 januari 2021 een ontwerpwijzigingsplan ter inzage wordt 

gelegd. 

Of uw plan daadwerkelijk haalbaar is, hangt onder andere af van de uitkomst van de benodigde 

planologische procedure. Om uw gewenste plan te kunnen realiseren, zijn de volgende wettelijke procedures 

nodig. 

Wijzigen van het bestemmingsvlak en verplaatsen van het aanduidingsvlak burgerwoning 

Binnenplanse wijzigingsprocedure 

Het bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld biedt met toepassing van 32.6 en 32.7 

sub a de mogelijkheid om een deel van het bestemmingsplan te wijzigen. Dit wijzigingsplan kan daarmee 

voorzien in het aanpassen van de bestemmingsvlakken en het aanduidingsvlak voor de woning. Omdat uw 

gewenste plan kan voldoen aan de voorwaarden van deze wijzigingsbevoegdheid, kunt u een verzoek 

indienen voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Dit is een uitgebreide procedure. Deze procedure duurt 

circa 26 weken. 

  

U kunt hierbij in overleg met de gemeente een wijzigingsplan opstellen. Een wijzigingsplan bestaat uit de 

onderdelen toelichting, regels en verbeelding. Het opstellen van een wijzigingsplan en het uitvoeren van de 

benodigde onderzoeken kunt u laten uitvoeren door een onafhankelijke adviseur in te huren. 

De gemeente beoordeelt vervolgens eerst het conceptplan en toetst de onderzoeksresultaten. Als hieruit 

bljkt dat er geen verdere belemmeringen zijn, kan de procedure gestart worden met het plegen van overleg 

met relevante instanties en het ter inzage leggen van het ontwerpplan. Daarna kan het wijzigingsplan 

worden vastgesteld door burgemeester en wethouders. 

Aan deze wijzigingsprocedure zijn extra Iegeskosten verbonden, bovenop de legeskosten voor een 

omgevingsvergunning. Deze extra kosten vindt u in de legesverordening. Daarnaast kan het zijn dat u op 

bepaalde terreinen onderzoek moet verrichten, wat ook extra kosten met zich meebrengt. 

Vergroten van de woning 

Binnenplanse afwijkingsmogelijkheid (toepassing artikel 2.12 lid 1 sub a onder 1 Wabo) 

Het bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld biedt met toepassing van 31.1 sub h 

(compensatieregeling) de mogelijkheid om f te wijken van de regels. Door af te wijken van de regels kan u 

een grotere woning bouwen. U kunt daarom een aanvraag reguliere omgevingsvergunning indienen waarbij 

u tevens de activiteit 'afwijken van het bestemmingsplan' aanvraagt. Dit is een reguliere procedure. Deze 

procedure duurt 8 weken nadat u een complete aanvraag hebt ingediend. Deze termijn kan eenmalig 

worden verlengd met 6 weken. Aan een binnenplanse afwijkingsprocedure zijn extra legeskosten verbonden, 

bovenop de legeskosten voor een omgevingsvergunning. Deze extra kosten vindt u in de legesverordening. 

Coördinatieverordening Woerden 

De gemeente Woerden heeft een coördinatieverordening. Deze verordening maakt het mogelijk om 

eventueel gelijktijdig met de planologische procedure (wijzigingsplan) een omgevingsvergunning bouwen te 

verlenen (afwijken vergroten van de woning). Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit aangeven voordat 

u een verzoek indient om (een deel) van het bestemmingsplan te herzien of bij uw aanvraag om een 

omgevingsvergunning. 

7. Hoe nu verder? 

Uit bovenstaande blijkt dat wij nog geen definitieve uitkomst kunnen geven over de haalbaarheid. Het plan 

moet eerst aangepast worden aan de voorwaarden. Als u er voor kiest om verder te gaan met de 
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ontwikkeling van de locatie, kunt u een intentieovereenkomst afsluiten om de haalbaarheid verder te 

onderzoeken of u kunt meteen een formele aanvraag indienen. In het eerste geval wordt de haalbaarheid 

dus opnieuw bekeken en in het tweede geval — een formele aanvraag — is het praktisch dat er in het kader 

van vooroverleg duidelijkheid is over de gestelde voorwaarden. In beide gevallen is het belangrijk dat u 

voldoet aan de in deze brief gegeven voorwaarden voor de planuitwerking en dat u rekening houdt met de 

genoemde aandachtspunten. 

Meer informatie over het haalbaarheidsverzoek, gemeentelijke beleidskaders en andere nuttige informatie 

voor de uitwerking van uw plan vindt u op de website van de gemeente. 

8. Deze brief is geen formeel besluit 

Deze brief geeft de uitkomst weer van het beoordelen van het haalbaarheidsverzoek en is geen besluit. Een 

definitief besluit wordt pas genomen na indiening van een aanvraag om omgevingsvergunning. U kunt 

daarom aan deze brief geen rechten ontlenen. Bezwaar maken is niet mogelijk. Deze mogelijkheid is er 

alleen wanneer u een formele aanvraag indient. 

9. Heeft u nog vragen? 

Deze brief bevat veel informatie. Wij kunnen ons voorstellen dat u hier vragen over heeft of hierover met ons 

in gesprek zou willen. Neemt u dan gerust contact met ons op. Dit kan via het telefoonnummer 14 0348 of 

v 

Met vriendelijke groeten, 

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden, 

    
medewerker team Ruimtelijke plannen 
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voormalige bebouwing 

In het grijs wordt de 

voormalige 

bebouwing (1914 -1923) 

aangegeven. Deze 

zijn reeds grotendeels 

gesloopt. Tevens wordt 

in de situatie, het 

huidige bouwvlak contour 

aangegeven. 

bomen 

Door middel van de 

voorgaande drone foto, 

zijn alle bestaande 

bomen in kaart gebracht. 

watergangen 

Ter aanvulling de reeds 

uitgegraven watergangen 

en de dam ten behoeve 

van de inrit zijn op 

deze tekening niet 

aangegeven. 
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- Poldergast tuin+landschap 

parkeren bezoekers 

met heg (80cm hoog) 

vergunningvrije 

schuur, 87m2 

    

  
haag (80cm hoog) 

boomgaard 

  
  

  

knotwilgen aan 

waterkant       
groene taluds dam met 

beschoeiing onder water 

geslagen 

INRICHTINGSPLAN - SCHAAL 1:500 
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vergunningsvrije 

39m? 

  

           

hooischuur (overkapping), 

inhoud 885m°   
leilinden 

nieuw te bouwen woning 

LW _J ____________________________________________ 

knotwilgen aan 

A 

waterkant / \ g 
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- Poldergast tuin+landschap 

LEGENDA 

1. winterlinde 

2. knotwilgen aanvullen 

3. hoogstam boomgaard 

(diverse appelsoorten) 

4. bosje 

- veldesdoorn 

- gelderse roos 

-els 

- vuilboom 

5. beukenhaag 

(80cm hoog) 

6. leilinden 

    
7. diverse al reeds 

aanwezige bomen 

-els 

populier 

-es 

esdoorn 

peer 

wilg 

meidoorn 

  
    

natuurlijke oever watergang 

rondom zonder beschoeiing   
  

  

8. karrespoor in 

halfverharding 
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Poldergast tuin+landschap 

Beplantingsplan Rietveld 40, Woerden 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nr Naam Nederlands Aantal Opmerkingen 

BOMEN 

1_[Tilia cordata winterlinde 2 entree 

2 |Salix alba knotwilg div slootkant 

3 |hoogstam boomgaard div. appelsoorte: 9 bloesem, vrucht 

4 |bosje, div heesters, hakhout _ [veldesdoorn herfstkleur 

gelderse roos bloei, bes 

els wintergbeeld katjes 

vuilboom bloei, bes 

5 |Fagus sylvatica beukenhaag 63m1 __ [siertuin en parkeren 

6 [Tilia cordata leilinden 3 zonwering voorgevel 

7 |diverse bomen aanwezig els 

populier 

es 

esdoorn 

peer 

wilg 

meidoorn               

1. winterlinde 

(Tilia cordata) 

2. knotwilgen 

(Salix alba) 

3. hoogstam boomgaard 

(Diverse appelsoorten) 

  
4. bosje 

(veldesdoorn, gelderse 

roos, els en vuilboom) 

BEPLANTINGSPLAN - REFERENTIE BEELDEN 
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5. beuken haag 

(Fagus sylvatica) 

6. leilinden 

(Tilia cordata) 

8. karrespoor in 

  

  

  

halfverharding pad 
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Titel Verkennend Ecologisch Onderzoek Rietveld 40 

te Woerden 
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Samengesteld door N aaviseur Watersnip Advies 

N senior adviseur Watersnip Advies 

Foto's Watersnip Advies 

Naam en adres opdrachtgever — 

Contactpersoon opdrachtgever E Arco Architecten BNA 

Alle auteursrechten ten aanzien van dit rapport worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets uit dit rapport mag 

worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 
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1 Inleiding 

s voornemens nieuwbouw te realiseren binnen het plangebied Rietveld 

40 te Woerden. Voor de nieuwbouw dienen de aanwezige opstallen op het perceel 

afgebroken te worden. Tevens worden de sloten aan de oostkant met elkaar verbonden en 

zal er een nieuwe dam gerealiseerd worden aan de zuidkant van het plangebied, voor 

toegang tot het perceel. 

De initiatiefnemer van de voorgenomen plannen dient te verkennen of er mogelijk schadelijke 

gevolgen zijn voor beschermde natuurwaarden in het plangebied. Daarbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen beschermde planten- en diersoorten en beschermde gebieden. 

Concreet betekent het dat nagegaan moet worden of: 

- Er overtreding van de verbodsbepalingen voor beschermde soorten plaatsvindt 

(toetsing Wet Natuurbescherming). 

Beschermde plantensoorten mogen niet vernietigd of beschadigd worden. Beschermde 

diersoorten mogen niet gedood, verwond of opzettelijk verontrust worden. Daarnaast 

mogen hun nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfsplaatsen 

niet beschadigd, vernield, uitgehaald, weggenomen of verstoord worden en mogen 

hun eieren niet vernietigd of vernield worden; 

-  Er mogelijke significante gevolgen zijn voor beschermde gebieden (toetsing Wet 

Natuurbescherming); 

Er wezenlijke waarden en kenmerken van het Natuurnetwerk Nederland aangetast 

worden (Toetsing Natuurnetwerk Nederland, Toepassing Ontwerp Provinciale 

Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028). 

Om te onderzoeken of bovenstaande bepalingen overtreden of aangetast worden dient het 

plangebied onderzocht te worden, middels een bureaustudie en onderzoek naar de 

aanwezige flora en fauna door een deskundige op het gebied van ecologie. 

In januari 2019 hebben gekwalificeerde medewerkers van Watersnip Advies een Flora- en 

fauna-inventarisatie verricht in het plangebied. Hierbij werd met name gelet op het 

voorkomen van beschermde planten- en diersoorten. Daarnaast zijn de verschillende biotopen 

binnen het plangebied beoordeeld met betrekking tot potentieel voorkomende beschermde 

soorten. 

Dit rapport geeft een overzicht van de voor het plangebied geldende natuurwetgeving, de 

aanwezigheid van beschermde gebieden in de nabije omgeving en de aanwezige en 

verwachte flora en fauna in het plangebied. Vervolgens wordt aangegeven of er bij het 

realiseren van de voorgenomen plannen schade verwacht wordt aan beschermde soorten. 

Met het oog op de algemene zorgplicht, die geldt voor alle planten- en diersoorten, worden 

waar mogelijk maatregelen beschreven, gericht op het voorkomen van schade. 
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2 Toetsingskader 

2.1 Europese richtlijnen 

Binnen de Europese Unie vormen de Natura2000-gebieden een netwerk van beschermde 

natuur. Het doel van deze gebieden is het behoud van de biodiversiteit in Europa. Het 

beschermen van kwetsbare planten en dieren en hun leefgebieden is hierbij het uitgangspunt. 

Deze richtlijnen zijn in Europa uitgewerkt in de Vogel- en Habitatrichtlijn. In de Nederlandse 

wetgeving zijn deze geïmplementeerd in de Wet Natuurbescherming. Deze wet is van kracht 

geworden op 1 januari 2017. 

2.2 Landelijk natuurbeleid- en wetgeving 

2.2.1 Wet Natuurbescherming 2017 (Wnb) 

In de Wet Natuurbescherming zijn per 1 januari 2017 drie wetten opgenomen, te weten de 

Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet en Boswet. 

Natura2000-gebieden 

In Nederland zijn gebieden aangewezen als speciale beschermingszones. Deze gebieden 

vallen onder de Vogelrichtlijn en/of de Habitatrichtlijn en worden aangeduid als Natura2000- 

gebieden. Voor deze gebieden zijn instandhoudingsdoelen geformuleerd. Per provincie is het 

college van Gedeputeerde Staten verantwoordelijk voor het treffen van 

instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen. Tevens heeft de provincie de 

bevoegdheid om bijzondere landschappen of bijzondere provinciale natuurgebieden aan te 

wijzen, mits deze niet reeds onder een Natura2000-gebied vallen. 

Activiteiten die mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van de natuurlijke 

habitats, of habitats van soorten kunnen verslechteren of een significant verstorend effect 

zouden kunnen hebben op aangewezen soorten binnen een gebied, zijn vergunningsplichtig. 

Soorten 

De soortenbescherming is bedoeld om in het wild levende planten- en diersoorten te 

beschermen als er werkzaamheden plaatsvinden in en rond het leefgebied van een soort. In 

de Wet Natuurbescherming worden drie beschermingsregimes onderscheiden; Europees 

beschermde soorten vallen onder beschermingsregimes soorten “Vogelrichtlijn (wnb-vrl) en 

beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn” (wnb-hrl) en nationaal beschermde soorten 

vallen onder beschermingsregime “andere soorten” (wnb- andere soorten). 

Werkzaamheden die schade kunnen veroorzaken aan soorten zijn, 0; (ver)bouwen, slopen, 

of wegen aanleggen, water dempen en graven. Voor werkzaamheden die geen schade 

veroorzaken aan beschermde soorten, hoeft vooraf niets geregeld te worden. Als het echter 

onmogelijk is om schade aan beschermde soorten te voorkomen, dan moet vooraf bepaald 

worden of er een vrijstelling geldt of dat er een ontheffing moet worden aangevraagd. 

De voorwaarden verbonden aan een vrijstelling of ontheffing zijn afhankelijk van de mate van 

bescherming van de planten- en diersoorten die binnen het plangebied voorkomen. 

Wanneer in geval van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting schade ontstaat aan beschermde 

planten en dieren, is het mogelijk te werken met een goedgekeurde gedragscode die 

toepasbaar is voor de geplande activiteiten en de aangetroffen soorten. Indien dit niet het 
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geval is en er schade ontstaat aan beschermde soorten dient een ontheffing te worden 

aangevraagd. Ontheffingen worden aangevraagd bij de provincie. De voorwaarden 

verbonden aan een vrijstelling of ontheffing zijn afhankelijk van de mate van bescherming 

van de planten- en diersoorten die binnen het plangebied voorkomen. Een ontheffing wordt 

alleen toegekend als de werkzaamheden het voortbestaan van de soort niet in gevaar 

brengen. 

Het integreren van ecologische maatregelen in het plan kan een ontheffingsaanvraag 

voorkomen. Hierbij gaat het om het consolideren van het leefgebied van populaties. 

Deze maatregelen dienen voorafgaande aan de werkzaamheden uitgevoerd te worden om zo 

de functionaliteit van het plangebied voor de beschermde soort(en) ten allen tijden te 

behouden. Het gaat daarbij dus om het voorkómen van schade (zie figuur 1). 

Deze ecologische maatregelen dienen opgesteld te worden door of in samenwerking met een 

ter zake kundige. 

@ R S 

@ Eczlogische auickscan 

     

@ soortgericht onderzoek 

    

@ itigatie enot compensatieplan 

        

  

  

© ortheting aanvagen 

  

    

@ Ecologische begeleiding bij 

uitvoering werkzaamheden 

  

  

    

Figuur 1: Stappenplan onderzoek Wet natuurbescherming (Bron: www.regelink.net} 

In het kader van de Wet natuurbescherming zijn alle vogels beschermd. Tijdens het 

broedseizoen zijn de nesten van alle vogels beschermd en mogen niet verontrust worden. 

Nesten van sommige vogelsoorten zijn jaarrond beschermd. Ten aanzien van jaarrond 

beschermde nesten onderscheidt de Wnb vijf categorieën: nesten die buiten het 

broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (1), nesten van koloniebroeders 

die jaarlijks dezelfde vaste broedplaats hebben (2), nesten van vogels die niet in kolonie 

broeden maar wel jaarlijks dezelfde vaste broedplek hebben (3), nesten van vogels die 

jaarlijks gebruik maken van hetzelfde nest (4) en ten slotte nesten van vogels die geneigd zijn 

terug te keren naar de broedplek van het vorige jaar, maar wel flexibel genoeg zijn om zich 
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elders te vestigen indien nodig (5). De nesten van de vogelsoorten van categorie 1 t/m 4 zijn 

jaarrond beschermd. De nesten van de soorten in categorie (5) zijn jaarrond beschermd als er 

onvoldoende alternatieven zijn of als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden 

dat rechtvaardigen. 

Algemene zorgplicht (artikel 1.11) 

Voor Natura2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende 

planten- en diersoorten geldt de algemene zorgplicht. Deze bepaalt dat een ieder die weet 

dat zijn of haar handelen nadelige gevolgen kan hebben voor Natura2000-gebieden, 

bijzondere nationale natuurgebieden en flora en/of fauna, deze handelingen achterwege dient 

te laten, of verplicht is om maatregelen te nemen (voor zover redelijkerwijs kan worden 

gevraagd) die deze negatieve gevolgen zoveel mogelijk voorkomen, beperken of ongedaan 

maken. De zorgplicht kan gezien worden als algemene fatsoenseis die voor iedereen geldt. 

Houtopstanden, hout en houtproducten 

Het is verboden om een houtopstand buiten de grenzen van de bebouwde kom geheel of 

gedeeltelijk te kappen, zonder hier voorafgaande aan de werkzaamheden melding van te 

doen bij Gedeputeerde Staten. Indien er houtopstand gekapt moet worden geldt er een 

herplantplicht. 

Let wel, hakhoutbeheer geldt als bestendig beheer. Het gaat om kappen ter verwijdering op 

korte of langere termijn. 

Toetsing Wet Natuurbescherming 2017 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura2000-gebied of bijzondere 

provinciale natuurgebied. 

  

  
Het dichtstbijzijnde Natura2000-gebied is ‘Nieuwkoopse Plassen & De Haeck’ op 5 km ten 

noordwesten van het plangebied. Het Natura2000-gebied de ‘Broekvelden-Vettenbroek & 

Polder Stein’ ligt 7 km ten zuidwesten van het plangebied. 

Doelsoorten van het Natura2000-gebied ‘Nieuwkoopse Plassen & De Haeck’ zijn: Noordse 

woelmuis, Bittervoorn, Gestreepte waterroofkever, Groenknolorchis, Kleine modderkruiper, 

Meervleermuis, Platte schijfhoren, Rivierdonderpad en Zeggekorfslak. Aangewezen 

vogelsoorten zijn: Grote zilverreiger, Kolgans, Krakeend, Purperreiger, Rietzanger, Roerdomp, 

Smient, Snor, Zwarte stern en Zwartkopmeeuw. 

Doelsoorten van het Natura2000-gebied ‘Broekvelden-Vettenbroek & Polder Stein’ zijn: 

Kleine Zwaan, Krakeend, Slobeend en Smient. 

Een deel van deze soorten is alleen binnen het Natura2000-gebied aanwezig. Het plangebied 

ligt echter ook binnen de actieradius van enkele vogelsoorten, zoals Slobeend en Smient. Het 

plangebied is echter niet geschikt als leefgebied voor deze soorten. Er zijn geen brede sloten 

en open graslanden aanwezig waar deze soorten kunnen foerageren. In de directe omgeving, 

ten noorden, van het plangebied is het uitgestrekte weidegebied, zeer geschikt als 

foerageergebied. De werkzaamheden binnen het plangebied hebben geen invloed op deze 

gebieden. Negatieve effecten op de doelsoorten van de Natura2000-gebieden zijn derhalve 

niet aan de orde. 

Een uitgebreide beschrijving van de flora en fauna binnen het plangebied is te vinden in 

hoofdstuk 4. 
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Het plangebied ligt buiten de bebouwde kom van de gemeente Woerden. Indien er bomen 

gekapt worden gaat het hierbij niet om meer dan 10 are (1000 m?). De herplantplicht in het 

kader van de Wet Natuurbescherming is daarom niet aan de orde. 

2.2.2 Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland in de wet benoemd als de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is 

een netwerk van natuurgebieden in Nederland om de biodiversiteit te behouden en te 

versterken. Via dit netwerk kunnen planten en dieren zich verspreiden, waardoor de kans op 

uitsterven verkleind wordt. De NNN bestaat uit: 

- _ Natura 2000 gebieden; 

bestaande natuurgebieden, zoals de Nationale Parken; 

gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt; 

landbouwgebieden, die beheerd worden volgen agrarisch natuurbeheer en; 

- grote wateren, zoals meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en Waddenzee. 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan van 1990, 

en via de planologische kernbeslissing Nota Ruimte van de voormalige Ministeries van 

VROM, LNV, V&W en EZ (2006) voortgezet in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, 

opgesteld door het Ministerie van I&M (2012). In 1995 werden de doelsoorten en 

natuurdoeltypen gedefinieerd, die in 2000 werden doorgevoerd in de provinciale plannen. 

Vanaf 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor de uitvoering van de NNN. 

De natuur in de NNN is beschermd middels een ‘nee, tenzij'-regime. Binnen de NNN zijn 

nieuwe projecten, plannen en handelingen met een significant negatief effect op de 

wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN niet toegestaan, tenzij er sprake is van een 

groot openbaar belang en reële alternatieven ontbreken. Eventuele schade moet zoveel 

mogelijk worden gemitigeerd en/of gecompenseerd. 

Legenda 

Bescherming leefgebieden 

DA Watepaes 

[L] Weidevogelkemgebieden 

T Natuumetwerk Nederland 

\ ven _ EEBinnemeid (oelichtend) 
fE 

/ T E ZZM oofenterein met 

N o natuurwaarden (oekchtend) 

IZZ Natura 2000 (oeichtend) 

7 [DC] Groene contour 
\ aa 

Figuur 2: Overzicht van de nabijgelegen Natura2000 en NNN-gebieden t.0.v. het plangebied (rode contour) 

(bron: ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl, kaart 7} 
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Toetsing Natuurnetwerk Nederland 

Het plangebied maakt geen deel uit van NNN-gebied (zie figuur 2). Ook zijn er geen 

bijzondere landschapselementen aanwezig in en rond het plangebied. De ruimtelijke ingrepen 

die verband houden met de sloop van de opstallen en de bouw van een woning zullen 

vanwege de ligging van het plangebied geen schade veroorzaken aan de NNN. 

2.2.3 Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (herijking 2016) 

Op 4 februari 2013 is de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 vastgesteld door 

Provinciale Staten van Utrecht. De Structuurvisie geeft op regionaal niveau invulling aan de 

ruimtelijke ordening en maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer. In 2016 heeft een 

herijking van deze Structuurvisie plaatsgevonden. 

Het ruimtelijk beleid van de Provincie is gericht op drie pijlers: 

e Een duurzame leefomgeving 

« Vitale dorpen en steden 

« Landelijk gebied met kwaliteit 

Uitgangspunten voor het Landelijk gebied met kwaliteit zijn: 

1. Uitnodigende zones die stad en land verbinden en bijdragen aan de kwaliteit van het 

binnenstedelijk leefmilieu. 

2. Behouden en versterken van de kernkwaliteiten van het landschap en behoud van 

aardkundige waarden. 

3. Behouden en ontwikkelen van een vitaal en samenhangend stelsel van natuur- 

gebieden. 

4. Een economisch vitale en duurzame landbouwsector. 

5. Behouden en ontwikkelen van de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding (recreatie en 

toerisme). 

6. Behouden van gebieden waar rust en stilte kan worden ervaren. 

NB: Het ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 dient na de herijking nog 

vastgesteld te worden. Met de geconsolideerde versie kan de structuurvisie van 2013, 

inclusief de vastgestelde wijzigingen (1° partiele herziening d.d. 10 maart en 2° partiele 

herziening d.d. november 2014), voortaan in één document geraadpleegd worden. De 

originele versies van de structuurvisie en de herzieningen blijven tot aan de vaststelling van 

de herijkte versie beschikbaar voor juridische kwesties. 

Het Natuurnetwerk Nederland (EHS) is reeds in hoofdstuk 2.2.3 ter sprake geweest. Er 

liggen ook natuurwaarden buiten de EHS en de groene contour. Deze dragen veelal bij aan de 

essentiële gebiedskenmerken en aan de regionale biodiversiteit en dienen daarom behouden 

te blijven. Op de kaart ‘Natuur’ van de Provincie Utrecht (zie figuur 2) zijn de gebieden 

aangegeven waar zich de belangrijkste natuurwaarden buiten de EHS en de groene contour 

bevinden. 

Een specifieke categorie van natuurwaarden buiten de EHS zijn weidevogel-kerngebieden. 

Weidevogels zijn karakteristiek in het traditioneel open (veen)weidelandschap. Om de 

weidevogels en het cultuurlandschap waarin zij verblijven te behouden, beschermt de 

Provincie deze landschappen tegen inbreuken op de openheid en verkavelingsstructuur. 

Toetsing Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 

Het plangebied ligt buiten de gebieden die op de kaart ’Natuur’ van de Provincie Utrecht 

aangegeven zijn als gebied met belangrijke natuurwaarden (zie figuur 3). Er zal daarom geen 

schade ontstaan door de geplande nieuwbouwplannen. 
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Figuur 3: Locaties bijzondere natuur Provincie Utrecht t.0.v. het plangebied (rode contour) 
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3 Locatiebeschrij 
  

3.1 Huidige situatie 

Het plangebied ligt in de 

kilometervakken met de Amersfoortse 

coördinaten: 118,455. Het plangebied 

wordt begrensd door sloten. De sloot 

aan de oostkant loopt het perceel in en 

is waarschijnlijk gebruikt voor de afvoer 

van mest vanuit de stallen. Hierdoor 

heeft dit water een cultuurhistorische 456 

waarde. 

In het plangebied staat een oude 

boerderij die grotendeels is ingestort. 

Een deel heeft nog een dak. Van het 

grootste deel van de boerderij staan 

alleen nog de muren overeind. Er zijn 

geen spouwmuren aanwezig. Van het 

deel met het dak zijn de dakpannen 

reeds verwijderd. 

Er groeit veel braam tussen de muren en 

rond de boerderij. 

Op het terrein staat ook een oude, 

tochtige romneyloods die gebruikt wordt 

als opslag voor een tractor. 

  

  

  

  
  

455   
Figuur 4: Plangebied (rode contour) 

Rond de bebouwing staan veel (oude) 

bomen. 

3.2 Plannen 

e het voornemen om de gebouwen binnen het plangebied af te breken 

om ruimte te maken voor een nieuwe woning. De sloten aan de oostkant worden verbonden. 

Aan de zuidkant van het plangebied is reeds een nieuwe dam aangelegd die toegang tot het 

perceel biedt. Er wordt geen water gedempt. De aanwezige bomen blijven (grotendeels) 

behouden. 
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Figuur 5: Locatie nieuwbouw in het plangebied 
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4 Resultaten onderzoek 

4.1 Methode 

Voordat begonnen is met het verkennend veldonderzoek, is een korte, grondige bureaustudie 

uitgevoerd, waarbij diverse internetsites, relevante artikelen en verspreidingskaarten (0.3. 

RAVON) zijn geraadpleegd, om te bepalen welke (streng) beschermde planten- en diersoorten 

in het plangebied zouden kunnen voorkomen. De bureaustudie dient ertoe een meer gerichte, 

effectieve en efficiënte veldinventarisatie te kunnen uitvoeren. 

Op vrijdag 18 januari 2019 hebben gekwalificeerde medewerkers van Watersnip Advies een 

Flora- en fauna-inventarisatie gedaan in het plangebied. Tevens is tijdens de inventarisatie 

een indicerend vooronderzoek uitgevoerd met betrekking tot vleermuizen. Hierbij is een 

bouwkundige inspectie van de aanwezige bebouwing uitgevoerd. Hierbij is middels de 

checklist van het Vleermuisprotocol van de Gegevensautoriteit Natuur geïnventariseerd 

welke functies het plangebied ten aanzien van vleermuizen zou kunnen vervullen. 

4.2 Flora 

Op het terrein groeien Knotwilg, Schietwilg, 

Vlier, Braam, Es, Eik, Grove den, Spar, 

Esdoorn, Appelboom en Perenboom. 

Tevens staan er enkele waardevolle oude 

stobben. Onder de bomen is weinig onder 

begroeiing aangetroffen. Wel zijn er enkele 

bolgewassen aangetroffen, zoals 

Sneeuwklokje. Er groeit veel Braam rond de 

gebouwen en tussen de muren van de 

boerderij. In de sloten is veel Kroos 

aanwezig, verder zijn er geen waterplanten 

aangetroffen. Ook in het watertje binnen 

het perceel zijn geen waterplanten 

aangetroffen, er ligt veel blad en er is 

weinig licht door de aanwezige bomen.   Figuur 6: Waardevolle, oude stobben 

Uit de bureaustudie blijkt dat de Groenknolorchis (wnb-hrl / Rode lijst status ’bedreigd') voor 

komt in de omgeving van het plangebied (1-5km). Dit betreft het oeverland van de Grecht. 

De Groenknolorchis heeft een voorkeur voor natte, voedsel- en stikstofarme gronden die 

zwak zuur tot kalkhoudend zijn. Ze komen 0.a. voor in duinvalleien, trilvenen, 

kalkmoerassen, veenmosrietland en in de randen van rietlanden. Binnen het plangebied is 

door het voormalig agrarisch gebruik geen geschikte biotoop aanwezig voor deze soort. Het 

is er te voedselrijk. De aanwezigheid van de Groenknolorchis kan worden uitgesloten. 

Andere beschermde plantensoorten, die vaak specifieke eisen stellen aan hun leefomgeving, 

zoals beperkte voedselrijkdom, worden niet verwacht binnen het plangebied. 
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Figuur 7 U/m 12: Impressie restanten boerderij 
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Fauna 

4.2.1 Vogels 

Tijdens de inventarisatie zijn verschillende vogelsoorten waargenomen in de omgeving van 

het plangebied, zoals Winterkoning, Ekster, Kauw, Meerkoet, Koolmees, Grote bonte specht, 

Merel en Vink. Alle vogels zijn beschermd in het kader van de Wet Natuurbescherming. De 

nesten van alle vogels zijn tijdens het broedseizoen beschermd en mogen niet opzettelijk 

verontrust worden. Er zijn geen broedende vogels aangetroffen, omdat de inventarisatie 

buiten het broedseizoen is uitgevoerd. De bomen en de bramenstruiken binnen het 

plangebied zijn wel geschikt als broedlocatie voor vogels. 

Nesten van enkele vogelsoorten, zoals Gierzwaluw, Huismus en verschillende uilensoorten, 

zijn jaarrond beschermd. De Gierzwaluw en Huismus broeden onder de dakpannen van 

gebouwen. De aanwezige dakpannen zijn reeds van het dak verwijderd. Hierdoor zijn er geen 

geschikte broedlocaties voor de Gierzwaluw en Huismus. Er zijn op het dak ook geen sporen 

aangetroffen van oude nesten. De aanwezigheid van nesten van de Gierzwaluw en Huismus 

kunnen worden uitgesloten. 

Het plangebied is geschikt voor andere vogels met jaarrond beschermde nesten, zoals 

roofvogels en uilensoorten. Er zijn echter geen nesten aangetroffen die gebruikt kunnen 

worden als broedlocatie door roofvogels. Ook zijn er geen sporen (uitwerpselen, braakballen) 

van uilen aangetroffen. De aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten van roofvogels en 

uilen kan worden uitgesloten. 

De aanwezige bomen zijn geschikt voor holen voor de Grote bonte specht. Deze vogelsoort 

is een categorie 5 soort, wat inhoudt dat deze vogels wel vaak terugkeren naar hun oude 

nestlocatie, maar flexibel genoeg zijn elders 

een nest te maken. De Grote bonte specht is 

binnen het plangebied aangetroffen. De 

bomen blijven behouden. Hierdoor blijven er 

voldoende mogelijkheden voor 

spechtenholen. 

4.2.2 Vissen 

Uit de bureaustudie blijft dat er geen 

beschermde vissoorten voorkomen in de 

directe omgeving van het plangebied. De 

aanwezige sloten zijn door de aanwezigheid 

van veel Kroos en de afwezigheid van 

(ondergedoken) waterplanten ook niet 

geschikt als leefgebied voor beschermde 

vissoorten. 

  
Figuur 13: Cultuurhistorisch, waardevol water binnen het 

perceel 

4.2.3 Amfibieën 

Tijdens de veldinventarisatie zijn geen beschermde amfil aangetroffen binnen het 

plangebied. Uit de bureaustudie blijkt dat Bastaardkikker, Bruine kikker, Meerkikker, Gewone 

pad en Kleine watersalamander (allen wnb-andere soorten) voorkomen in de directe 

omgeving van het plangebied (0-1km). Voor deze soorten geldt in het kader van de Wet 

Natuurbescherming een algemene vrijstelling in de provincie Utrecht. 

  

  

Uit de bureaustudie blijkt dat de Heikikker (wnb-hrl / Rode lijst status ‘thans niet bedreigd’) 

en Rugstreeppad (wnb-hrl / Rode lijst status ‘gevoelig’) voor kunnen komen in de directe 
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omgeving van het plangebied (0-1km). De Poelkikker (wnb-hrl / Rode lijst status ‘thans niet 

bedreigd') komt voor in de omgeving van het plangebied (1-5km). 

De Heikikker komt voor in 0.a. vochtige heidegebieden en hoog- en laagveengebieden. Hij 

geeft de voorkeur aan schrale omstandigheden. Voor de voortplanting is hij afhankelijk van 

ondiep zuur (pH 4 — 5,5) water met oevervegetatie. Verder moet er voldoende ruige en 

structuurrijke vegetatie aanwezig zijn waar deze kikker kan schuilen tegen predators. Binnen 

het plangebied zijn geen ruige en structuurrijke oevers aanwezig. Door het voormalig 

agrarisch gebruik is het plangebied voedselrijk. Hierdoor voldoet het plangebied niet aan de 

specifieke eisen die de Heikikker stelt aan zijn leefgebied. De aanwezigheid van de Heikikker 

binnen het plangebied kan worden uitgesloten. 

De Rugstreeppad komt voornamelijk voor op zandige terreinen met een betrekkelijk hoge 

dynamiek, zoals de duinen, de uiterwaarden van grote rivieren, opgespoten terreinen, 

heidevelden en akkers. 

Voor de voortplanting maakt de Rugstreeppad gebruik van snel opwarmende ondiepe plassen 

en poelen om haar eieren in af te zetten. De sloot in het plangebied is redelijk ondiep. 

Doordat het echter in de schaduw van de vele bomen ligt warmt het in de zomer niet snel 

op. Hierdoor is het niet geschikt als voortplantingslocatie voor de Rugstreeppad. Verder zijn 

er geen plassen of poelen aangetroffen. 

De Rugstreeppad maakt voor de overwintering gebruik van rommelhoekjes met veel 

opgeslagen stenen of van braakliggende y 

zandhopen, waarin hij zich makkelijk kan 

ingraven. Deze zijn binnen het huidige 

plangebied niet aanwezig. Op het moment 

dat er binnen het plangebied plassen en 

poelen met stagnerend water ontstaan, 

door zwaar materieel, of als er hopen zand 

voor langere tiĳd braak komen te liggen, 

wordt het gebied wel aantrekkelijk als 

voortplantings- en overwinteringsgebied. 

De Rugstreeppad staat erom bekend dat 

hij lange afstanden kan afleggen op zoek 

naar een geschikte overwinteringslocatie. 

  

   De Poelkikker heeft een voorkeur voor 

voedselarm, schoon water, bijv. zwak Figuur 14: Noordelijk deel van het plangebied 

zure, stilstaande wateren in bos- en 

heidegebieden op de hogere zandgronden of vennen, poelen en watergangen in 

hoogveengebieden. De oevers moeten goed begroeid zijn, zodat de Poelkikker kan foerageren 

en schuilen. Binnen het plangebied is geen voedselarm schoon water aanwezig. Het 

aanwezige Kroos wijst op voedselrijkdom. Hierdoor is het plangebied niet geschikt als 

leefgebied voor de Poelkikker. De aanwezigheid van deze soort kan binnen het plangebied 

worden uitgesloten. 

   

4.2.4 Reptielen 

Tijdens de inventarisatie zijn geen beschermde reptielen aangetroffen. Uit de geraadpleegde 

verspreidingskaarten blijkt dat de Ringslang (wnb-andere soorten / Rode lijst status 

‘kwetsbaar’) voorkomt in de omgeving van het plangebied (1-5km). 
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De Ringslang is een watergebonden soort. Deze soort heeft rijk begroeide oevers nodig om in 

te jagen en om zich te kunnen verschuilen. Voor de voortplanting maakt deze soort gebruik 

van broeihopen van takken, stro en bladeren. Er zijn geen rijk begroeide oevers aanwezig 

binnen het plangebied. Het plangebied is daardoor niet geschikt als leefgebied voor de 

Ringslang. Tevens zijn geen takkenbossen en bladhopen aangetroffen die gebruikt kunnen 

worden als broeihoop. Er zijn dus geen voortplantingslocaties aanwezig. Het plangebied 

voldoet niet aan de eisen die de Ringslang stelt aan zijn leefgebied. De aanwezigheid van 

deze soort kan worden uitgesloten. 

4.2.5 Grondgebonden zoogdieren 

Uit de bureaustudie blijkt dat er meerdere beschermde zoogdieren voorkomen in de omgeving 

van het plangebied, namelijk Bosmuis, Bunzing, Egel, Haas, Hermelijn, Huisspitsmuis, Konijn, 

Veldmuis en Wezel (0-1km) en Aardmuis, Dwergmuis, Dwergspitsmuis, Ree, Vos en Woelrat 

(1-5km). Voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling n het kader van de Wet 

Natuurbescherming in de provincie Utrecht. 

Tevens blijkt uit de bureaustudie dat de Otter (wnb-hrl / Rode lijst status ‘verdwenen uit NL') 

en Waterspitsmuis (wnb-andere soorten / Rode lijst status ‘kwetsbaar’) voorkomen in de 

omgeving van het plangebied (1-5km). 

De Otter leeft in oevers met voldoende oevervegetatie om te schuilen en te rusten. Hij heeft 

een groot leefgebied nodig om te jagen. Hij komt 0.a. voor in meren, plassen, rivieren, 

kanalen, beken en moerassen. Hij heeft de voorkeur voor schoon, zoet water. Binnen het 

plangebied is niet voldoende oevervegetatie aanwezig voor de Otter. Tevens voldoet het 

gebied qua oppervlakte niet aan de eisen die de Otter stelt. De aanwezigheid van de Otter 

binnen het plangebied kan worden uitgesloten. 

De Waterspitsmuis komt voor langs schone sloten die niet te voedserrijk zijn. De sloten 

dienen een goede watervegetatie te hebben en ruige oevers. De Waterspitsmuis is zeer 

schuw en kan zich letterlijk doodschrikken van een hard geluid. Voor de Waterspitsmuis 

voldoet het plangebied niet aan de specifieke eisen die deze soort stelt aan zijn leefgebied. 

Schone sloten met voldoende watervegetatie ontbreken. 

4.2.6 Vleermuizen 

Hoewel vleermuizen zoogdieren zijn, worden deze vanwege hun afwijkende eigenschappen 

als afzonderlijke groep behandeld in deze rapportage. Alle vleermuizen die voorkomen in 

   
Figuur 15 en 16: Buitenzijde en binnenzijde romneyloods 
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Uit de bureaustudie blijkt dat er verschillende streng beschermde vleermuissoorten 

voorkomen in de omgeving van het plangebied, zoals Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger, 

Rosse vleermuis en Ruige dwergvleermuis (0-1km), Baardvleermuis, Gewone 

grootoorvleermuis en Watervleermuis (1-5km). 

Tijdens de veldinventarisatie is een indicerend vooronderzoek uitgevoerd met betrekking tot 

vleermuizen. Hierbij is middels de checklist van het Vleermuisprotocol van de 

Gegevensautoriteit Natuur geïnventariseerd welke functies het plangebied ten aanzien van 

vleermuizen zou kunnen vervullen. 

Van de aanwezige boerderij staan voor een groot deel alleen nog de muren overeind. Van het 

deel van de boerderij waar nog een dak aanwezig is zijn de dakpannen verwijderd. Hierdoor 

is alleen het houten dakbeschot nog aanwezig. Dit biedt geen mogelijkheden voor 

verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuissoorten. De romneyloods bestaat uit enkele 

golfplaten. In de bovenkant zitten enkele lichtplaten. Deze loods is ook niet geschikt als 

verblijfplaats voor vleermuizen. 

Met name de oude wilgen(stobben) kunnen geschikt zijn als verblijfplaats voor 

boombewonende soorten. Deze bomen blijven behouden. Hierdoor blijven er voldoende 

bomen aanwezig en zal er geen schade ontstaan aan de mogelijke verblijfplaatsen van 

vleermuizen. 

De bomen zijn ook geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. Deze functie blijft in tact. 

Waardoor er ook aan het foerageergebied geen schade zal ontstaan. De bomen maken geen 

deel uit van een doorgaande foerageer- en/of mitigatieroute. 

De geplande werkzaamheden zullen geen schade veroorzaken aan de gunstige staat van 

instandhouding van de aanwezige populaties vleermuizen. Wel wordt geadviseerd om de 

werkzaamheden zoveel mogelijk overdag uit te voeren om nachtelijke verstoring te 

voorkomen. Ook mogen er geen bouwlampen op de aanwezige bomen gericht worden. 

Bij buitenverlichting van de nieuwe woning kan gedacht worden aan LED-verlichting en 

verlichting waarvan de armaturen naar beneden gericht zijn, om zo ook uitstaling te 

voorkomen. 

4.2.7 Overige soorten 

Uit de bureaustudie blijkt dat de Groene glazenmaker (wnb-hrl / Rode lijst status ‘bedreigd’) 

voor kan komen in de directe omgeving van het plangebied (0-1km). De Gevlekte 

witsnuitlibel (wnb-hrl / Rode lijst status ‘bedreigd) en Platte schijfhoren (wnb-hrl / Rode lijst 

status ‘kwetsbaar’) komen voor in de omgeving van het plangebied (1-5km). 

De Groene glazenmaker is voor zijn voortplanting afhankelijk van de waterplant 

Krabbenscheer, waar deze soort zijn eieren in legt. In de sloten rond het plangebied is geen 

Krabbenscheer aangetroffen. De aanwezigheid van de Groene glazenmaker kan binnen het 

plangebied worden uitgesloten. 

Het leefgebied van de Gevlekte witsnuitlibel bestaat uit verlandingszones van 

laagveenmoerassen, bosplassen, hoogveen- en heide vennen en op de hoge zandgronden en 

randzones van hoogveen. Ook in de duinen komt deze soort voor. De wateren waarin deze 

soort leeft zijn helder, ondiep, matig voedselrijk en beschut met een matig tot rijke 

(oever)vegetatie. De sloten, die zeer voedselrijk zijn voldoen niet aan de eisen die de 
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Gevlekte witsnuitlibel stelt aan zijn leefgebied. De aanwezigheid van deze soort binnen het 

plangebied kan worden uitgesloten. 

De Platte schijfhoren leeft in water met een goed ontwikkelde watervegetatie en een goede 

waterkwaliteit. De aanwezigheid van Kroos en veel bladmateriaal in de sloten wijst op 

voedselrijke omstandigheden. Hierdoor kan geen goede watervegetatie tot ontwikkeling 

komen. Het plangebied voldoet hierdoor niet aan de eisen die de Platte schijfhoren stelt aan 

zijn leefgebied. De aanwezigheid van de Platte schijfhoren binnen het plangebied kan worden 

uitgesloten. 

  z 

Figuur 17: Detail oud voertuig aanwezig in de ingestorte schuur van de boerderij 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk volgt een opsomming van de conclusies en aanbevelingen. Daarnaast wordt 

er aangegeven of er bij het realiseren van de nieuwbouwplannen schade verwacht wordt aan 

de beschermde soorten binnen het plangebied. 

5.1 Conclusies en aanbevelingen 

. Het plangebied heeft geen directe relatie met beschermde gebieden (Natura2000, 

NNN-gebieden of ecologische verbindingszones). Het plangebied is niet geschikt als 

foerageergebied voor de doelsoorten van de nabij gelegen Natura2000-gebieden. 

Schade aan Natura2000-doelsoorten is derhalve niet aan de orde. 

. Voor een deel van de beschermde soorten (Bastaardkikker, Bruine kikker, Meerkikker, 

Gewone pad en Kleine watersalamander, Bosmuis, Bunzing, Egel, Haas, Herme 

Huisspitsmuis, Konijn, Veldmuis en Wezel, Aardmuis, Dwergmuis, Dwergspitsmuis, 

Ree, Vos en Woelrat) geldt een algemene vrijstelling in het kader van de Wet 

Natuurbescherming door de provincie Utrecht. Er hoeft voor deze soorten geen 

ontheffing aangevraagd te worden. Wel dient voor deze soorten de algemene 

zorgplicht in acht genomen te worden. 

  

. Er zijn geen nesten van vogels aangetroffen. De aanwezige bomen en struiken zijn 

wel geschikt als broedlocatie voor verschillende vogelsoorten. Indien bomen en 

struiken verwijderd worden, dient dit bij voorkeur buiten het broedseizoen van vogels 

te gebeuren, zodat overtreding van de Wet natuurbescherming wordt voorkomen. Het 

broedseizoen loopt globaal van 15 maart tot 15 juli. De Wnb hanteert echter geen 

standaard periode voor het broedseizoen; van belang is of een nest bewoond is. 

Indien een bewoond nest wordt aangetroffen, mogen er geen werkzaamheden 

uitgevoerd worden die het nest verstoren. Voor aanvang van werkzaamheden tijdens 

het broedseizoen dient een terzake kundige een inspectie uit te voeren ten aanzien 

van eventuele broedende vogels. 

. Er zijn binnen het plangebied geen geschikte broedlocaties voor de Gierzwaluw en 

Huismus aanwezig. De aanwezigheid van nesten van deze soorten kan worden 

uitgesloten. Er zijn geen nesten of sporen aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid 

van jaarrond beschermde nesten van uilen en roofvogels. Het plangebied is wel 

geschikt als leefgebied voor deze vogelsoorten. Er zijn geschikte bomen aanwezig 

binnen het plangebied voor de Grote bonte specht (categorie 5). De bomen blijven 

(grotendeels) behouden, waardoor er voldoende nestmogelijkheden aanwezig blijven. 

n Uit de bureaustudie blijft dat er geen beschermde vissoorten voorkomen in de directe 

omgeving van het plangebied. De aanwezige sloten zijn door de aanwezigheid van 

veel Kroos en de afwezigheid van (ondergedoken) waterplanten ook niet geschikt als 

leefgebied voor beschermde vissoorten. 

. Uit de bureaustudie blijkt dat de Heikikker (wnb-hrl / Rode lijst status ‘thans niet 

bedreigd’) en Rugstreeppad (wnb-hrl / Rode lijst status ‘gevoelig’) voor kunnen komen 

in de directe omgeving van het plangebied (0-1km). De Poelkikker (wnb-hrl / Rode lijst 
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status ‘thans niet bedreigd’) komt voor in de omgeving van het plangebied (1-5km). 

Voor de Heikikker en Poelkikker is het voormalig agrarische perceel te voedselrijk om 

te voldoen aan de specifieke eisen die deze soorten stellen aan hun leefgebied. De 

aanwezigheid van Heikikker en Poelkikker binnen het plangebied kan worden 

uitgesloten. Het plangebied is in zijn huidige staat niet geschikt als leefgebied voor de 

Rugstreeppad. Op het moment dat er tijdens de werkzaamheden hopen zand langere 

tijd braak komen te liggen en er water kan stagneren wordt het plangebied mogelijk 

geschikt als voortplantings- en overwinteringsgebied. Geadviseerd wordt te 

voorkomen dat er gedurende de voortplantingsperiode (globaal half april — augustus) 

water stagneert en er plassen en poelen ontstaan waar de Rugstreeppad haar eieren 

in af kan zetten. Tevens dient voorkomen te worden dat er lang zand/grond braak ligt 

gedurende de overwinteringsperiode (globaal van november — maart). Dit om ingraven 

voor overwintering te voorkomen. 

  

. Uit de geraadpleegde verspreidingskaarten blijkt dat de Ringslang (wnb-andere 

soorten / Rode lijst status ‘kwetsbaar’) voorkomt in de omgeving van het plangebied 

(1-5km). Er zijn geen voortplantingslocaties aangetroffen binnen het plangebied. 

Tevens is, door de afwezigheid van rijk begroeide oevers, niet geschikt als leefgebied 

voor de Ringslang. De aanwezigheid van deze soort binnen het plangebied kan 

worden uitgesloten. 

. Tevens blijkt uit de bureaustudie dat de Otter (wnb-hrl / Rode lijst status ‘verdwenen 

uit NL’) en Waterspitsmuis (wnb-andere soorten / Rode lijst status 'kwetsbaar’) 

voorkomen in de omgeving van het plangebied (1-5km). Het plangebied voldoet niet 

aan de specifieke eisen die deze soorten stellen aan hun leefgebied. De aanwezigheid 

van de Otter en Waterspitsmuis kan worden uitgesloten. 

E Uit de bureaustudie blijkt dat verschillende beschermde vleermuissoorten voorkomen 

in de omgeving van het plangebied, zoals Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger, Rosse 

vleermuis en Ruige dwergvleermuis (0-1km), Baardvleermuis, Gewone 

grootoorvleermuis en Watervleermuis (1-5km). De aanwezige bebouwing is niet 

geschikt als verblijfplaats voor gebouwbewonende vleermuissoorten. De 

aanwezigheid van verblijfplaatsen van gebouwbewonende soorten kan worden 

uitgesloten. De bomen zijn mogelijk geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. De 

bomen blijven behouden. Hierdoor blijven er voldoende bomen aanwezig en zal er 

geen schade ontstaan aan de mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen. Het 

plangebied is geschikt als foerageergebied voor verschillende soorten vleermuizen. 

Deze functie blijft in tact. Waardoor er ook aan het foerageergebied geen schade zal 

ontstaan. De bomen maken geen deel uit van een doorgaande foerageer- en/of 

mitigatieroute. De geplande werkzaamheden zullen geen schade veroorzaken aan de 

gunstige staat van instandhouding van de aanwezige populaties vleermuizen. We/ 

wordt geadviseerd om de werkzaamheden zoveel mogelijk overdag uit te voeren om 

nachtelijke verstoring te voorkomen. Ook mogen er geen bouwlampen op de 

aanwezige bomen gericht worden. Bij buitenverlichting van de nieuwe woning kan 

gedacht worden aan LED-verlichting en verlichting waarvan de armaturen naar 

beneden gericht zijn, om zo ook uitstaling te voorkomen. 

. Uit de bureaustudie blijkt dat de Groene glazenmaker (wnb-hrl / Rode lijst status 

’bedreigd’) voor kan komen in de directe omgeving van het plangebied (0-1km). De 

Gevlekte witsnuitlibel (wnb-hrl / Rode lijst status ‘bedreigd’) en Platte schijfhoren 

(wnb-hrl / Rode lijst status ‘kwetsbaar’) komen voor in de omgeving van het 
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plangebied (1-5km). Het plangebied voldoet niet aan de specifieke eisen die deze 

soorten stellen aan hun leefgebied. De aanwezigheid van Groene glazenmaker, 

Gevlekte witsmuitlibel en Platte schijfhoren kan binnen het plangebied worden 

uitgesloten. 

5.2 Algemene Zorgplicht 

Voor planten- en diersoorten geldt in het kader van de Wet Natuurbescherming de algemene 

zorgplicht. Deze bepaalt dat een ieder die weet dat zijn of haar handelen nadelige gevolgen 

kan hebben voor flora en/of fauna, deze handelingen achterwege dient te laten of verplicht is 

om maatregelen te nemen (voor zover redelijkerwijs kan worden gevraagd) die deze 

negatieve gevolgen zoveel mogelijk voorkomen, beperken of ongedaan maken. De zorgplicht 

kan gezien worden als algemene fatsoenseis die voor iedereen geldt. 

Geadviseerd wordt om alle aanwezige wilgen te verzorgen als knotwilgen, zoals altijd al 

heeft plaatsgevonden. Dit valt onder ‘bestendig beheer’(zie figuur 6). Er zijn ook diverse 

oude fruitvomen aanwezig. Ook hier is het advies deze te sparen met het oo op de 

biodiversiteit en bijen. 

Van de takken kunnen takkenrillen worden gemaakt, die ook veel leven herbergen. Er kan op 

het terrein ook heel goed een amfibieënpoel worden aangelegd met alleen regenwater met 

een fluctuerend waterpeil. 
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Notitie 

Datum 9 oktober 2020 Project: _ Rietveld 40 

Uwkenmerk: - Locatie: Woerden 

Ons kenmerk: _ V072365aa.20EDP78.tvo Betreft: _ Geluidwering van de gevel 

Versie 01001 

| Inleiding 

Op verzoek van Arco Architecten, contactpersoon e <bben we de 

geluidwerende gevelvoorzieningen bepaald met betrekking tot een nieuw te bouwen vrijstaande 

woning aan Rietveld 40 in Woerden. Hiervoor wordt de bestaande bebouwing op het perceel 

geamoveerd. 

Het doel van dit onderzoek is te bepalen met welke geluidwerende voorzieningen kan worden 

voldaan aan de prestatie-eisen voor de geluidwering van de gevel volgens hoofdstuk 3 van het 

Bouwbesluit 2012. In hoofdstuk 2 en 3 van deze notitie geven we respectievelijk de uitgangspunten 

en de te treffen geluidwerende voorzieningen. In bijlage I staat een figuur met een indicatieve 

geluidkaart van het RIVM met de gecumuleerde geluidbelasting in de omgeving van de woning. In 

bijlage II staat de uitvoer van de berekening van de geluidwering gevel van de woning. 

2 Uitgangspunten 

21 Gehanteerde gegevens 

Bij het onderzoek hebben we gebruikgemaakt van de volgende gegevens: 

[i] _ Overzichtstekeningen van de nieuwbouwwoning, projectnummer 18109, door 

Arco Architecten van 8 oktober 2020. 

[2] _ Principe details van de nieuwbouwwoning, projectnummer 18109 door Arco Architecten 

van 7 oktober 2020. 

[8]  Indicatieve geluidkaart van het RIVM met de gecumuleerde geluidbelasting vanwege 

wegverkeer, railverkeer, luchtvaart, windmolens en industrie. (zie ook bijlage !). 

https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten 
  

2.2 _ Beoordelingskader geluidwering 

Volgens artikel 3.3 d 1 uit het Bouwbesluit 2012 moet een gevel van een nieuw te bouwen 

woonfunctie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht, een 

karakteristieke geluidwering hebben die niet lager is dan het verschil tussen de geluidbelasting op 

die gevel en 33 dB. De minimaal vereiste karakteristieke geluidwering bedraagt 20 dB. 

Kelinbaan 40 3439 MT Nieuwegein | Postbus 1475, 3430 BL Nieuwegein |T (030) 231 13 77 | (030) 234 17 54 

E info@lbpsight.nl | waww.lbpsight.nl | BAN: NL62 RABO 036 42 36 558 | KvK 30073990 | BTW NL007076083B01 
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Een gevel van een verblijfsruimte moet een karakteristieke geluidwering hebben, die maximaal 

2 dB lager ligt dan de karakteristieke geluidwering van het verblijfsgebied waarin die verblijfsruimte 

ligt. 

2.3 _ Geluidbelasting 

De nieuwbouwwoning ligt op circa 280 meter ten noorden van de weg Rietveld (N458) en circa 

425 meter ten westen van de Zegveldse Uitweg. De maximale snelheid op de Zegveldse Uitweg is 

deels 50 km/u en deels 60 km/u. De maximale snelheid op de Rietveld (N458) is 60 km/u. 

De nieuw te bouwen woning ligt dus buiten de geluidzone van zowel de Rietveld (N458) als de 

Zegveldse Uitweg. Er hoeft daarom niet te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het wel wenselijk om de akoestische situatie 

alsnog in kaart te brengen. Op basis van de bestaande, indicatieve geluidkaart van het RIVM [3] is 

de gecumuleerde geluidbelasting op de gevels tussen de 50 en 55 dB. We gaan uit van de 

bovengrens van de geluidcontour, dus een geluidbelasting van 55 dB. 

De geluidwering van de gevels moet dan minimaal (55-33=) 22 dB zijn om te voldoen aan een 

binnenniveau van 33 dB. 

3 Geluidwerende voorzieningen 

31 Algemeen 

In bijlage II geven we de berekening van de karakteristieke geluidwering van de maatgevende 

verblifsruimte slaapkamer 1 op de eerste verdieping van de vrijstaande woning. Bij de 

berekeningen van de geluidwering is gebruikgemaakt van NPR 5272, 'Geluidwering in gebouwen — 

Aanwijzingen voor de toepassing van het rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels op 

basis van NEN-EN 12354-3', inclusief het bijbehorende correctieblad C3. 

Uit de berekening blijkt dat om aan de gestelde waarden volgens paragraaf 2.2 te kunnen voldoen 

de volgende geluidwerende voorzieningen moeten worden toegepast. 

3.2 _ Ventilatievoorzieningen 

De ventilatie zal plaatsvinden door mechanische luchttoevoer en -afvoer. Daarom is geen rekening 

gehouden met de aanwezigheid van ventilatievoorzieningen n de gevels ten behoeve van de 

ventilatie. 

3.3 Beglazing 

Voor een voldoende geluidwering moet uitgegaan worden van beglazing met een geluidisolatie 

Rauabwaarde VOOr wegverkeer van ten minste 29 dB. Hiervoor kan standaard dubbel HR''-glas 

worden toegepast. 

V0723652a.20EDP78.1vo | versie 01_001 |9 oktober 2020 
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3.4 _ Kier-en naaddichting 

De geluidisolatie Ra,atwaarse voor wegverkeer van de kierdichting rondom de te openen ramen en 

deuren van alle verblijfsruimten moet ten minste 40 dB bedragen. Hiervoor kan een goede enkele (of 

dubbele) kierdichting worden aangebracht met een O-profiel indrukking van 3,5 mm. De profielen 

moeten in de hoeken worden doorgelast. 

Alle draaiende delen moeten worden voorzien van een knevelende meerpuntsluiting, zodat deze 

gelijkmatig tegen de profielen worden aangedrukt. De aansluiting van de kozijnen op het 

binnenspouwblad van de gevels moet uitgevoerd worden met behulp van een schuimband met 

semi-gesloten cellen. 

35 Kozijnen, ramen en deuren 

Voor een voldoende geluidwering moeten kozijnen en ramen toegepast worden met een 

Raabwaarde Voor wegverkeer van ten minste 31 dB. Dit wordt behaald met standaard aluminium 

kozijnen. 

3.6 _ Dichte geveldelen 

In de berekeningen zijn we op basis van de tekeningen [2] uitgegaan van een steenachtige 

spouwmuur van minimaal 200 kg/m?. De geluidisolatie Raabmasrde voor wegverkeer van deze 

opbouw is ten minste 47 dB. Voor de dichte geveldelen wordt daarmee ruim voldaan aan de 

gestelde eis van de karakteristieke geluidwering. 

3.7 _ Hellend dakconstructie 

Voor een voldoende geluidwering moeten hellende daken toegepast worden met een Rayabwaarse 

voor wegverkeer van ten minste 28 dB. In bijlage II is een detailtekening met de beoogde 

dakopbouw weergeven [2]. Met deze opbouw van het prefab dakelement en rieten dakbedekking is 

er voldoende massa om te voldoen aan de gestelde eis van de karakteristieke geluidwering. 

4 Conclusie 

Voor de vrijstaande woning wordt met de in hoofdstuk 3 beschreven voorzieningen voldaan aan de 

nieuwbouweisen uit het Bouwbesluit voor de geluidwering van de gevel. Toekomstige bewoners in 

het pand worden zo goed beschermd tegen het wegverkeerslawaai. 

LBPJSIGHT BV 

Bijlagen: 3 
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Bijlage | Indicatieve geluidkaart met gecumuleerde 

geluidbelasting 

    

  

    

     
   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

Locatie 

Nieuwbouw 

woning 

    
  

Geluid alle bronnen 

aaen, 

45 - 50 68 oed) 

50 - 55 8 (redelijk) 

$S - 60 d8 (matig) 

60 - 65 d8 (lecho 

65 - 70 dB (zeer slecht) 

70-7508 

27508         
Figuur .1 

Indicatieve geluidkaart van het RIVM met de gecumuleerde geluidbelasting in de omgeving van de 

nieuwbouw woning. Bron: https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten (RIVM) 

V0723652a.20EDP78.1vo | versie 01_001 |9 oktober 2020 



LBP/SIGHT & 

Bijlage I! Uitvoer geluidwering gevel berekening in BOA 
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pa:1 

project 072365aa, Woning Rietveld 40 

Projectdatum 06-10-2020 

Opdrachtgever 

uigeverddoor 

gebouw Rietveld 40 

Rekenmethode __ NPRS272 wiaal 125 250 600 1000 2000 

VISr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013) 

Spectrum weg2012 a 440 100 70 40 0 

Uitgevoerd door 

verblijfsgebied __ 1.05 Slaapkamer 1 aa 125 250 500 1000 2000 

Geluidbelasting E 

Opgegeven als Lden 

Suot m2  (Opp w geviconsnuctie vertifsgetses) 

GAik w 

GA:k, vereist f 

Slaapkamer 1 

Su,uimte 702 n2 

GAk 27 « 

GAk, vereist 2 ® 

v 80 3 

Tef 05 

ca 207 « a z 254 4 5 422 

tg 43 ® u 314 299 239 185 128 

noordgevel 

Su‚gevel 182 m2 a 00 00 00 00 00 

cstgur(NPrsz72) _ handinvoer o oo 00 00 09 00 

absorgie patond a 

noogtegesktenbalustade m um 

dept bakongaierj -m o -m 

GAik.gevel 28 « 

GAgevel 28 « eao 328 405 350 414 464 482 

äg 285 25 1 424 42 

Lp‚gevel 22 « o9 222 145 20 199 86 68 

oudeet Am  [canr oo |e onxsltep |cxs| |e 125 250 500 1000 2000 

wand 1460nz|mwd6 |»ans _ |Steen. spouwmuur 200 kgim2 a44|106|15|rx |462 370 «0 460 520 390 

kozijn 050m |ko31 |kezn  [Kozijn t 434|11.e/15|e | 306 220 20 330 350 350 

gas 310m2|gs29v |sss _ [SGG Cimalit Acoustic 24133 L a36|21.9/15|es | 288 231 206 a01 403 0                         

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvig is voor deze materialen niet van toepassing 
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hellend dak oost 

  

  

  

Su,gevel 26 m2 a 00 00 00 00 00 

ctsfgwr(NPRs272) _ handinvoer 5 00 00 00 00 00 

absorptie piatong - 
hoogtegesltenbalustrade m H-m 

diepte bakonigalerij _m o -m 

GA:k.gevel 20 « 

GA,gevel 20 & Cag 240 266 286 6 408 486 

g 126 186 276 %6 426 

Lp.gevel 310 «& tog 310 284 264 204 144 64 

dl Am. Cat. [nsoor | materaar eaksltp [eve|  traar 125 250 500 1000 2000 

dak 2600n2|da28b |e _ |DHGa:Zelfdrdoosconstr.+wolisolatie |240|310|15|[Rx |284 170 230 320 40 470 

                      
  

De rekenmethode voorzi   

In veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Clg is voor deze materialen niet van toepassing 

hellend dak west 

  

  

Su,gevel 26 m a oo 00 00 00 00 

Csfiguuw(NPRSz72) _ handinvoer o 00 00 00 00 00 

absorpi platond - 

hoogte gesltenbalistade m u om 

Giepte balkongaler -_m o -m 

GA:k,gevel 20 « 

GA,gevel 240 « cao 240 268 285 45 394 451 

cig 128 185 275 354 391 

Lp.gevel 30 «& teg 310 282 265 205 156 99 

Gudeel Am Caum. [Msoon [nteteraa eaxslips |evs otzal 125 260 500 1000 2000 

dak 24.60m2 | da28b |e DH6a:Zelfdrdoosconstr+wolisolatie |242|308/15|e | 284 170 230 20 40 470 

kozijn 0.30m2|ko31 |kezin | Kozijn K 456| 9al15/rn | 306 220 20 230 20 250 

glas 110mz|gs29v |sss _ |SGG Climalit Acoustic 24/33 L a81/169 15|rn | 288 231 208 01 03 990 

kier 500m |k40 _ |ker O-profiel indrukking 3,5 mm 439/|111| o[ra | 396 410 440 440 o 990                       
  

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvig is voor deze materialen niet van toepassing 
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Bijlage II _ Detail van aansluiting nok van het hellend dak 
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Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden. 

  

  

  

Periode Afkorting _ Tijd in jaren 

Nieuwe tijd NT 1500 - heden 

Middeleeuwen: XME 450 1500 na Chr. 

Late Middeleeuwen LME 1050 - 1500 na Chr. 

Vroege Middeleeuwen VME 450 - 1050 na Chr. 

Romeinse tijd: G 12 voor Chr. - 450 na 

Chr. 

Laat-Romeinse tijd ROML 270 - 450 na Chr. 

Midden-Romeinse tijd ROMM 70 - 270 na Chr. 

Vroeg-Romeinse tijd _ 12 voor Chr. - 70 na 

Chr. 

Wzertij UZ 800 — 12 voor Chr. 

Late Jzertijd WZL 250 - 12 voor Chr. 

Midden-IJzertijd WJZM 500 - 250 voor Chr. 

Vroege IJzertijd WZV 800 - 500 voor Chr. 

Bronstijd: BRONS _ 2000- 800 voor Chr. 

Late Bronstijd BRONSL 1100 - 800 voor Chr. 

Midden-Bronstijd BRONSM 1800 - 1100 voor Chr. 

Vroege Bronstijd BRONSV 2000 - 1800 voor Chr. 

Neolithicum (Jonge Steentijd): _ NEO 5300 — 2000 voor Chr. 

Laat-Neolithicum NEOL 2850 - 2000 voor Chr. 

Midden-Neolithicum NEOM 4200 - 2850 voor Chr. 

Vroeg-Neolithicum NEOV 5300 - 4200 voor Chr. 

Mesolithicum (Midden-Steentijd): MESO _ 8800 - 4900 voor Chr. 

Laat-Mesolithicum MESOL 6450 - 4900 voor Chr. 

Midden-Mesolithicum MESOM 7100 - 6450 voor Chr. 

Vroeg-Mesolithicum MESOV 8800 - 7100 voor Chr. 

Paleolithicum (Oude Steentijd): _ PALEO _ tot 8800 voor Chr. 

Laat-Paleolithicum PALEOL 35.000 - 8800 voor Chr. 

Midden-Paleolithicum PALEOM Êïoou —35.000 voor 

Vroeg-Paleolithicum PALEOV tot 300.000 voor Chr. 
  

Bron: Archeologisch Basis Register 1992 



  

Samenvatting 

In opdracht van e neeft ADC ArcheoProjecten in januari 2019 en juli 2020 een 

bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend 

booronderzoek uitgevoerd op de locatie Rietveld 40 in Woerden, gemeente Woerden. De 

aanleiding voor het onderzoek is een bestemmingsplanwijziging en een omgevingsvergunning ten 

behoeve van de oprichting van een woning. 

Op basis van het bureauonderzoek is een gespecificeerde verwachting opgesteld. Hieruit volgt dat 

het plangebied zich landschappelijk gezien uitstrekt op de noordelijke flank van de stroomrug van 

de Oude Rijn. Uit de aanwezigheid van vindplaatsen uit de Late IJzertijd/Romeinse tjd, de 

Middeleeuwen en de Nieuwe tijd op deze stroomgordel bljkt dat de hoger gelegen oeverzones van 

deze rivier in het verieden aantrekkelijk waren voor bewoning. Bewoningsresten uit deze perioden 

worden verwacht aan of direct onder het oorspronkelijke maaiveld of op verschilende niveaus 

binnen de oeverafzettingen. 

Op grond van de vormingsgeschiedenis van de Oude Rijn stroomgordel zijn in theorie ook oudere 

resten, uit de periode Laat-Neolithicum tot Late IJzertijd, aan te treffen. Door latere rivieractiviteiten 

zullen deze zich hoogstwaarschijnlijk niet in onverstoorde ligging bevinden. 

Archeologische resten uit de Late IJzertijd/Romeinse tijd manifesteren zich in de vorm van een 

duidelijk herkenbare vondstlaag, bestaande uit een vermenging van onder meer kleine fragmenten 

aardewerk, houtskool en bot met het oorspronkelijke substraat. De meeste typen archeologische 

resten (zoals bot, houtskool, aardewerk en metaal) zullen door de natte en zuurstofloze condities 

goed zijn geconserveerd. Bovendien is er een grotere kans dat ze buiten de invloed van 

(subrecente bodemverstoringen zijn gebleven, zeker indien de resten zich door afdekking met 

jongere rivierafzettingen tamelijk diep in de ondergrond bevinden. Wel kunnen resten door 

rivierloopverleggingen deels verspoeld zijn geraakt. 

Uit historische informatie is bekend dat in de 12° eeuw, toen de waterhuishouding verbeterde, de 

lager gelegen komgebieden vanaf de stroomrug van de Oude Rijn gefaseerd werden ontgonnen. In 

deze periode ontstond het ontginningsblok 'Rietveld’, waarvan het plangebied deel uitmaakt, en 

werden op de flank van de stroomrug verschillende erven gesticht. Op basis van de door Justus en 

Davidt Vingboons vervaardigde kaart ‘Hooghe Heymraedtschap van den Lande van Woerden' moet 

worden aangenomen dat reeds halverwege de 17° eeuw in het plangebied sprake was van een 

boerenerf. Uit historische informatie blijkt dat het gaat om het erf ‘Veldzigt. 

Op grond van de aanwezigheid van een boerenerf zijn met name in het zuidelijk deel van het 

plangebied bewoningssporen in de vorm van funderingsresten van (bijjgebouwen alsook 

ophogingslagen en afvalkuilen met daarin fragmenten van allerlei gebruiksvoorwerpen en 

bouwmateriaal aan te treffen. Vanwege de sloop van bebouwing halverwege de 19° eeuw, de bouw 

van een woning en een schuur omstreeks 1910 en recentelijk opnieuw de sloop van bebouwing 

zullen de resten van het erf \Veldzigt waarschijnljk fragmentarisch aanwezig zijn. 

Teneinde bovengenoemde verwachting te toetsen en aan te vullen is in het plangebied een 

verkennend booronderzoek uitgevoerd. Het verkennend booronderzoek bevestigt de 

landschappelijke ligging op de stroomrug van de Oude Rijn. De diepere ondergrond bestaat uit 

kalkrijke, zeer fijn tot zeer grof zandige beddingafzettingen. Hierop ligt in delen van het plangebied 

een 15 tot 110 cm dik pakket oeverafzetingen bestaande uit kalkrijke matig siltige klei met 

zandlagen. De bovengrond is opgebouwd uit een 60 tot 180 cm dik pakket komafzettingen 

bestaande uit kalkloze of kalkarme, matig siltige klei. De bovenste 40 tot 60 cm van genoemde 

komafzettingen vormt de bouwvoor en is puinhoudend. 

De oeverafzettingen van de Oude Rijn meandergordel worden in beginsel als archeologisch 

relevant beschouwd. In het plangebied is in deze afzettingen echter geen vegetatiehorizont 

waargenomen die als een bewoningsniveau kan worden geïnterpreteerd. Daaraast zijn n geen 

van de boringen opgebrachte of sterk omgewerkte lagen aangetroffen die kunnen wijzen op de 

aanwezigheid van oude (funderings)resten. Hoewel de aanwezigheid van dergelijke resten op basis 



  

van de uitgevoerde boringen niet volledig is uit te sluiten, zullen de resten door opeenvolgende 

bouw- en sloopwerkzaamheden (halverwege de 19° eeuw, omstreeks 1910 en recent) en het 

afvlakken van het maaiveld hooguit fragmentarisch bewaard zijn gebleven. Het in de bouwvoor 

aanwezige puin betreft herwerkt materiaal of sloopresten van de tot voor kort aanwezige 

bebouwing en is niet of nauwelijks van archeologische waarde. De archeologische verwachting 

dient daarom voor zowel de periode Late IJzertijd/Romeinse tijd tm Vroege Middeleeuwen als voor 

de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd naar laag te worden bijgesteld. 

ADC ArcheoProjecten adviseert om het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen 

ontwikkeling. Het is nooit volledig uit t sluiten dat binnen het onderzochte gebied archeologische 

resten voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen 

op de plicht deze zogenaamde toevalsvondsten te melden bij de bevoegde overheid, zoals 

aangegeven in artikel 5.10 en 5.11 van de Erfgoedwet. 

Voorliggende rapportage is ter toetsing voorgelegd aan de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU. 

Zij oordeelt dat op grond van de resultaten van het verkennend booronderzoek de aanwezigheid 

van resten te relateren aan het historisch erf niet kan worden uitgesloten (ROM integraal advies 

kenmerk 2/21/183435 / D — 566636 d.d. 31 januari 2022). Ook staat niet vast dat de resten door 

verstoringen fragmentarisch zullen zijn. De ODRU is namens de gemeente Woerden bevoegd om 

het selectiebesluit te nemen. De ODRU is namens de gemeente Woerden bevoegd om het 

selectiebesluit te nemen. Op grond van dit besluit dienen de resultaten te worden geverifieerd met 

een proefsleuvenonderzoek. 
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Inleiding en administratieve gegevens 

In opdracht van B heeft ADC ArcheoProjecten in januari 2019 en juli 2020 een 

bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend 

booronderzoek uitgevoerd op de locatie Rietveld 40 in Woerden, gemeente Woerden (afb. 1 en 2). 

De aanleiding voor het onderzoek is een bestemmingsplanwijziging en een omgevingsvergunning 

ten behoeve van de oprichting van een woning. 

Sinds 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden en is de Monumentenwet 1988 komen te 

vervallen. De bepalingen van een deel van de Monumentenwet zijn opgenomen n de Erfgoedwet. 

Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de 

toekomstige Omgevingswet. Vooruitlopend op de datum van ingang van de Omgevingswet zijn 

deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van 

toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is. Op grond van de Erfgoedwet 

moeten archeologische (verwachtings)waarden gewaarborgd zijn in het bestemmingsplan. Een 

bestemmingsplanwijziging zal worden getoetst aan de archeologische maatregelenkaart en het 

vigerende beleid. Volgens deze kaart is beleidscategorie 3 van toepassing: een 

onderzoeksverplichting indien het plangebied groter is dan 100 m? en de diepte van de 

‘bodemingreep meer dan 30 cm -my (afb. 3). 

Omdat de archeologische vrijstellingsgrenzen worden overschreden dient de initiatiefnemer in het 

kader van de bestemmingsplanprocedure een rapport te overleggen waarin naar oordeel van de 

bevoegde overheid de archeologische waarde van het plangebied voldoende is vastgesteld. In het 

kader van dit proces heeft het in dit rapport beschreven onderzoek plaatsgevonden. 

In Nederland dient het vaststellen van de archeologische waarde van een plangebied te gebeuren 

op grond van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.1).’ Behalve op de KNA is 

de uitvoering van het onderzoek tevens gebaseerd op de uitvoeringskaders van de 

Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU). 

’ SIK8 2018 
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Bureauonderzoek 

2.1 Doelstelling en vraagstelling 

Het bureauonderzoek vormt de eerste stap in het vaststellen van de archeologische waarde van 

het gebied. Het doel van bureauonderzoek is het aan de hand van schriftelijke bronnen verwerven 

van informatie over bekende en/of verwachte archeologische waarden in het plangebied, om 

daarmee te komen tot een gespecificeerde, archeologische verwachting. 

Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

« _ Zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat ís de 

specifieke archeologische verwachting? 

« Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch 

onderzoek kan worden geadviseerd? 

2.2 Methodiek 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.1 

Landbodems, protocol 4002 Bureauonderzoek. 

Tijdens het bureauonderzoek worden diverse bronnen geraadpleegd, wat leidt tot het opstellen van 

een gespecificeerde verwachting. De gespecificeerde verwachting kan worden beschouwd als een 

belangrijke conclusie van het bureauonderzoek, omdat hierin wordt aangegeven of archeologische 

waarden in het plangebied worden verwacht. Als dit het geval is, zal zo mogelijk de aard, de 

omvang, de diepteligging en de datering van deze waarden worden beschreven. Indien relevant zal 

de omvang worden weergegeven op een kaart. 

23 Resultaten 

23.1 Afbakening plan- en onderzoeksgebied, beschrijving huidig gebruik en vaststellen 

van de consequenties van het mogelijk toekomstige gebruik 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Woerden, in het buurtschap Rietveld 

dat zich langs de Oude Rijn, direct ten westen van de stad Woerden uitstrekt (afb. 1 en 2). Het betreft 

het kadastrale perceel 'gemeente Rietveld sectie B nummer 1157' dat aan alle zijden wordt begrensd 

door watergangen. De totale omvang bedraagt 6.077 m?. 

Het plangebied bestond tot voor kort uit een niet meer onderhouden tuin. In het westelijk en centrale 

deel bevond zich bebouwing in de vorm van een woonhuis en een aantal vervallen schuren (afb. 4). 

Hiervan zijn geen archieftekeningen beschikbaar. Ook de bouwjaren en de gebruikte 

funderingsconstructies zijn niet bekend. Ten tijde van het veldonderzoek dat op 17 juli 2020 

plaatsvond, was enkel een romneyloods aanwezig en was de tuin ten dele heraangelegd (afb. 5). 

Recenteljk is in het plangebied een milieuhygiënisch verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Op 

basis van de resultaten werd het volgende geconcludeerd: 

« _ In de bovengrond van de locatie zijn lichte verontreinigingen met cadmium, kobalt, koper, 

kwik, nikkel, lood, zink en PAK geconstateerd. Zintuiglijk is zwakke bijmenging van resten 

puin en grind waargenomen. 

e _ Voororganochloorbestrijdingsmiddelen en asbest is geen verontreiniging aangetoond in de 

‘bovengrond. 

« _ In het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie is een licht verhoogde concentratie 

barium gemeten, welke vermoedelijk kan worden beschouwd als een verhoogde 

achtergrondwaarde. 

Gesteld werd dat de verkregen onderzoeksresuitaten conform de richtijnen van de Wet 

Bodembescherming geen aanleiding gaven tot nader onderzoek. 

" t 

? Lawijn Advies & Management d.. 12 maart 2019. 
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In het kader van het onderzoek zijn gegevens met betrekking tot de aanwezigheid van 

ondergrondse kabels en leidingen opgevraagd bij het KLIC.“ Uit de ontvangen gegevens bljkt enkel 

in het zuidelijk deel van het plangebied een ondergrondse leiding aanwezig te zijn. 

Van het plangebied zelf zijn onvoldoende archeologische en aardkundige gegevens beschikbaar 

om een uitspraak te kunnen doen over de archeologische verwachting. Daarom zijn tevens 

gegevens betrokken uit de directe omgeving, waarmee het onderzoeksgebied kan worden 

gedefinieerd als de noordelijke oeverwal van de Oude Rijn binnen een straal van circa 500 m 

rondom het plangebied. De begrenzing van deze zone is gebaseerd op het gegeven dat hierbinnen 

sprake is van voldoende informatie om een uitspraak te doen over de archeologische verwachting 

die representatief is voor het plangebied. 

De voorgenomen ontwikkeling bestaat uit een aanpassing van het bouwvlak ten behoeve van de 

nieuwbouw van een woning (afb. 5). Uit het voorlopig ontwerp*is af te leiden dat de [ocatie van de 

woning voor een klein gedeelte de locatie van de gesloopte bebouwing zal overlappen. De woning 

zal een omvang hebben van circa 160 m? en wordt gedeetelijk voorzien van een ondergrondse 

kelder. De vergunningsvrije schuur en hooischuur hebben een omvang van respectievelijk 87 en 39 

m?. Het erf en de toegangsweg die in de zuidwesthoek van het plangebied zijn beoogd, zullen 

worden voorzien van halfverharding. Het overige de zal worden inricht als tuin. 

De consequentie van de uitvoering van de voorgenomen plannen kan zijn dat eventuele aanwezige 

waardevolle archeologische resten in de ondergrond worden aangetast. 

    

2.3.2 Beschrijving van de aardwetenschappelijke waarden 

De volgende aardwetenschappelijke informatie is bekend van het plangebied: 

  

  

Bron Informatie 

Geologische overzichtskaart van Nederland Formatie van Echteld, rivierklei op rivierzand 

1:600.000° (kaartoode: Ec1) 

  

Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000 

(landsdekkende. digitale versie”” 

stroomrug (kaartcode: 3B44) 

  

Bodemkaart van Nederland 1:50.000 

(landsdekkende, digitale versie)* 

kalkioze poldervaaggronden, zware zavel, 

profielverloop 4 (kaartcode: Rn44C) 

kalkloze poldervaaggronden, zavel en ichte klei, 

profielverloop 3 of 3 en 4 (kaartcode: Rn67C) 

kalkloze poldervaaggronden, lichte klei, profielverloop 2 

(kaartcode: Rn62C) 

  

Meandergordelkaart (afb. 7} Oude Rijn post-Werkhoven fase (4450 tot 1729 BP) 

  

Limeskaart (afb. 8° oeverwal, hoog 

  

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3 afb. 9)       circa 0.2 3 0,1 m -NAP 

  

Geologie en geomorfologie 

Uit de geraadpleegde aardwetenschappelijke bronnen blijkt dat het plangebied zich uitstrekt op de 

noordelijke flank van de stroomrug van de Oude Rijn (afb. 7, 8 en 9). Op grond van deze ligging en 

informatie van geologische boringen’: die in de omgeving zijn verricht, bestaat de natuurlijke 

ondergrond naar verwachting uit zandige oeverafzettingen, die worden gekenmerkt door een naar 

boven toe afnemende korrelgrootte (fining upward sequentie). Mogelijk worden de oeverafzettingen 

* meldingsnummer 20G395705. 

* Arco Architecten BNA d.d 14 mei 2020. 

£TNO 2010. 

7 Alerra 2008 

* Alerra 2014. 

* cohen etal 2012. 

* Van Dinter 2012. 

” ahnaregisonline.nllahnviewer 

*2 http:/www dinoloke.nl, geologische boringen B31D0913 en B31D0915. 
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afgedekt door een 70 à 90 cm dik pakket komafzettingen, die uit zwak tot matig siltige klei bestaan. 

Beide typen afzettingen behoren volgens de huidige lithogenetische nomenciatuur tot de Formatie 

van Echteld. 

De beginfase van de Oude Rijn meandergordel is omstreeks 4.400 voor Chr. gedateerd, maar de 

rivier was vooral actief tussen circa 2.200 en 750 voor Chr. Deze periode van verhoogde activiteit 

valt samen met het einde van het Laat-Neolithicum (2.500 — 2.000 voor Chr.) en de Bronstijd (2.000 

— 800 voor Chr.). 

Aan het einde van de Bronstijd (circa 1.300 tot 800 voor Chr.) nam de afvoer van de Oude Rijn 

sterk af als gevolg van het ontstaan van de Utrechtse Vecht. Deze nam een deel van de afvoer van 

de Oude Riĳn over. Hierdoor versmalde en verdiepte de bedding van de Oude Rijn zich en vond er 

nagenoeg geen sedimentatie plaats. De oeverwallen werden geschikte plaatsen voor bewoning, 

hetgeen een verklaring vormt voor de aanwezigheid van izertijdvindplaatsen. 

In de aangrenzende komgebieden zijn geen vindplaatsen bekend. Toch mag worden aangenomen 

dat deze gebieden waar mogelijk werden geëxploiteerd, vanwege de mogelijkheden voor het 

weiden van vee, jacht op klein wild en visvangst. Een uitzondering vormen de crevasses, die de 

komgebieden binnendrongen, onder meer ten westen van het plangebied. Deze ontstonden tijdens 

piekafvoeren van de Oude Rijn waarbij oeverwaldoorbraken plaatsvonden. Nadat ze waren 

dichtgeslibd, bleven ze als relatieve hooggelegen zones in het landschap achter. Ze boden 

daardoor vergelijkbare mogelijkheden voor menselijk gebruik als de oeverwallen, hoewel hun 

belang als gevolg van inklinking, afzetting van komkiei en veengroei in de loop der tijd afnam.” Uit 

enkele archeologische opgravingen bleek dat de onderzochte crevasses in de Romeinse tijd waren 

gevormd. Van het merendeel van de crevasses is echter de datering niet bekend. 

Gedurende de Romeinse tijd nam de afvoer van de Oude Rjn verder af doordat het water van de 

Nederrijn in toenemende mate door de zuidelijker gelegen Hollandsche IJssel en de Lek werd 

afgevoerd. * Wel nam de frequentie en de omvang van overstromingen toe. Dit had een menselijke 

oorzaak, namelijk het op grote schaal kappen van bos en het in gebruik nemen van 

landbouwgronden in het bovenstroomse gebied. Hierdoor was veel sediment beschikbaar en vond 

in een brede zone langs de rivier afzetting van klei plaats. 

Aan het einde van de 3° eeuw na Chr. of het begin van de 4° eeuw kon als gevolg van de 

doorgaande zeespiegelstijging de Oude Rijn zijn water minder makkelijk kwijt. Dit resulteerde in 

overstromingen en een algehele vernatting van het gebied. Hierdoor trad op grote schaal 

veenvorming op. 

De laatste rivieractiviteit vond waarschijnlijk in de Vroege Middeleeuwen plaats.’* In de Late 

Middeleeuwen vond geen of nauwelijks actieve sedimentatie meer plaats. Door verzanding van de 

monding bij Katwijk, bedijkingen en het afdammen in 1.122 na Chr. van de Kromme Rijn, waarmee 

de rivier bovenstrooms in verbinding staat bij Wijk bij Duurstede, werd de loop gefixeerd. 

Bodemkunde 

Uit de Bodemkaart van Nederland schaal 1:50.000 (landsdekkende, digitale versie blijkt dat het 

plangebied is gelegen in een gebied waar poldervaaggronden zijn gekarteerd. Poldervaaggronden 

zijn kleigronden met een grijze, roestig geviekte ondergrond die niet slap is.’” Verder hebben ze een 

grijze, humushoudende bovengrond, die in het gebied van de Oude Rijn circa 35 cm dik is.’* De 

gronden komen wijdverbreid voor in het rivierengebied, meestal op de overgang van de hoger 

*3 Van Dinter & Van Zijverden 2010, Van Dinter 2012. 

“ibid. 

’* Cohen 8 Stouthamer 2012. 

® Aterra 2014. 

7 De Bakker 1966 

’ stichting voor Bodemkartering 1970. 
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gelegen stroomruggen naar de lager gelegen kommen. Met toenemende afstand van de rivier 

worden de gronden steeds 'zwaarder’, dat wil zeggen dat het Iutumgehalte toeneemt. 

2.3.3 Beschrijving van bekende archeologische waarden 

Op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW, 3° generatie)’* die een viakdekkende 

en landsdekkende classificatie van de trefkans op archeologische resten bevat, is het plangebied 

gelegen in een zone met een hoge trefkans (afb. 10). De trefkans is gerelateerd aan de ligging ter 

plaatse een meandergordel. Voor dergelijke landschappelijke eenheden geldt statistisch gezien een 

relatief hoge dichtheid van archeologische resten. ® 

Aangezien de IKAW op kaarten met een schaal van 1:50.000 is gebaseerd, kan de kaart niet op 

een grotere schaal gebruikt worden en is als gevolg hiervan minder bruikbaar op perceelsniveau. 

Bovendien houdt deze kaart geen rekening met het middeleeuwse cultuurlandschap. Mede daarom 

is in 2010 op basis van landschapskenmerken en bekende archeologische en historische waarden 

een meer verfijnde waarden- en verwachtingenkaart” vervaardigd voor het grondgebied van de 

gemeenten Woerden (afb. 3). Op deze kaart is het plangebied in een zone met een hoge 

archeologische verwachting. Deze verwachting is gekoppeld aan de Oude Riĳn meandergordel. 

Op de Indicatieve Kaart Miltair Erfgoed (IKME versie 1.2) zijn in het onderzoeksgebied geen resten 

van ondergronds en bovengronds miltair erfgoed aangegeven.= 

Op de Archeologische Monumentenkaart (AMK? maakt het plangebied geen deel uit van een 

terrein met een vastgestelde archeologische waarde (afb. 10). Ook in het gedefinieerde 

onderzoeksgebied zijn geen terreinen met een vastgestelde archeologische waarde aanwezig.“* 

   Binnen het onderzoeksgebied zijn in Archis3 geen archeologisch vondstmeldingen geregistreerd. 

Wel is een aantal onderzoeksmeldingen gedaan. De resuitaten van de onderzoeken worden in het 

onderstaande besproken (zie voor de ligging afb. 10). 

Voor de locatie Zegveldse Uitweg 3, op circa 350 m ten zuidoosten van het plangebied, is een 

bureauonderzoek uitgevoerd naar de kans op de aanwezigheid van archeologische waarden” 

Vanwege de ligging op de stroomrug van de Oude Rijn gold een middelhoge verwachting voor 

resten uit de Late Bronstijd en de IJzertijd en een hoge verwachting voor resten uit de Romeinse 

tijd en de Vroege Middeleeuwen. Voor resten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd gold een 

lage verwachting, met uitzondering van de zuidoosthoek van de locatie. Uit het historisch 

kaartmateriaal bleek dat hier in de 19° en 20° eeuw (mogelijk tot 1952) een dakpannenfabriek 

gevestigd was. Aansluitend op het bureauonderzoek is een inventariserend veldonderzoek in de 

vorm van een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Hierbij werd vastgesteld dat de natuurlijke 

ondergrond uit beddingafzettingen bestaat, die worden afgedekt door oeverafzettingen. Deze 

worden op hun beurt afgedekt door een tot 60 cm dik geroerd pakket. Op de voormalige locatie van 

de pannenfabriek werd een 110 cm dik baksteenhoudend pakket aangetroffen. Hier werd dan ook 

rekening gehouden met het aantreffen van funderingsresten en werd een inventariserend 

veldonderzoek in de vorm van proefsleuven aanbevolen. Voor het overige deel van de locatie werd 

een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een karterend booronderzoek aanbevolen. 

In verband met de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers in de bebouwde kom van Woerden, 

onder meer op de locatie Rietveld 3 en 5, op circa 400 m ten zuidoosten van het plangebied, is een 

* http:/archeologieinnederand.nl/bronnen-en-kaarten/amk-enJkaw 

* Deeben (red.) 2008. 

? Alkemade et al 2010. 

2 nttp:{wwwikme.nl 

# ginds 2014 wordt de Archeologische Monumentenkaart niet meer bijgehouden door de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed. De huidige AMK moet daarom als een statisch bestand worden beschouwd. 

+ https:archeologieinnederland.nV'amk-enikaw 

* zaakidentifcatie 3986573100, Van der Klooster 2016 
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bureauonderzoek* uitgevoerd. Dit werd gevolgd door een inventariserend veldonderzoek in de 

vorm van verkennend booronderzoek” en een opgraving. Bij de opgraving bleek dat de 

‘bodemnopbouw, in overeenstemming met de resultaten van het verkennend booronderzoek, uit 

beddingafzettingen overgaand in oeverafzettingen bestond. In de top van de oeverafzettingen, op 1 

m -m (circa 0,2 m -NAP), bleek sprake te zijn van een oude bouwvoor. Deze bestond uit een laag 

zwak zandige en zwak humeuze klei met een bijmenging van puin. De oude bouwvoor werd 

afgedekt met een circa 1 m dik pakket recent opgebracht materiaal. Het onderzoek leverde geen 

antropogene sporen of vondsten op. 

Voor de westelijke kade van de Grecht, die zich op circa 350 m ten oosten van het plangebied 

bevindt, is een archeologisch bureauonderzoek opgesteld.” Ter plaatse van een aantal 

kadevakken is een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek 

uitgevoerd. Omdat bij de uitvoering van de maatregelen in de kadevakken ter hoogte van het 

plangebied geen of nauwelijks bodemverstoringen zouden plaatsvinden, zijn hier geen boringen 

verricht. 

Voor een tracé op circa 350 m ten oosten van het plangebied is in het kader van de aanleg van een 

drinkwatertransportleiding tussen Woerden en Zegveld een archeologisch bureauonderzoek 

opgesteld.” Omdat er geen aanwijzingen zijn dat ter hoogte van het tracé bewoning heeft 

plaatsgevonden en het feit dat de leiding binnen het bestaande leidingtracé zou worden aangelegd 

waar reeds sprake is van geroerde grond, werd geen aanvullend onderzoek noodzakelijk geacht. 

Ten behoeve van aanvullende archeologische informatie is contact opgenomen met dN 

Ban AWN Woerden.”' Hij gaf aan dat bij hem in het onderzoeksgebied geen 

vondstmeldingen bekend waren. 

2.3.4 Beschrijving van de historische situatie, mogelijke verstoringen en bouwhistorische 

waarden 

Bewoningsgeschiedenis 

Het plangebied bevindt zich op de flank van de stroomrug van de Oude Rijn. Uit de aanwezigheid 

van vindplaatsen uit de IJzertijd en latere perioden blijkt dat deze stroomrug in het verleden 

aantrekkelijk was voor bewoning en andere menselijke activiteiten. 

In 1.122 na Chr. werd de Kromme Rijn afgedamd, waarna een betere waterbeheersing mogelijk 

was. De Oude Rijn, die hiermee stroomopwaarts in verbinding stond, kreeg minder water te 

verwerken, zodat ook de lager gelegen gebieden ontgonnen konden worden. In deze periode 

eisten de bisschop van Utrecht en de graaf van Holland hun recht op respectievelijk het oostelijk 

deel en het westelijk deel van de woeste gronden.” Zij gaven het land in verschillende 

ontginningsblokken uit, waarbij met een ondememer of een groep potentiële ontginners een 

overeenkomst werd aangegaan. Deze overeenkomst werd cope genoemd. In deze overeenkomst 

werd niet alleen de breedte van de ontginningshoeven overeengekomen, maar ook de achtergrens 

tot waar ontgonnen mocht worden bepaald. De meeste van de ontginningsblokken in het gebied 

horen tot de zogenaamde zesvoorling. De diepte van deze ontginningen was zes voren, ofwel 

ongeveer 1.250 meter.* 

* zaakidentiNcatie 3995061100, Koekkelkoren 2016. 

7 ibid. 

* zaakidentifcatie 4013033100, De Groot 2018. 

* zaakidentifcatie 4003508100, Teekens 2016. 

© zaakidentiNcatie 4586183100, Visser & Van de Klooster 2018. 

* telefonisch contact de heer M. Scheer d.d. 17 december 2018. 

* Blijdenstjn 2015. 

* Van de Ven 2003. 

M bid. 
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Het gebied ten noorden van de Oude Rijn werd bloksgewijs, met elk een verschillende 

kavelrichting, maar wel volgens de zesvoorling, in noordelijke richting ontgonnen. Bij de eerst fase 

van ontginning, waartoe ook het ter plaatse van het plangebied gelegen ontginningsblok ‘Rietveld'’ 

kan worden gerekend, fungeerde de noordelijke oever van de Oude Riĳn als ontginningsbasis. De 

ontginners van het gebied gingen op de koppen van de kavels wonen aan de ontginningsassen. 

Hierdoor ontstonden boerderijinten. Opvallend is echter dat de boerderijen in het ontginningsblok 

Rietveld op enige afstand van de Oude Rijn werden gebouwd. 

Oude kaarten 

De historische situatie is op verschillende kaarten als volgt: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Bron Jaartal Historische situatie 

Kaart van ’T Hooghe Heymraedtschap vanden | 1670 ef? 

Lande van Woerden' door Johannes, Justus en 

Davidt Vingboons (afb. 11) 

Kadastrale minuut (afb. 12)* 1832 perceel 381: boomgaard 

perceel 382: tuin 

perceel 383: huis en erf 

perceel 384: huis, schuur en erf 

perceel 385: tuin 

Kadastrale minuut’® 1857 perceel 495: boomgaard 

perceel 496: tuin 

Bonnekaart (afb. 13)7 1875 woonhuis (toponiem: Veldzigt), tuin, weiland, 

boomgaard 

Bonnekaart 1881 idem 

Bonnekaart 1890 idem 

Bonnekaart 1899 idem 

Bonnekaart 1810 idem 

Bonnekaart 1819 idem 

Bonnekaart (afb. 14} 1925 idem 

Bonnekaart 1938 idem 

Topografische kaart® 1949 idem 

Topografische kaart 1959 idem 

Topografische kaart 1969 idem 

Topografische kaart 1981 idem 

Topografische kaart 1988 woonhuis met bijgebouw, sloot, weiland en 

boomgaard 

Topografische kaart 1999 woonhuis met bijgebouw, sloot, weiland 

Topografische kaart 2004-2020 | idem         

Op de oudst geraadpleegde kaart, de kaart 'T Hooghe Heymraedtschap vanden Lande van 

Woerden’ uit 1670 door Johannes, Justus en Davidt Vingboons, bevindt zich ten noorden van de 

Oude Rijn een reeks erven (afb. 11). De ligging hiervan is enigszins schematisch aangegeven, 

waardoor het niet met zekerheid is vast te stellen in hoeverre ook ter plaatse van het plangebied 

sprake is van een erf. 

Het minuutplan van de gemeente Rietveld uit 18327 geeft een gedetailleerder beeld van het 

plangebied. Op deze kadasterkaart is te zien dat het is opgedeeld in een vijftal kleine percelen die 

tezamen een erf vormen (afb. 12). In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (OAT) worden de 

bebouwde percelen beschreven als ‘huis en erf en ‘huis, schuur en erf. De onbebouwde percelen 

* Kadaster 1832. 

* Kadaster 1857. 

* Bureau Miitaire Verkenningen 1875, 1881, 1890, 1899. 1910. 1919, 1925, 1938. 

* htip:wwwtopotidreis.nl 

© Kadaster 1832. 
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worden omschreven als ‘tin’, 'boomgaard’ en ‘weiland'. Uit historische informatie is bekend dat het 

erf met boerderij ‘Veldzigt’ n 1832 in bezit kwam van Klaas Vroege (1799-1889), een welgestelde 

boer die tevens wethouder was in de gemeente Rietveld.“ 

Op het minuutplan uit 1857” zijn alle opstallen gesloopt. De percelen worden beschreven als 

‘boomgaard’ en ‘tuin’. 

Op de Bonnekaarten uit 1875, 1881, 1890, 1899, 1910, 1919, 1925 en 1938° alsook de 

topografische kaarten uit 1949, 1959, 1969 en 1981° is enkel in het westelijk deel nog bebouwing 

aanwezig (afb. 13 en 14). Deze betreft een woonhuis en een schuur. 

Op de topografische kaart uit 1988° verschijnt ten oosten van de bestaande bebouwing een 

tweede schuur, waarheen een sloot is aangelegd. Op de topografische kaart van 1999° heeft de 

boomgaard plaats gemaakt voor weiland. Op de topografische kaarten uit 2004-2020* zijn geen 

veranderingen zichtbaar. 

24 Gespecificeerde verwachting en conclusie 

De eerste, voor het bureauonderzoek opgestelde onderzoeksvraag “Zijn mogelijk archeologische 

waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke archeologische verwachting?’ 

kan als volgt worden beantwoord: 

Het plangebied strekt zich landschappelijk gezien uit op de noordelijke flank van de stroomrug van 

de Oude Rijn. Uit de aanwezigheid van vindplaatsen uit de Late IJzertijd/Romeinse d, de 

Middeleeuwen en de Nieuwe tijd op deze stroomgordel bljkt dat de hoger gelegen oeverzones van 

deze rivier in het verleden aantrekkelijk waren voor bewoning. Bewoningsresten uit deze perioden 

worden verwacht aan of direct onder het oorspronkelijke maaiveld of op verschilende niveaus 

binnen de oeverafzettingen. 

Op grond van de vormingsgeschiedenis van de Oude Rijn stroomgordel zijn in theorie ook oudere 

resten, uit de periode Laat-Neolithicum tot Late IJzertjd, aan te treffen. Door latere rivieractiviteiten 

zullen deze zich hoogstwaarschijnlijk niet in onverstoorde ligging bevinden. 

Archeologische resten uit de Late IJzertijd/Romeinse tijd manifesteren zich in de vorm van een 

duidelijk herkenbare vondstlaag, bestaande uit een vermenging van onder meer kleine fragmenten 

aardewerk, houtskool en bot met het oorspronkelijke substraat. De meeste typen archeologische 

resten (zoals bot, houtskool, aardewerk en metaal) zullen door de natte en zuurstofloze condities 

goed zijn geconserveerd. Bovendien is er een grotere kans dat ze buiten de invloed van 

(sub)recente bodemverstoringen zijn gebleven, zeker indien de resten zich door afdekking met 

jongere rivierafzettingen tamelijk diep in de ondergrond bevinden. Wel kunnen resten door 

rivierloopverleggingen deels verspoeld zijn geraakt. 

Uit historische informatie is bekend dat in de 12° eeuw, toen de waterhuishouding verbeterde, de 

Iager gelegen komgebieden vanaf de stroomrug van de Oude Rijn gefaseerd werden ontgonnen. In 

deze periode ontstond het ontginningsblok 'Rietveld’, waarvan het plangebied deel uitmaakt, en 

werden op de flank van de stroomrug verschillende erven gesticht. Op basis van de door Justus en 

Davidt Vingboons vervaardigde kaart ‘Hooghe Heymraedtschap van den Lande van Woerden' moet 

worden aangenomen dat reeds halverwege de 17° eeuw in het plangebied sprake was van een 

boerenerf. Uit historische informatie blijkt dat het gaat om het erf ‘Veldzigt. 

* Aroo Architecten BNA 2019. 

# Kadaster 1857. 

* Bureau Miitaire Verkenningen 1875, 1881, 1890, 1899. 1910. 1919, 1925 1938. 

* htip:wwwtopotidreis.nl 

* nttp: w topotidreis.nl 

* htip:wwwtopotidreis.nl 

* ptip:wwwtopotidreis.nl 
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Op grond van de aanwezigheid van een boerenerf zijn met name in het zuidelijk deel van het 

plangebied bewoningssporen in de vorm van funderingsresten van (bijjgebouwen alsook 

ophogingslagen en afvalkuilen met daarin fragmenten van allerlei gebruiksvoorwerpen en 

bouwmateriaal aan te treffen. Vanwege de sloop van bebouwing halverwege de 19° eeuw, de bouw 

van een woning en een schuur omstreeks 1910 en recentelijk opnieuw de sloop van bebouwing 

zullen de resten van het erf Veldzigt waarschijnljk fragmentarisch aanwezig zijn. 

De beantwoording van de tweede onderzoeksvraag is als volgt: 

« Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch 

onderzoek kan worden geadviseerd? 

Op grond van de landschappelijke ligging van het plangebied en archeologische 

waarnemingen n de omgeving moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van 

archeologische resten uit de Late IJzertijd/Romeinse tijd, de (Late) Middeleeuwen en de 

Nieuwe tijd. 

Om de kans op de aanwezigheid van archeologische resten te bepalen is vooral het 

verwerven van inzicht in de bodemopbouw en de mate van intactheid van belang. 

Geadviseerd wordt daarom een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een 

verkennend booronderzoek uit te voeren (zie hoofdstuk 3). 



17 

  

Inventariserend Veldonderzoek 

3.1 Plan van Aanpak 

3.1.1 Inleiding 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar nodig aanvullen van de op 

basis van het bureauonderzoek opgesteide gespecificeerde verwachting (par. 2.4). Het 

inventariserend veldonderzoek zal bestaan uit een verkennend booronderzoek. De werkwijze is 

gericht op het in kaart brengen van de bodemopbouw en het vaststellen van (grootschalige) 

verstoringen, waarbij tevens rekening is gehouden met aard en diepte van de geplande ingrepen. 

Op 10 januari 2019 is een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld, waarin de werkwijze van het 

onderzoek is vastgelegd. Het PvA i ter beoordeling voorgelegd aan Omgevingsdienst regio 

Utrecht. 

Het verkennend booronderzoek leidt tot beantwoording van de volgende onderzoeksvragen: 

« _ Watis de geomorfologische sítuatie en de geologische en bodemkundige opbouw van het 

plangebied? 

e Is sprake van een natuurijke (intacte) bodemopbouw of ís deze (deels) verstoord? Indien 

sprake is van verstoringen, wat is de diepte en omvang van de verstoring? 

« _ Zijn er archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden of lagen aanwezig in het 

plangebied? 

° Zoja, op welke diepte ten opzichte van maaiveld en NAP? 

« _ Alhoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, zijn er desondanks toch 

archeologische indicatoren aangetroffen? 

Zo ja: 

- _ Op welke diepte ten opzichte van maaiveld en NAP zijn deze archeologische 

indicatoren aangetroffen? 

- _ Watis de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren? 

- _ Watis de aard en ouderdom van deze indicatoren? 

e n welkopzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting 

worden bijgesteld? 

e n hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door 

toekomstige planontwikkeling? 

« Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch 

onderzoek kan worden geadviseerd? 

3.1.2 Uitvoeringsplan veldwerkzaamheden 

Voor het beantwoorden van de in par. 3.1.1 genoemde onderzoeksvragen s de volgende 

onderzoeksmethode toegepast: 

  

  

  

  

  

      

aantal boringen: _[5 

boorgrid: geen, evenredig verdeeld over het plangebied 

diepte boringen: | tot in de top van het beddingzand van de Oude Rijn meandergordel 

boormethode: Edelmanboor met diameter 7 cm en gutsboor met diameter 3 cm (handmatig) 

‘bemonstering: versnijden en/of verbrokkelen 
  

De bodemtextuur en archeologische indicatoren worden beschreven volgens SBB 5.1 van het 

NITG-TNO waarin ondermeer de standaardclassificatie van bodemmonsters volgens NEN5104 

wordt gehanteerd.*7 De X- en Y-coördinaten worden ingemeten met een GPS met een nauwkeurig- 

heid van 2 m. De hoogte van het maaiveld ter plaatse van de boringen wordt bepaald aan de hand 

van AHN-beelden. 

7 Bosch 2005 Nederlands Normalisatie-Instituut 1989. 
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Hoewel een verkennend booronderzoek niet als primair doel het opsporen van archeologische 

vindplaatsen en indicatoren heeft, zullen eventuele archeologische vondsten wel worden verzameld 

en (indien mogelijk) worden gedetermineerd. 

3.2 _ Resultaten Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O) 

3.2.1 Veldinspectie en uitvoering Plan van Aanpak 

Het plangebied bestaat uit een grasveld met enkele bomen. In het centrale deel is een 

zogenoemde romneyloods (een geprefabriceerde halfronde loods bestaande uit een aantal 

gebogen spanten, waarover gegolfd staalplaat is gelegd) aanwezig. In het westelijk deel is het 

maaiveld verhard met bouwpuin. Het maaiveld ljk na de sloop te zijn afgevlakt. 

Omdat het inrichtingsplan is gewijzigd, zijn enkele boringen verplaatst ten opzichte van het 

oorspronkelijke boorplan. Eên boring is op de locatie van het toekomstige bijgebouw verricht en 

één boring op de locatie van de toekomstige woning. 

3.2.2 Lithologische beschrijving 

De locatie van de boringen is weergeven in afb. 15. De boorgegevens worden gepresenteerd in 

bijlage 1. 

Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat de diepere ondergrond van het plangebied wordt 

gevormd door een kalkrijk, humusarm, zwak sitig zandpakket. Het pakket wordt doorsneden door 

enkele kleilagen en heeft onder invloed van reducerende omstandigheden een lichtgrijze kleur. De 

korrelgrootte varieert van zeer fijn tot zeer grof. De korrels zijn matig tot redelijk gesorteerd en 

matig afgerond. In boring 2 is het pakket zwak grindhoudend. De bovenkant van het pakket bevindt 

zich in de boringen 3 t/m 5 op 60 tot 90 cm -my (circa 0,80 à 0,85 m —NAP). In de boringen 1 en 2 

is de top 1-2 m dieper aangetroffen, op respectievelijk 190 cm en 290 cm -mv (circa 1,87 en 2,86 

m -NAP). 

Op basis van de klastische samenstelling wordt het beschreven zandpakket als beddingafzettingen 

(Formatie van Echteld) geïnterpreteerd. Gezien de locatie van het plangebied zijn deze afzettingen 

aan de meandergordel van de Oude Rijn toe te schrijven 

Het zandpakket wordt in de boringen 1, 2 en 4 afgedekt door een kalkrijk, matig siltig kleipakket, dat 

wordt doorsneden door dunne fijnkorrelige zandlagen. Het pakket is gerijpt (stevig), zwak roestig en 

heeft een lichtbruingrijze kleur. De dikte varieert van 15 tot 110 cm. 

Op basis van de gelaagde opbouw wordt het kleipakket als oeverafzettingen (Formatie van 

Echteld) van de Oude Rijn geïnterpreteerd. 

De oeverzettingen (boringen 1 Um 4) of de beddingafzettingen (boring 5) gaan over in een 60 tot 

180 cm dik pakket kalkloze of kalkarme matig siltige klei. De kleiis gerijpt (stevig) en zwak roestig 

en heeft een lichtgrijsbruine kleur. Het onderste deel van het pakket is humusloos, de bovenste 40 

tot 60 cm is veelal zwak humeus. Verspreid in het pakket komen fragmenten houtskool voor. Het 

bovenste, zwak humeuze deel is puinhoudend. In boring 2 is tussen 60 en 30 cm -mv sprake van 

een sterk puinhoudende laag waarin een fragment plastic is aangetroffen 

Het beschreven kleipakket wordt beschouwd als komafzettingen (Formatie van Echteld). Het 

bovenste deel betreft de bouwvoor. Het hierin aanwezige puin betreft herwerkt materiaal of 

sloopresten van de tot voor kort aanwezige bebouwing. 

3.2.3 Interpretatie 

In de oeverafzettingen is geen vegetatieniveau waargenomen. Daarnaast zijn n geen van de 

boringen opgebrachte of sterk omgewerkte lagen aangetroffen die kunnen wijzen op de 

aanwezigheid van oude (funderings)resten. Hoewel de aanwezigheid van dergelijke resten op basis 

van de uitgevoerde boringen niet volledig is uit te sluiten, zullen de resten door opeenvolgende 

bouw- en sloopwerkzaamheden (halverwege de 19° eeuw, 1910 en recent) en het afvlakken van 

het maaiveld hooguit fragmentarisch bewaard zijn gebleven. Het in de bouwvoor aanwezige puin 
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betreft herwerkt materiaal of sloopresten van de tot voor kort aanwezige bebouwing en is niet of 

nauwelijks archeologische waarde. Samenvattend dient de archeologische verwachting voor zowel 

de periode Late IJzertijd/Romeinse tijd /m Vroege Middeleeuwen als voor de Late Middeleeuwen 

en de Nieuwe tijd naar laag te worden bijgesteld. 

33 Conclusies 

De in paragraaf 3.1.1 gestelde onderzoeksvragen kunnen op basis van de bereikte resultaten als 

volgt worden beantwoord: 

e _ Watis de geomorfologische situatie en de geologische en bodemkundige opbouw van het 

plangebied? 

Het plangebied bevindt zich op de stroomrug van de Oude Rijn. Het verkennend 

booronderzoek wijst uit dat de diepere ondergrond uit kalkrijke, zeer fjn tot zeer grof 

zandige beddingafzettingen bestaat. Hierop ligt in delen van het plangebied een 15 tot 110 

cm dik pakket oeverafzettingen bestaande uit kalkrijke matig siltige klei met zandlagen. De 

bovengrond is opgebouwd uit een 60 tot 180 cm dik pakket komafzettingen bestaande uit 

kalkloze of kalkarme, matig siltige klei. De bovenste 40 tot 60 cm van dit pakket vormt de 

‘bouwvoor en is puinhoudend 

e s sprake van een natuurijke (intacte) bodemopbouw of is deze (deels) verstoord? Indien 

sprake is van verstoringen, wat is de diepte en omvang van de verstoring? 

De bovenste 40 tot 60 cm van het bodemprofiel, de bouwvoor, is als verstoord aan te 

merken. Hieronder is het profiel intact. 

« _ Zijn er archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden of lagen aanwezig in het 

plangebied? 

De oeverafzettingen van de Oude Rijn meandergordel worden in beginsel als 

archeologisch relevant beschouwd. In het plangebied is in deze afzettingen echter geen 

vegetatiehorizont waargenomen die als een bewoningsniveau kan worden 

geïnterpreteerd. Daamnaast zijn n geen van de boringen opgebrachte of sterk omgewerkte 

lagen aangetroffen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van oude (funderings)resten. 

Hoewel de aanwezigheid van dergelijke resten op basis van de uitgevoerde boringen niet 

volledig is uit te sluiten, zullen de resten door opeenvolgende bouw- en 

sloopwerkzaamheden (halverwege de 19° eeuw, omstreeks 1910 en recent) en het 

afvlakken van het maaiveld hooguit fragmentarisch bewaard zijn gebleven. 

° Zoja, op welke diepte ten opzichte van maaiveld en NAP? 

Niet van toepassing 

« _ Alhoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, zijn er desondanks toch 

archeologische indicatoren aangetroffen? 

Verspreid in de komafzettingen zijn kleine fragmenten houtskool aangetroffen. Het betreft 

vermoedelijk verspoeld materiaal zonder relatie met een ter plaatse aanwezig vindplaats. 

Het n de bouwvoor aanwezige puin betreft herwerkt materiaal of sloopresten van de tot 

voor kort aanwezige bebouwing en is niet of nauwelijks van archeologische waarde. 

Zo ja: 

- _ Op welke diepte ten opzichte van maaiveld en NAP zijn deze archeologische 

indicatoren aangetroffen? 

- _ Watis de horizontaal ruimtelijke spreiding van deze archeologische indicatoren? 

- _ Watis de aard en ouderdom van deze indicatoren? 

nvt 

« n welkopzicht kan op basis van het veldonderzoek de archeologische verwachting 

worden bijgesteld? 

De archeologische verwachting dient daarom voor zowel de periode Late 

Jzertijd/Romeinse tijd m Vroege Middeleeuwen als voor de Late Middeleeuwen en de 

Nieuwe tijd naar laag te worden bijgesteld. 
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e n hoeverre worden de (mogelijk aanwezige) archeologische waarden bedreigd door 

toekomstige planontwikkeling? 

Eris geen sprake van een bedreiging van (mogelijk aanwezige) archeologische waarden 

in het plangebied. 

« Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch 

onderzoek kan worden geadviseerd? 

Het plangebied wordt als voldoende onderzocht beschouwd. 

Aanbeveling 

ADC ArcheoProjecten adviseert om het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen 

ontwikkeling. Het is nooit volledig uit t sluiten dat binnen het onderzochte gebied archeologische 

resten voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen 

op de plicht archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid, zoals aangegeven in 

artikel 5.10 en 5.11 van de Erfgoedwet. 

Voorliggende rapportage is ter toetsing voorgelegd aan de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU. 

Zij oordeelt dat op grond van de resultaten van het verkennend booronderzoek de aanwezigheid 

van resten te relateren aan het historisch erf niet kan worden uitgesloten (ROM integraal advies 

kenmerk 2/21/183435 /D — 566636 d.d. 31 januari 2022). Ook staat niet vast dat de resten door 

verstoringen fragmentarisch zullen zijn. De ODRU is namens de gemeente Woerden bevoegd om 

het selectiebesluit te nemen. Op grond van dt besluit dienen de resultaten te worden geverifieerd 

met een proefsleuvenonderzoek. 
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Afb. 3 Plangebied op een uitsnede van de archeologische waarden- en verwachtingenkaart 

van de gemeente Woerden (naar Alkemade et al. 2010) 
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Afb. 4 Inrichting van het plangebied voor de sloop van de bebouwing 
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Afb. 5 Foto van het plangebied genomen in zuidwestelijke richting 
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‚Afb. 6 Vooriopig ontwerp van de nieuwe situatie in het plangebied® 

* Arco Architecten bna d.d. 14 mei 2020. 
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Afb. 7 Plangebied op een uitsnede van de meandergordelkaart (naar Cohen et al. 2012) 
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Afb. 8 Plangebied op een uitsnede van de Limeskaart (naar Van Dinter 2012) 



  

  

  

Afb. 9 Plangebied op een hoogtebeeld van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3) 
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Afb. 10 Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) en Archis-meldingen 
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Afb. 11 Globale ligging van het plangebied op de kaart kaart 'T Hooghe 

Heymraedtschap vanden Lande van Woerden uit 1670 door Johannes, 

Justus en Davidt Vingboons’ 
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Afb. 12 Plangebied op het minuutplan van de gemeente Rietveld (1811-1832) 
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Afb. 13 Plangebied op een uitsnede van de Bonnekaart van 1875 



3 

  

    
begrenzing van het iangebied       

Afb. 14 Plangebied op een uitsnede van de Bonnekaart van 1925 
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Afb. 15 Boorpuntenkaart 
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Titelblad 

Asbestinventarisatie 

Rietveld 40 te Woerden 

Omschrijving onderzocht bouwwerk/gebouw, constructie of object: Bouwval en Romnyloods 

Reikwijdte/omvang onderzoek: 

I Gehele bouwwerk of object 

ID Gedeelte van het bouwwerk of object 

I Gehele bouwwerk of object inclusief het gebied rondom de onderzoekslocatie 

D Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of object 

  

Rapport geschikt voor: 

DI Niet geschikt voor asbestverwijdering, een risicobeoordeling is noodzakelijk 

D Uitsluitend de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materialen 

D Renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten 

X Volledige renovatie of totaalsloop 

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

      
  

  

Naameigenaar/opdrachtgever - 

Contactpersoon }| 

Correspondentieadres m 

Postcode en woonplaats —— } 

Bezoekadres : Oostwijk21 

Telefoon 

AA&CNederlandB.V. Certifieaatnummer: 07-0070125 

Telefoon : 0348460837 

Bezoekadres : Goudsestraatweg 11-13 H z 

Postcode/plaats : 342166 OUDEWATER Ll Ascert 

vestiging Zuid 

Telefoon : 073-5030376 

Email : info@aaczuid.nl 

Bezoekadres : Poeldonkweg 5 

Postcode/plaats : _ 5216JX s HERTOGENBOSCH 

Onderzoeksteam — e C 51E-250416-410988) 

Technisch : N sCA-51E-070318-411323) 

Eindverantwoordelijke 

Datumintemeautorisatie z 20422018 

Vervaldatum rapportage : 3,aar na autorisatie rapportage 

Toegepaste norm : _ Arbeidsomstandighedenregeling bilage Xlla (2016: Staatscourant 64906) 
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  Aanzicht onderzoekslocatie gelegen aan de Rietveld 40 te Woerden 

Samenvatting asbestinventarisatie 

  

    

Aabest aanwerg E 

Bisiovolle stuaties waargeromen Nee 

Directe maatregelen vereist nee 

S e e a nee 

Rapportage geschikt voor doel a onderhavige apportage s geschikt voor de verwidering van de aangetrofien 

asbestbronnen envoor de otaísloop. 

Toelichting reikwijdte/omvang Bouwval en Romnyloods. 

onderzoek 

Oatum onderzoek 18122018 

Rapportage door D_} 

Reppo iomirdedoor n 

  

Het asbestonderzoek is een momentopname. Indien bij de voorbereiding van een asbestsanering deze rapportage ouder is dan drie jaar, 

dan dient conform Arbeidsomstandighedenregeling bijlage Xllla (2016: Staatscourant 64906) het inventarisatierapport op actualiteit te 

worden getoetst. Veranderingen in het bouwwerk of object dienen dan te zijn te beoordeeld op gevolgen voor de aanwezigheid van asbest, 

asbesthoudende producten etc. Deze dienen te z geregistreerd en te zijn toegevoegd aan het inventarisatierapport voordat verwijdering 

kan plaats vinden. Indien er geen veranderingen zijn, of veranderingen zonder gevolgen, dient dit eveneens te worden geregistreerd en te 

zijn toegevoegd aan het inventarisatierapport voordat verwijdering kan plaats vinden. 

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten, uitgevoerde werkzaamheden en documenten zijn de algemene 

voorwaarden van AA & C Nederland b.v. van toepassing. Op verzoek wordt u één exemplaar toegezonden. 

AA & C Nederland 8.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001 EN-473/1, in het bezit van het certificaat voor asbestinventarisatie conform 

Arbeidsomstandighedenregeling bijlage Xlla. Daarnaast is AA & C Nederland b.v. erkend door het Instituut Voor Dak Veiligheid voor het 

uitvoeren van Dak RISE. 
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1 Algemeen 

  

1.1 Inleiding 

Het bouwval (voormalige woning) en de Romnyloods gelegen aan Rietveld 40 te Woerden staan op de 

nominatie om gesloopt te worden. In dit kader wenst opdrachtgever een asbestonderzoek conform de 

Arbeidsomstandighedenregeling bijlage X!lla (voorheen SC540) te laten uitvoeren. Aan AA & C Nederland b.v. 

is opdracht verleend voor het uitvoeren van dit onderzoek. 

Het onderzoek is alleen geldig voor het vermelde doel. Indien de omvang van het onderzoeksgebied 

veranderd, de geplande werkzaamheden veranderen, of op enige andere wijze het beschreven doel anders 

is dan hierboven beschreven, dan dient mogelijk een nieuwe (aanvullende) inventarisatie plaats te vinden. 

1.2 Samenvatting resultaten onderzoek 

Het onderzoek geeft aan dat asbesthoudende materialen aanwezig zijn. In de volgende onderdelen is asbest 

aangetroffen: 

Tabel 1.1 - resultaten onderzoek 

  

  

  

Bron ‘Omschrijving (toepassing} Loeatie 

1 01  Golfplaat (los(liggend)) Los in voormalige schuur 

Naast gebouw 

  

I De asbesthoudende materlalen zijn hechtgebonden en zijn niet beschadigd. 

Voor bovenvermelde asbesthoudende bron(nen) is in tabel 1.2. een overzicht gegeven hoeveel bron(nen) in 

de betreffende risicoklasse zijn ingedeeld. De tabel is informatief. 

De werkzaamheden die vallen binnen risicoklasse 2 en 2A dienen door een asbest gecertificeerd bedrijf te 

worden uitgevoerd. De werkzaamheden die vallen binnen risicoklasse 1 daarvan is de uitvoering door een 

niet-gecertificeerd bedrijf mogelijk. 

Tabel 1.2 = numeriek overzicht van aantal bronnen met risicoklasse 1, 2 en/of 2A 

  

Risicoklasse Rislcoklasse T Rislcoklasse Z Risicoklasse ZA   

‘Aantal 1 £ 
  

Reikwijdte van het onderzoek 

-  Onderhavig onderzoek heeft betrekking op het bouwval en de Romnyloods. Het asbestonderzoek is een 

momentopname. AA & C Nederland b‚v. is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor verschillen en 

afwijkingen in aangetroffen hoeveelheden en staat van de materialen ten opzichte van de opgestelde 

rapportage; 

- Er kan geen uitspraak worden gedaan over eventuele asbestverdachte materialen achter/onder/boven 

aangetroffen asbestbronnen. 

Geschiktheid van het onderzoek 

Gezien de resultaten van het uitgevoerde asbestonderzoek is onderhavige rapportage geschikt voor de 

verwijdering van de vermelde asbesthoudende materialen en sloop. Zie verder $ 1.5 en 6 1.6. 
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1.3 Doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is, middels visueel inspecteren, inzicht te verschaffen in de aanwezigheid en de 

omvang van asbesthoudende materialen in de onder “omvang en omschrijving opdracht” genoemde 

onderdelen. Eventueel wordt dit ondersteund met materiaalonderzoek. 

Het rapport kan als basis dienen voor een |ater te maken plan van aanpak. 

1.4 Omvang en omschrijving opdracht 

Ten behoeve van het onderzoek zijn de volgende bouw- en constructiedelen op 18-12-2018 onderzocht: 

- Begane grond; 

- Daken gevels, 

De schriftelijke opdracht is op 4-12-2018 verstrekt. 

De volgende werkmethode wordt toegepast: 

Voorbereiding 

Onderzoek, bestaande uit een vooronderzoek op basis van door opdrachtgever beschikbaar te stellen en aan 

te leveren relevante stukken en archieven, zoals (bouw)tekeningen, archieven van verbouwingen en 

renovaties. Beschrijvingen van calamiteiten of incidenten, eerder uitgevoerde (deel)saneringen 

(deskresearch). Daarnaast bestaat het vooronderzoek uit de mogelijkheid tot interviewen van werknemers 

voor zover dit relevant is voor het onderzoek. 

Tevens is er een inventarisatieplan opgesteld en is het onderzoek gemeld bij onze Certificerende Instelling. 

Survey en monsterneming 

Het door middel van een survey opsporen van de asbestverdachte bouwkundige en installatietechnische 

onderdelen. Deze survey geschiedt aan de hand van een checklist toegespitst op het te inventariseren 

bouwwerk of object. Hierbij worden de te onderzoeken materialen in hoofdgroepen ingedeeld, afhankelijk 

van het resultaat van het historisch onderzoek. Indien er geen informatie uit het historisch onderzoek 

beschikbaar komt wordt het object schematisch beschreven en vastgelegd. 

Vervolgens vindt de eventuele monsterneming plaats, waarbij van elk type asbestverdacht materiaal per 

onderzoeklocatie tenminste é&n representatief monster genomen. Van materialen waarin het asbest niet 

homogeen aanwezig is worden meerdere monsters op selectief verschillende toepassingslocaties genomen. 

Asbestidentificaties 

Indien materiaal- en/of stofmonsters zijn genomen dan worden deze in een geaccrediteerd laboratorium voor 

asbestidentificatie geanalyseerd. 

Kwantificeren en registreren 

Eventueel aanwezige bouwkundige en installatietechnische asbestbronnen worden door middel van een 

inventarisatie gekwantificeerd. 

Het uitwerken van de rapportage 

Ten behoeve van het rapport worden indien van toepassing de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

- Verwerken van de resultaten van het vooronderzoek; 

- Tabel met een kwalitatief overzicht van alle genomen monsters en de aangetroffen asbesthoudende 

materialen (type product, soort(en) asbest en gehalte, toepassing) zoals aangeleverd door het 

geaccrediteerde laboratorium; 
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- Tabel met een opsomming van de vermoedelijke niet direct waarneembare aanwezigheid van asbest, 

asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal, of asbestbesmette constructiedelen in het 

bouwwerk of object, waarop in tweede instantie een aanvullende inventarisatie uitgevoerd zal moeten 

worden; 

- Tabel met een compleet kwantitatief overzicht van alle aangetroffen asbesthoudende materialen, exacte 

vindplaatsen, de bereikbaarheid van die plaatsen, de wijze van bevestiging van asbesthoudende 

materialen en indeling van de risicoklasse-indeling; 

- Aangeven van bemonsteringslocaties, de eventuele asbestbronnen en plaatsen die niet geïnventariseerd 

zijn op de digitale plattegronden; 

- Vervaardigen van fotobladen; 

- Het vervaardigen van de risicoklasse-indeling SMA-rt inzake de te nemen arbeidbeschermende 

maatregelen; 

- Het maken van een conclusie en aanbevelingen; 

- Kwaliteitscontrole en autorisatie; 

- Rapportage als pdf-bestand. 

1.5 Beperkingen van het onderzoek 

Algemene beperkingen 

- Het asbestonderzoek is gebaseerd op een grote mate van kennis en ervaring binnen de organisatie van 

AA & C Nederland b.v. Desondanks kan niet volledig worden uitgesloten, dat bij 

verbouwingswerkzaamheden of eventuele sloop van het visueel geïnspecteerde gebouw of installatie 

asbesthoudende elementen worden aangetroffen die niet als zodanig zijn gedetecteerd. Dit hangt onder 

meer samen met het veelal ontbreken van adequate besteksgegevens, historische onderhoudsgegevens 

en/of niet visueel te detecteren elementen; 

- AA & C Nederland b.v. verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden met de nodige zorg en 

vakmanschap uit te voeren. Het te bereiken resultaat s niet uitsluitend afhankelijk van de inspanning van 

AA & C Nederland b.v., maar ook van factoren die buiten de invloedssfeer van AA & C Nederland b.v. 

liggen. Ofschoon de werkzaamheden door AA & C Nederland b.v. naar beste inzicht en vermogen en 

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd, kan AA & C Nederland b.. derhalve 

geen garanties geven met betrekking tot de resultaten. AA & C Nederland b.v. neemt derhalve door het 

aangaan van enige overeenkomst een inspanningsverplichting op zich, en in geen geval een 

resultaatsverplichting. Om te komen tot deze verplichting zal de opdrachtgever alle medewerking 

verlenen bij het beschikbaar stellen van historische gegevens en stukken. AA & C Nederland is niet 

aansprakelijk voor enig gevolg in welke vorm dan ook inzake niet geïnventariseerde asbestbronnen of 

afwijkingen in hoeveslheden. 

  

1.6 Geschiktheid van het onderzoek 

Er zijn géén beperkingen opgetreden in de uitvoering van het onderzoek. Het uitvoeren van een aanvullende 

asbestinventarisatie is in dit geval niet noodzakelijk, omdat het doel van de inventarisatie de sloop van de 

onderzochte delen betreft. 

1.7 Conclusie en advies 

- _ Gezien de resultaten van de uitgevoerde asbestinventarisatie achten wij een opvolgende inventarisatie 

niet noodzakelijk. Zie ook onze bevindingen in $1.6; 

- _ Geadviseerd wordt om belanghebbenden te informeren inzake de resultaten van dit onderzoek. Indien 

gewenst kunnen wij u hierbij ondersteunen; 
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- _ Indien wenselijk kunnen wij u adviseren en ondersteunen tijdens het saneringstraject; 

- _ Geadviseerd wordt de aangetroffen asbestbronnen door een deskundig bedrijf te laten verwijderen. De 

eindcontrole van de in Risicoklasse 1 gesaneerde asbestbronnen dient te gebeuren middels een visuele 

inspectie van het gehele werkgebied en conform NEN 2990 hoofdstuk “Visuele Inspectie”. De vrijgave 

van de onder Risicoklasse 2 en 2A gesaneerde gebieden dienen door een geaccrediteerd 

Testlaboratorium en Inspectie instelling te worden vrijgegeven; 

- _ Indien tijdens de werkzaamheden onvoorzien asbestverdachte materialen worden aangetroffen dient 

direct contact te worden opgenomen met ons bureau. In voorkomend geval zal AA & C Nederland b.v., 

indien nodig, met spoed een aanvullend onderzoek en de hierbij benodigde rapportage verzorgen 

teneinde mogelijke blootstelling aan asbestvezelemissie te voorkomen. Derhalve is AA & C Nederland 

b.v. niet aansprakelijk voor enig gevolg in welke vorm dan ook vanwege niet geïnventariseerde 

asbestbronnen of afwijkingen in hoeveelheden. 
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2 Onderzoeksmethodiek 

  

2.1 Algemeen 

Voorafgaand aan het onderzoek is een asbestinventarisatieplan opgesteld. Dit plan heeft als basis gediend 

voor de werkwijze bij het uitvoeren van het asbestonderzoek. In het plan staat vermeld waar, wanneer, hoe, 

door wie en onder welke omstandigheden/randvoorwaarden een asbestinventarisatie wordt gedaan en uit 

welke onderdelen die bestaat. 

2.2 Vooronderzoek 

Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen, namelijk een interviewgedeelte en het bestuderen 

van beschikbaar gestelde tekeningen en bestekken. In de bijlagen is het volgende opgenomen: 

1. Beknopt verslag van alle inspanningen; 

2. Beknopt verslag van de gesprekken; 

3. Inputgegevens voor het veldwerk. 

Conclusies m.b.t. informatie verzameld onder punt 1 t/m 3. 

2,3 Survey 

Als eerste stap heeft er een toetsing van de uit het vooronderzoek verkregen informatie plaats gevonden. 

Aansluitend is gestart met de survey, waarbij systematisch de te onderzoeken locatie is onderzocht op direct 

waarneembare asbesthoudende producten. Hierbij is indien nodig enkel gebruik gemaakt van 

handgereedschap voor lichte destructieve handelingen. 

2.4 Monsterneming en asbestidentificatie 

Verdachte materialen zijn bemonsterd en geanalyseerd in een geaccrediteerd laboratorium voor 

asbestidentificatie. 

2.5 Inventarisatie 

Vervolgens zijn van de asbesthoudende materialen door middel van een inventarisatie de hoeveelheden 

bepaald, zijn de constructieve gegevens verzameld en is de risicoklasse-indeling vastgesteld. 
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3. Overzicht genomen monsters 

  

De verdachte materialen zijn bemonsterd en door middel van laboratoriumonderzoek met behulp van 

lichtmicroscopie conform NEN 5896 op de aanwezigheid van asbest onderzocht. In totaal zijn 2 

materiaalmonsters genomen, zie tabel 3.1. 

Opgemerkt dient te worden dat bij de monsterneming hechtgebonden asbesthoudend materiaal dusdanig 

beschadigd kan worden dat het laboratorium het aangeleverde asbesthoudende materiaal als niet 

hechtgebonden aanmerkt. De DIA stelt op locatie vast of het oorspronkelijke bronmateriaal daadwerkelijk 

hechtgebonden of niet hechtgebonden is. 

Tabel 3.1- overzicht genomen monsters 

  

Brontype _ Monster  Omschrijving (toepassing) _ Locatie Analyseresutaat 

  

10-15% Chrysotiel, 

  

o MLO3 _ Golfpfaat (os{iggend) Losin voormalige chuur 

p o e # 2.5% Crocidoliet 

n ML02  Golfplaat(loslliggend) _ Naastgebs a olfplaa (loslliggen aast gebouw 

9 e ® 2:5% Crocidoliet 

v Materlaalmonster, analyse door middel van Tchtmicroscopie conform NEN 3856 

NA Asbest niet aantoonbaar 

  

Er zijn geen verdachte installaties aangetroffen. 
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4. Overzicht asbestbronnen 

  

  

  

  

Tren | Wenzer] OmeeE T T e eereeNes EE HE e EE ET D 
voe | nummer | (toepassingt gebonden | d indelng 

OT | oo | Gapartotagena m T7 |e T DERTINT @ T E E N   

  

                              
9T [ o [ Gelplar ontagendlT Naastgebouw, 57 [Taoe T GR IKE a G T [ a e verwidern| N[ 

* echgebondened oor de DIA bepaald 

  

Opmerkingen: 

Deze tabel maakt onomstotelijk deel ut van het volledige rapport met dossiernummer 18-943.A3. Derhalve dient altijd het volledige rapport te worden verstrekt zodat geen informatie wordt achtergehouden; 

De bemonsterde materialen en bovenstaande asbesthoudende materialenzin terug t vinden op het analysecertificaat n bilage met nummer 1855856/25/1.1 

Indien eenzelfde toepassing op een andere locatie i aangetroffen wordt deze gecodeerd met "Als ML; 

De informatie in deze tabel dient t allen tjde in het werk te worden gecontroleerd. Aan eventuele afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend; 

De in de tabel vermelde m! en m?zjn de berekende hoeveelheden op basis van de waarnemingen, Dit betekent dat eventuele overlappen van plaat- of glfplaatmateriaal niet zijn meegenomen, De aannemer dient op loctie zelf vastte stellen of er 

overiappen of dubbelingen in de toepassingen aanwezig zijn; 

Met asbestonderzoek is een momentopname als gevolg hiervan kunnen aangetroffen situaties n de ijd veranderen; 

Eventuwele asbestbronnen di zich achter/onder/boven aangetroffen asbestbronnen bevinden of n directzichtbaa zjn zijn n n de tabe! opgenomen. 

= v 

Amoset am 1 asbesnstruetie vor c Ì wertzeamheden berikbaa zonder h em 

Actnoiet Vauele 7 doo geeerifeeerd alen met E wereaamheden e 
i (giezben Aabest volgen o em Randioek | 7A doorgecenteeerd 31407 immaeraen nclesef valoevei 

n Niet ofverweerd 
Grocdoliet(dauwe sbesT] D Uentbeschadiedolverweerd 

Tremoiet 7 Verweerd bescradgd ofverweerd   
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5. Nadere beschrijving asbestbronnen 

  

Advies brontype 01, Golfplaat (los(liggend)) 

f Naast en in het bouwval (de voormalige woning) zijn een tweetal asbestverdachte golfplaten, als losse 

bron aangetroffen (zie bijlage ‘Tekeningen'). Van dit materiaal zijn monster MLO1 (10-15% Chrysotiel, 2- 

5% Crocidoliet) en MLO2 (15-30% Chrysotiel, 2-5-% Crocidoliet) genomen. Het materiaal is 

hechtgebonden en verkeert in redelijk goede staat. 

Î Geadviseerd wordt de bron, in zijn geheel, in risicoklasse 1 te verwijderen. De eindcontrole van de in 

Risicoklasse 1 gesaneerde asbestbronnen dient te gebeuren middels een visuele inspectie van het gehele 

werkgebied en conform NEN 2990 hoofdstuk “Visuele Inspectie”. 
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Bijlagen 

  

  

- Vooronderzoek 

-  Foto's 

- Tekeningen 

- _ Analyseverslagen asbestidentificatie 

- _ Bronbladen SMA-t, risicoklasse-indeling 

- _ Procescertificaat asbestinventarisatie 
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Vooronderzoek 

  



  

Vooronderzoek 

  

Om een zo volledig mogelijke opname te kunnen doen, zijn de navolgende inspanningen verricht: 

Resultaten interview 

Voorafgaand aan het onderzoek heeft een beperkt interview plaatsgevonden met: 

[L] Een vertegenwoordiger van de opdrachtgever 

[L] Een bewoner 

[[] Gebruikers van het gebouw 

D Aannemers 

[L] Technische dienst van het gebouw 

D Overige 

- _ Uit het gesprek i geen aanvullende informatie beschikbaar gekomen. 

Globale indruk en conclusie van het gebouw of object voorafgaand aan de veldwerkzaamheden (directe 

waarneming van asbestverdachte materialen, besmettingen en dergelijke): 

- _ Geen bijzonderheden 
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Foto’s 

  

  

Bijage 

Versie 2008.00 



  

Foto’s 

  

    

   

Foto 1- Bron -01: Golfplaat Foto 2 -Bron -01: Golfplaat 

       Foto 3- Bron - 01: Golfplaat Foto 4 -Bron -01: Golfplaat 
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Tekening(en) 
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1187 

  

   

     

01/ML01 - Plaatmateriaal (Golfplaat) REEDS GESLOPEN BEBOUWING 

01/ML02 - Plaatmateriaal (Golfplaat) 

REEDS GESLOPEN BEBOUWING 

n 

  

    
  

TE SLOPEN SCHUUR 2 

  

- 16.00mtr | 

  

  

  

  

  

  

  
            

Trnanne| 1894345 [Teennonanner [Per 

Project 

Asbestonderzoek 

o 

E a 

e o e em C em de _ [ Patzegond A 

E E n Scaal: E | Datm: 2012700 Getkend: MO] Aoord: PD   
  



Analyseverslagen asbestidentificatie 
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Handelslaboratorium 

AA&C Analyse voor asbestidentificatie 

  

  

RAPPORTAGE IDENTIFICATIE ASBEST 

  

  

  

  

Document nr. :1855856/25/1.1 

Datumrapportage : 19-12-2018 Uw referentie :18.9453.A3 

Datum analyse 19-12-2018 Aantal monsters :2 

Datumontvangst _ :19-12-2018 Pagina :1van1 

Analyse methode _ : conform NEN 5896 (Polarisatie Microscopie) (Q) 

Aangeboden door _ : AA&C Nederland b.v. 

Monstergegevens _ : Rietveld 40 Woerden 

Asbestsoort (m/m%) 

M | Monsteromschrijving Materiaal CHR AMO CRO OVE HB 

1 | MLO1: Los in voormalige schuur Golfplaat 1015 - 25 - Ja 

2 ML02; Naast gebouw Golfplaat 15-30 k 25 z Nee             
  

Toelichting bij de tabel: 

Aangerofen asbes ngsdeeld in Kassen: <0,10,1-2/2-5/ 5-10/10-15/15-30/30-60/>60 

    

    

  

M Monstemummer OVE Overige soorten (Tremoliet, Actinoliet, Anthofyliet) 

mim% =  gewichtsprocenten HB Hechtgebonden (volgens NEN 5896, vigerende versie) 

CHR Chrysotiel pos asbest aanwezig, echter niet in percentage uit te drukken 

AMO Amosiet nvt niet van toepassing 

CRO = Crocidoliet - =  Nietaantoonbaar (conc. < 0,1%) 

Opmerkingen: 

- _ Q=analyse valt onder de scope van de RvA Testen accreditatie. De analyse is uitgevoerd door L568. 

- _ Bijde kwanttatieve bepaling van asbest in materiaal monsters, van de gebruikte onderzoeksmethode, is de bepalingsgrens 0,1%. 

Indien het gehalte aan asbest onder de bepalingsgrens ligt, wordt het monster als niet asbesthoudend beschouwd. In geval dat bij de 

methode met Polarisatie Licht Microscopie (PLM) van organisch gebonden materialen, vezel type materialen en kleefmonsters geen 

asbest wordt aangetroffen, wordt aanbevolen om analyse te verrichten met behuip van Scanning Elektronen Microscopie (SEM). 

- _ derresultaten hebben uitsluitend betrekking op de aangeboden monsters 

- _ ditrapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd 

- _ ditdocument is digitaal vervaardigd en derhalve niet ondertekend. 

B MO2, materiaal is verweerd 

adres Goudsestraatweg11-13 _ =mal secretariaat@aacanalyse.com _ te/: 0348-46 0837 K Utrecht 33284985 

3421 GG Oudewater wer: wwwaacnederland.nl fex 03484604 15 BTW: 8053.56.484.B.01 

1855856/25/1.1 



Bronbladen SMA-rt, risicoklasse indeling 
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SMART Risicoclassificatie 

Aangemaakt op 20 december 2018 om 08h41 (1328597) 

  

stichtin 

AASC Nederland bv SCA-code: 07-D070125.01 Certificatie 

Asbest 

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport (07-D070125.01- 

18.9453.A3]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie 

Ascert 

  

  

Identificatie 

Adres Rietveld 40, Woerden 

Projectcode 18.9453.A3 

Projectnaam bijgebouwen 

Broncode 01 

Bronnaam Overige golfplaten 

Feiten 

Productspecificatie Asbestcement golfplaat 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 

Hoeveelheid asbest 2 stuks 

Percentage Chrysotiel 15-30% 

Percentage Amfibool asbest 2-5% 

Analysecertificaatnummer 1855856/25/1.1 

situatie 

Bevestiging Los 

Binnen / buiten Buiten 

Beschadiging Niet 

Verweerdheid Niet 

Extra vragen 

  Vraa Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal 

Antwoord: Ja 

Vraag: De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het 

asbesthoudende materiaal nodig zijn 

Antwoord: Ja 

Verwijdering 

Handeling Los asbesthoudend materiaal direct verpakken 

Risicoclassificatie 

Risicoklasse 

Gebruikte versie classificatiemodel 

Werkplanelementen 

Risicoklasse 1 

1 

SMART 2.2 14072018 (ingangsdatum 14-07-2018) 

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden, 

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te 

worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een 

Risico Inventarisatie Evaluatie (RISE). 

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied. 

(1328597) 
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Normec Certification B.V. 

Stationsweg 2, 4191 KK Geldermalsen 

70345 585 000, info-cert@normec.nl 

www.normec.nl 

  5 Normec 

Procescertificaat Asbestinventarisatie 07-D070125 

AA & C Nederland B.V. 

Adres: Goudse straatweg 11 Datum uitgifte 13-12-2017 

3421 GG OUDEWATER Vervaldatum: 13-12-2020 

Telefoonnr: _ 0348-460837 Datumeersteuitgifte: _ 21-04-1998 

Contactpersoon: KvK-nummer: 33284985 

e-mail: info, an 

  

Verklaring van uitgifte 

Dit procescertificaat s vastgelegd op basis van het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het 

Procescertificaat Asbestinventarisatie, zoals opgenomen in bijlage Xlla behorend bij artikel 4.27 van de 

Arbeidsomstandighedenregeling en conform het certificatiereglement, afgegeven door Normec Certification B.V. 

Normec Certification B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de certificaathouder 

uit te voeren proces van inventariseren van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbest verontreinigd 

materiaal of asbest verontreinigde constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voorafgaand aan het geheel 

of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten, het verwijderen van asbest of het opruimen van asbest 

na een incident, incl. de oplevering van het asbestinventarisatierapport, wordt uitgevoerd volgens de relevante 

eisen uit bijlage Xllla behorende bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling. 

Wenken voor de afnemer/opdrachtgever 

1 Decertificaathouder: 

3.  blijft gedurende de looptijd van het procescertificaat voldoen aan de relevante eisen uit bijlage Xllla; 

b. verleent medewerking aan beoordelingen door de certificerende instelling; 

c. stuurt een ongeldig geworden procescertificaat terug aan de certificerende instelling, binnen veertien 

dagen na een getekend verzoek hiertoe; en 

d. geeft wijzigingen als bedoeld n artikel 4, tweede lid, van bijlage Xllla door aan de certificerende 

instelling. 

Voor Normec Certification B.V. 

  

stichting 

Ceruficatie 

Asbest 

Asbestinventariatie Ascert 

Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certiicaatregister op www, 

Certificerende instelling: ‘Normec Certification B.V. Certificaatnummer: 07-0070125 

Aanwijzingsbeschikking: ARBO/P8&G/08/14505 SCA-code: 07-D070125.01 
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| 

Opdrachtnemer 

LAWIJN Advies & Management 

Noordzijdseweg 127 

3415 RA Polsbroek 

Vestiging veldwerkafdeling 

Dijnselburgerlaan 1-4a 

3705 LP Zeist 
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Rapport 

Kenmerk :18.3719-A1 

Datum 25 maart 2019 

Opsteller / projectleider 

  

Kwalliteitscontrole: 

  

KWALITEITSVERKLARING 

LAWIJN Advies & Management verricht bodemonderzoek conform BRL SIKB 2000. Het bedrijf is hiervoor gecertificeerd 

volgens ISO 9001 en BRL SIKB 2000 (Protocollen 2001, 2002 en 2018). De werkzaamheden zijn op basis van dit 

certiicatieschema uitgevoerd door (een) erkende monsternemer(s). Er hebben geen afwijkingen op het certificatieschema 

plaatsgevonden. LAWIJN Advies & Management is op geen enkele manier gelieerd aan de opdrachtgever en/of eigenaar 

van de onderzochte locatie 
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1 INLEIDING 

Op de locatie Rietveld 40 te Woerden is in opdracht van e te Linschoten een verken- 

nend bodemonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de NEN 5740 / 

NENS707. 

De aanleiding voor het bodemonderzoek vormt de aanvraag van een omgevingvergunning voor de bouw 

van een nieuwe woning op de locatie. Het doel van het bodemonderzoek is aantonen of op de 

onderzoekslocatie sprake is van een bodemverontreiniging. 

Leeswijzer 

In het voorliggende rapport komt eerst het vooronderzoek met de onderzoekshypothese aan de orde. 

Vervolgens wordt de uitvoering van het bodemonderzoek beschreven. Ten slotte komen, na de presenta- 

tie van de resultaten van het onderzoek en een interpretatie van deze resultaten, de conclusies en 

aanbevelingen van het onderzoek aan bod. 
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2 VOORONDERZOEK 

Het vooronderzoek is verricht volgens de NEN 5725 richtlijn, aan de hand van een locatiebezoek, een 

interview met de huidige eigenaar, en archiefgegevens van de gemeente Woerden / Omgevingsdienst 

regio Utrecht en de provincie Utrecht. 

In onderstaande paragrafen zijn de verkregen gegevens samengevat beschreven. 

24 Locatiegegevens 

Adres (postcode) : Rietveld 40, Woerden (3443 XC) 

Gemeente : Woerden 

Kadastrale gegevens : gemeente Rietveld, sectie B, nummer 1157 

Eigenaar 

Gebruik : woonkavel; woonhuis, schuren, erf, tuin 

Coördinaten :X-118.570 Y -455.910 

Onderzocht oppervlakte _ : circa 1.000 m? 

In bijlage 1 zijn een topografische en kadastrale kaart met de ligging van de locatie opgenomen. 

Ligging en gebruik 

De locatie is gelegen in een agrarisch gebied / buitengebied aan de noordwestzijde van Woerden. De 

locatie is aan de zuidwestzijde ontsloten op de openbare weg (Rietveld). 

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van het gebruik van de percelen in de omgeving. 

  

  

  

  

    

Noordzijde weiland 

Oostzijde weiland 

Zuidzijde woonkavel (Rietveld 36b) 

Westzijde woonboerderij (Rietveld 38) 

Indeling locatie 

Op het westelijk gedeelte van de locatie bevinden zich twee oude opstallen, welke oorspronkelijk 

onderdeel uitmaakten van een voormalige boerderij op de locatie. De betreffende opstallen verkeren in 

een vervallen staat (voor een groot deel ingestort). Op het oostelijk gedeelte van de locatie bevindt zich 

een romneyloods. 

Op basis van oude topografische kaarten en volgens informatie van de opdrachtgever bevonden zich 

oorspronkelijk ook enkele opstallen op het zuidelijk gedeelte van het perceel. De oude opstallen op het 

westelijk gedeelte van de locatie zijn, voor zover bekend, vanaf de jaren '90 van de 20° eeuw niet meer in 

gebruik. 

In bijlage 2 is een situatietekening van de onderzoekslocatie opgenomen. 

Toek: 

  

is voornemens om ter hoogte van het middengedeelte van het perceel, nabij de 

bestaande bebouwing, een nieuwe woning te realiseren. De bestaande opstallen zullen hierbij worden 

gesloopt. 

Locatie-inspectie 

Tijdens de locatie-inspectie zijn op de locatie geen verdachte plekken in de vorm van verzakkingen, 

plaatselijke ophogingen of brandplaatsen waargenomen. Ook zijn op het maaiveld geen asbestverdachte 

materialen waargenomen. In bijlage 8 zijn foto's van de onderzoekslocatie opgenomen. 
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22 _ Historische gegevens 

Historisch gebruik 

Op oude topografische kaarten blijkt dat de percelen in de omgeving van de onderzoekslocatie van 

oudsher in gebruik waren als weiland en boomgaard. 

Volgens Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) dateert de aanwezige bebouwing op de locatie 

reeds uit het begin van de 18° eeuw (bouwjaar: 1700). Op een oude topografische kaart uit 1854 is 

bebouwing zichtbaar op het middengedeelte en het zuidelijk gedeelte van het perceel. 

In bijlage 6 is een kopie van de topografische kaarten uit 1854, 1890, 1959 en 1988 opgenomen. 

Asbest 

Op de locatie zijn geen buitentoepassingen van asbest aanwezig. De oude dakbedekking van de 

opstallen op het westelijk gedeelte van de locatie bestond uit dakpannen (plaatselijk nog aanwezig). De 

wanden van de romneyloods op het oostelijk gedeelte van de locatie bestaan uit metalen platen. 

Vanwege het langdurige gebruik en de mogelijke toepassing van puinhoudend materiaal als terreinver- 

harding, bestaat voor de bovenlaag van de locatie wel kans op historische ditfuse verontreiniging met 

asbest. 

Bedrijfsactiviteiten en olietanks 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie, en op de aangrenzende percelen zijn, behalve agrarische 

activiteiten, geen andere specifieke (voormalige) bedrijfsactiviteiten bekend. De agrarische activiteiten op 

onderhavige locatie dateren reeds uit de 18° en de 19° eeuw. 

In het archief van de gemeente Woerden / Omgevingsdienst regio Utrecht zijn geen (voormalige) 

Hinderwet- of Wm-vergunningen bekend voor de locatie. 

Olietanks 

Voor zover bekend bij de eigenaar en de gemeente Woerden / Omgevingsdienst regio Utrecht is ter 

plaatse van onderzoekslocatie, en in de directe omgeving, geen sprake van de aanwezigheid van 

(voormalige) olietanks. 

Slootdempingen 

Op oude topografische kaarten uit de 19° eeuw en de 20° eeuw zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie 

geen voormalige sloten zichtbaar. 

Bij de gemeente Woerden / Omgevingsdienst regio Utrecht is geen aanvullende informatie bekend met 

betrekking tot de aanwezigheid van slootdempingen ter plaatse van de onderzoekslocatie. 

29 Gegevens bodemonderzoek 

Bodemkwaliteitskaart 

Volgens de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Oudewater (regio Noordwest Utrecht) ligt de 

onderzoekslocatie n zone B ('Naoorlogse bebouwing 2’. Voor deze zone is bekend dat in de bovengrond 

diffuse licht verhoogde gehaltes kwik, lood, zink, PCB en PAK kunnen voorkomen, en in de ondergrond 

licht verhoogde gehaltes PAK. 

Voorgaand bodemonderzoek 

Bij de eigenaar en de gemeente Woerden is geen informatie bekend met betrekking tot eerdere bodem- 

onderzoeken ter plaatse van de onderzoekslocatie. 
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Bodemonderzoek omgeving 

In de omgeving van de onderzoekslocatie is één bodemonderzoeklocatie bekend. In onderstaande tabel 

wordt een overzicht gegeven. 

  

  

    

        

Tabel 1 Overzicht bodemonderzoeklocaties, omgeving perceel Rietveld 40. 

Locatienaam/ _ [Locatiecode  [Verrichte onderzoeken, periode [ Status beoordeling 

adres [ligging] {verdachte activiteit] 

nader onderzoek, voldoende gesaneerd 

1 Aieveld30 | yrogg200060 | Saneringsplan en-evaluatie, _ | [brandstoftanks, metaalconstructiebedrij, beton- 

& monitoringsrapportage, periode | en cementwarenindustriemetalen, transportbedrij, 

1994-2015 autobandencoveringsbedrijf]   
  

De historische bodeminformatie van de Omgevingsdienst regio Utrecht is in bijlage 7 opgenomen. 

24 Bodemopbouw en geohydrologie 

De geohydrologische opbouw van het gebied waarbinnen de locatie is gesitueerd, is in onderstaande 

tabel weergegeven. De gegevens zijn afkomstig van de Grondwaterkaart van Nederland, inventarisatie- 

rapport Utrecht, kaartblad 38 Oost (Dienst Grondwaterverkenning TNO, 1978). 

Tabel2 _ Geohydrologisch overzicht 

  

  

  

  

  

  

  

          

Typering Ligging in meters Lithologie Formatie 
t0.v. NAP 

[Deklaag -1 tot 6 [kei |Westland 

|1° watervoerend pakket -6 tot -50  [matigfijne tot uiterst grove zanden |Twente, Drente, Urk, Sterksel 

" scheidende laag -50 tot _-68 |Ieem, slibhoudend matig fijne zanden Kedichem 

2° watervoerend pakket -68 tot -110 |(grindhoudende) matig fijne tot grove zanden _ [Harderwijk 

2° scheidende laag -110 tot -119 |leem, klei, slihoudende grove zanden [Tegelen 

|8* watervoerend pakket beneden -119 _ |(grindhoudende) fijne tot matig grove zanden _ |Tegelen 

  

De grondwaterstroming n het eerste watervoerend pakket heeft een west-noordwestelijke richting. 

Volgens de Provinciale Milieuwerordening van de provincie Utrecht (mei 2013) ligt de onderzochte locatie 

binnen het grondwaterbeschermingsgebied Woerden. Het pompstation is gesitueerd aan de 's- 

Gravensloot, op een afstand van circa 600 meter ten noordoosten van de onderzoekslocatie. 

25 _ Hypothese en onderzoeksstrategie 

Hypothese 

Vanwege het voormalige gebruik als boomgaard, is de kwaliteit van de bovengrond ter plaatse van de 

onderzoekslocatie mogelijk aangetast met organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB). 

Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is geen sprake van specifieke verdachte terreindelen 

ter plaatse van de onderzoekslocatie. Vanwege het langdurige gebruik van de locatie, c.q. de ligging van 

de locatie binnen zone B, kunnen in de grond diffuse verhoogde gehaltes voor zware metalen, PCB, PAK 

en/of asbest worden gemeten. 
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Onderzoeksstrategie 

Het onderzoek is opgezet naar de richtlijnen van de NEN 5740 / NEN 5707. Het opgeboorde materiaal 

wordt per te onderscheiden laag bemonsterd, in trajecten van maximaal 0.5 meter. De boringen worden 

doorgezet tot 0.5 meter onder een zintuiglijk waarneembare verontreiniging. 

Voorafgaand aan de inspectie- en monsterneming van de bodem zal een visuele inspectie van het 

maaiveld plaatsvinden. Aan de hand van de resultaten van de visuele inspectie kan aanleiding bestaan 

om de onderzoekstrategie aan te passen. 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de uit te voeren werkzaamheden en analyses. 

  

  

  

  

                
  

Tabel 3 Onderzoekstrategie. 

Tereindeel Veldwerk / Aantal boringen [Chemisch onderzoek _ |Opmerkingen 

Planlocatie Beton/]|tor0.5 ên tot0:5 ên met |Grond _ |Grondwater 

(ca. 1.000 m?) asfalt | m-mv m-gws _ peilbuis| 

|Algemene bodemkwaliteit | - | 5CA) 1 1 |2xsTor |ixsTow _ |analyse bovengrond op organo- 

[2xLOS [chloorbestrijdingsmiddelen 

x OCB 

londerzoek asbest - | 6ra) : - Imxasg | Ü 

mv/gws _ maaiveld/ grondwaterspiegel. 

Ca) boringen worden doorgezet tot 0.5 meter beneden terreinverharding. 

(B) inspectiegat (30 x 30 cm), gecombineerd met boringen algemene bodemkwalitei 

STgr  standaardpakket grond (NEN / SIKB): droge stof, 9 zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn), polycyci- 

sche aromatische koolwaterstoffen (PAK-10 VROM), polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie. 

STgw _ standaardpakket grondwater (NEN / SIKB): 9 zware metalen, minerale olie (GC), vluchtige aromaten (styreen, benzeen, 

tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), gechloreerde koolwaterstoffen, inc!. vinyichloride. 

OCB  organochloorbestrjdingsmiddelen (23). 

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

LOS utum / organische stof. 

De bij het vooronderzoek verzamelde informatie wordt gebruikt voor het verkrijgen van een adequate 

invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek, en draagt bij aan de verklaring van de resultaten van 

het bodemonderzoek. 
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3 UITVOERING VELD- EN LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN 

31 Algemeen 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de geldende NEN- en NPR-normen bij bodemonderzoek 

(BRL2000). Bij het veldwerk is het opgeboorde materiaal beoordeeld op samenstelling, en is gelet op 

eventueel zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. Het grondwater is eveneens zintuiglijk beoordeeld. 

32 Veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd op 10 januari 2019, door de voor BRL SIKB 2000 erkende boormeester J.R. 

den Boer. De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie. Tijdens de veldwerk- 

zaamheden zijn in totaal 7 boringen uitgevoerd op de locatie (nummers 1 t/m 7). 

Het opgeboorde materiaal is bemonsterd in trajecten van circa 0.5 meter. De boringen in de bovengrond 

zijn verricht met een ongelakte Edelmanboor en een ongelakte grindboor. Voor de bemonstering van de 

ondergrond is gebruik gemaakt van een ongelakte Edelmanboor en een ongelakte guts. De plaatsen van 

de boringen worden weergegeven op de situatietekening in bijlage 2. 

Bij de boringen 1, 2, 3, 4, 5 en 7 zijn gaten gegraven in de bovenlaag (30 x 30 cm), voor inspectie van de 

bovengrond op asbestverdachte bestanddelen. Op het maaiveld van de onderzoekslocatie zijn visueel 

geen asbestverdachte materialen waargenomen. De plaatsen van de boringen / inspectiegaten worden 

weergegeven op de situatietekening in bijlage 2. 

Voor de bemonstering van het freatisch grondwater is boring 5 verder uitgediept en afgewerkt met een 

peilbuis. Het filterdeel is omhuld met een nylon filterkous en gegloeid filtergrind. 

Het freatisch grondwater is bemonsterd op 18 januari 2019, door de voor BRL SIKB 2000 erkende 

boormeester H. van Wijngaarden. Voor de bepaling van de concentratie zware metalen is het grondwater 

in het veld gefiltreerd over een 0,45 um filter en aangezuurd tot pH 2. 

33 _ Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

Grond 

De bovengrond van de locatie bestaat uit zwak tot matig humeuze, zwak tot sterk zandige klei. In de 

ondergrond, vanaf 0.4 à 0.5 meter beneden maaiveld, wordt uiterst tot sterk siltige klei en kleiig veen 

aangetroffen. In de ondergrond op het westelijk gedeelte van de locatie wordt, vanaf een diepte van 1.1 à 

1.4 meter beneden maaiveld, siltig fijn zand aangetroffen. 

De in milieuhygiënisch opzicht aan het bodemmateriaal zintuiglijk waargenomen bijzonderheden worden 

in onderstaande tabel weergegeven. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

Tabel4 _ Boringen en diepten van zintuiglijk waargenomen verontreinigingen 

Boring / Einddiepte Traject Waargenomen bijzonderheden 

inspectiegat | (m -mv) (m-mv) 

01° 1,00 0,00 -0,60 sporen puin, sporen hout 

02° 1,60 0,00-0,35 sporen puin 

03° 2,00 0,00 -0,50 sporen puin, sporen kolengruis 

a 100 0,00-0,50 _ [zwak grindhoudend, sporen puin 

05 250 0,00 -0,50 zwak puinhoudend, zwak houthoudend 

0.50-1,00 _ [sporen puin 

06 110 0,00-0,80 _ [sporen puin 

07° 1,00 0,00 -0,50 sporen puin, sporen grind 

® inspectiegat 

In het opgeboorde en geïnspecteerde materiaal uit de boven- en de ondergrond zijn visueel geen 

asbestverdachte bestanddelen waargenomen, behoudens bijmenging van puinresten. 
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Voor een nadere beschrijving van de aangetroffen bodemlagen en de trajecten van monstername, wordt 

verwezen naar de boorbeschrijvingen in bijlage 3. 

  

  

Grondwater 

In onderstaande tabel zijn de grondwatergegevens opgenomen. 

TabelS __ Gegevens grondwater 

Peilbuis Grondwaterstand Zuurgraad Geleidbaarheid (EC) Troebelheid 

(m-mw) H (mS/om) (NTU) 

Nummer Filtertraject (m-mv) 

PB5 ‘ 1.3-23 0.72 74 14 166               

Tijdens de monstername vertoonde het freatisch grondwater geen afwijkende geur of kleur. De gemeten 

zuurgraad (pH), elektrische geleidbaarheid (EC) en troebelheid (NTU) zijn voor grondwater in deze regio 

als normaal te beschouwen. 

34 _ Monster- en analyseselectie 

De fysische en chemische analyses zijn uitgevoerd door de milieulaboratoria Eurofins Analytico en 

Acmaa Asbest. Beide laboratoria zijn gecertificeerd door de ‘Raad voor Accreditatie’ (RvA). De voorbe- 

handeling van de analysemonsters is uitgevoerd volgens AS3000. 

Grond 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de grondmengmonsters welke ter analyse bij het 

laboratorium zijn aangeboden. 

  

  

  

  

                  

Tabel 6 Overzicht van grondmengmonsters en analyses 

e DE ieeee Analyses Motivering / Opmerkingen 

STgr | OCB | ASB | LOS 

02 10,00-0,35) 

MM1 03(0,00 - 0,50) monsters van bovengrond; matig humeuze, zwak tot sterk 

04(000-050) | # | # # | zandige klei; zwakke bijmenging resten puin, hout, grind, 

05 (0,00 - 0,50) plaatselijk sporen kolengruis 

07 (0.00 - 0,50) 

02 (0,35-0,80) 

MZ 03(050-090) | 4 4 | monsters van ondergrond; zwak humeuze, uitersttot sterk 

04 (0,50- 1,00) sitige klei, zintuiglijk geen afwijkingen 

06 (0,35 - 0,80) 

02 (0,00-0,35) 

03(0,00 - 0,50) monsters van zwak geroerde laag in bovengrond: 

MMA 04 (0,00 - 0,50) # bijmenging resten puin, hout, grínd, sporen kolengruis, 

05 (0,00-0,50) visueel geen asbestverdachte bestanddelen 

07 (0.00 - 0,50) 

* Geanalyseerde pakketten/parameters 

STgr _ Standaardpakket grond (NEN / SIKB) 

OCB _ Organochoorbestrijdingsmiddelen (23) 

ASB _ Asbest (fjne fractie < 20 mm) 

LOS _ Lutum/Organische stof 

Het standaardpakket-grond (NEN / SIKB) omvat de volgende analyses: droge stof, 9 zware metalen (Ba, 

Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK-10 VROM), 

polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie (GC). 

Grondwater 

Het grondwatermonster uit peilbuis PB5 is geanalyseerd op het standaardpakket-grondwater (NEN / 

SIKB). Dit pakket omvat de volgende analyses: 9 zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn), 

minerale olie (GC), vluchtige aromaten & gechloreerde koolwaterstoffen, inclusief vinylchloride. 
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4 RESULTATEN EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOEK 

41 Algemene begrippen en toetsingskader 

Om de mate van verontreiniging van de grond en het grondwater te kunnen beoordelen, dienen de 

chemische analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters te worden getoetst aan normen 

zoals deze zijn vastgesteld door het ministerie van VROM. 

Per 1 juli 2013 is de Circulaire bodemsanering 2013 in werking getreden. De interventiewaarden voor 

grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater zijn opgenomen als bijlage 1 in de Circulaire. 

Streefwaarden (grondwater en grond) / Achtergrondwaarden (grond: AW2000) 

Indien het concentratieniveau kleiner of gelijk is aan de streefwaarden / achtergrondwaarden is sprake 

van een duurzame bodemkwaliteit waarbij de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, 

plant of dier niet zijn verminderd. Indien concentratie-overschrijdingen ten opzichte van de streefwaarde / 

achtergrondwaarde worden aangetoond, wordt de bodem (grond en grondwater) bestempeld als licht 

verontreinigd. 

  

Toetsingscriterium ten behoeve van nader onderzoek / Tussenwaarde 

Het toetsingscriterium voor de noodzaak van een nader onderzoek is als volgt gedefinieerd: 

- in grond: de helft van de som van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde; 

- in grondwater: de helft van de som van de streefwaarde en de interventiewaarde. 

Bij overschrijding van dit toetsingscriterium bestaat in principe een noodzaak tot nader onderzoek. Indien 

concentratie-overschrijdingen ten opzichte van deze toetsingswaarde worden aangetoond, wordt de 

bodem (grond en grondwater) bestempeld als matig verontreinigd. 

  

Interventiewaarden 

Interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan 

waarboven ernstige verminderingen of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschap- 

pen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij concentraties boven de interventiewaarde kan er 

sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging. In principe bestaat bij een geval van ernstige 

bodemverontreiniging een saneringsnoodzaak, zoals bedoelt in de Wet bodembescherming. De 

interventiewaarden voor grond zijn humaan- en ecotoxicologisch onderbouwd. De interventiewaarden 

voor grondwater zijn afgeleid van de interventiewaarden voor grond. Indien concentratie-overschrijdingen 

ten opzichte van de interventiewaarde worden aangetoond, wordt de bodem (grond en grondwater) 

bestempeld als sterk verontreinigd. 

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

situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging. 

Asbest 

De interventiewaarde voor asbest is gelijk aan de maximale samenstellingswaarde uit de Regeling 

bodemkwaliteit, welke de hergebruiksmogelijkheden van de grond/puin bepaalt en is vastgesteld op 100 

mg/kg d.s. Deze asbestnorm is ook van toepassing voor bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat. 

De vastgestelde normwaarde geldt voor het gewogen asbestgehalte. De toetsing van het gewogen 

asbestgehalte dient op de volgende wijze te worden uitgevoerd: 

(10 x gehalte amfibool asbest) + (gehalte serpentijn asbest) = < 100 mg/kg d.s. 

Chrysotiel (wit asbest) betreft serpentijn asbest, de overige asbestsoorten zijn amfibolen (hoofdzakelijk 

amosiet en crocidoliet). 

Verkennend onderzoek asbest NEN 5707 

Door de lagere onderzoeksintensiteit van het verkennend onderzoek kan in deze fase niet direct worden 

getoetst aan de interventiewaarde. In het verkennend onderzoek wordt het gehalte getoetst aan de 

interventiewaarde gecorrigeerd met een factor 2. Deze correctiefactor is een maat voor de betrouwbaar- 

heid van het verkennend onderzoek in relatie tot het nader onderzoek. Aan de hand van het verkregen 

indicatieve gehalte aan asbest wordt nagegaan of nader onderzoek al dan niet noodzakelijk is. 

Wanneer het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch aannemelijk 

dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden overschreden. In deze 

gevallen geldt er geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. Bij een asbestgehal- 

te groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek asbest verplicht. De hoogste 

bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 
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Geval van ernstige bodemverontreiniging 

Volgens de definities in de Wet bodembescherming (Wbb) is in de volgende situaties sprake van een 

geval van ernstige bodemverontreiniging: 

- wanneer n een volume van ten minste 25 m° grond (sediment) de gemiddelde concentratie van een 

verontreinigende stof de interventiewaarde overschrijdt; 

- wanneer in een volume van ten minste 100 m? grondwater de gemiddelde concentratie van een 

verontreinigende stof de interventiewaarde overschrijdt. 

  

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

reiniging een saneringsnoodzaak. 

De achtergrond- en interventiewaarden voor zware metalen en organische verbindingen in de grond zijn 

afhankelijk van het percentage lutum en/of organische stof van de grond. Derhalve dienen de gemeten 

gehaltes in de grond hiervoor te worden gecorrigeerd (gestandaardiseerd gehalte). 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn als bijlage 4 aan het rapport toege- 

voegd. In bijlage 5 is de toetsing van de analyseresultaten aan achtergrond- en interventiewaarden 

opgenomen (gestandaardiseerd gehalte). 

42 Grond 

Analyseresultaten 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de toetsing van de gemeten analyseresultaten 

van de grond aan de normen uit de Leidraad bodembescherming, in mg/kg droge stof. 

  

    

  

  

Tabel7 _ Overzicht toetsing gemeten analyseresultaten in grond (mg/kg d.s.) 

Monstercode Lutum e z e Min. |pgg |ocs |PAK | As8 

) | (%) |Ba|cd | co |cu | Hg |Mo | ‚ni | Pb | za | 9fe (19) 

ää”3“445_7(00-05) 14 | 54 | - |0.a8]| 92/ 94 [o19] - |22 10 o | - [ - | - | 27 x 

|ËÊ”Ê acosao: |98 | 55 | =|=|z=lrle|alalelals|=]|%]|=]|8% 

4670008} «Ll l l e l l e e e e e | x |t                                     

x niet geanalyseerd. 

[k2] geen overschrijding hergebruiknorm / toetsingswaarde voor nader onderzoek, asbest. 

- geen overschrijding achtergrondwaarde (aw2000)/detectielimiet 

9,2 overschrijding van de achtergrondwaarde (aw2000). 

Interpretatie 

De icht verhoogde gehaltes zware metalen en PAK in het mengmonster van de bovengrond (MM1) 

kunnen vermoedelijk worden gerelateerd aan de aangetroffen bodemvreemde bestanddelen (resten puin, 

hout, grind, sporen kolengruis), alsook aan de diffuse licht verhoogde achtergrondgehaltes in zone B, c.q. 

het langdurige gebruik van de locatie. In het mengmonster van de bovengrond is geen verontreiniging 

met organochloorbestrijdingsmiddelen aangetoond. 

In het mengmonster van de ondergrond (MM2), wordt voor geen van de onderzochte parameters een 

toetsingswaarde overschreden. 

In het mengmonster van de zwak geroerde laag in de bovengrond (MM A) is analytisch geen verontreini 

ging met asbest geconstateerd. De analyseresultaten vormen een bevestiging van de visuele 

waarnemingen. 
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43 Grondwater 

Analyseresultaten 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de toetsing van de gemeten analyseresultaten 

van het grondwater aan de normen uit de Leidraad bodembescherming, in ug/liter. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Tabel8 __ Overzicht toetsing gemeten analyseresultaten in grondwater (1g/!) 

Componenten Peilbuis Toetsingswaarden 

Pas | s (2 | 1 

Zware metalen Barium (Ba) 91 50 340 630 

Cadmium (Cd) 0,40 32 6 

Kobalt (Co) = 20 60 100 

Koper (Cu) - 15 45 75 

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

Molybdeen (Mo) # 5 150 300 

Nikkel (Ni) = 15 45 75 

Lood (Pb) # 15 45 75 

Zink (Zn) = 65 430 800 

Vluchtige Benzeen - 02 15 30 

Aromaten Tolueen E 70 500 1000 

Ethylbenzeen - 40 77 150 

Xylenen E 0,2 35 70 

Naftaleen 0,01 35 70 

Styreen 6,0 150 300 

Vuchtge Dichloormethaan = 007 | 500 |7000 

gechloreerde Trichloormethaan E 60 200 400 

koolwaterstoffen _ [ Tetrachloormethaan = 00 5 70 

Trichlooretheen - 24 260 500 

Tetrachlooretheen - 0,01 20 40 

1,1-dichloorethaan - 70 450 900 

1,2-dichloorethaan - 70 450 400 

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

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

Vinylchloride = 0,01 25 50 

1,1-dichlooretheen - 0,01 5 10 

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

Dichloorpropanen (som) 08 40 80 

Overige stoffen Minerale olie = 50 325 600         
  

- geen overschrijding streefwaarde/detectielimiet 

i overschrijding van de streefwaarde. 

Interpretatie 

Voor de licht verhoogde concentratie barium in het grondwater geldt vermoedelijk dat sprake is van een 

verhoogde achtergrondwaarde. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat voor barium, in het 

grondwater in klei- en veengebieden, concentraties worden gemeten tot 150 à 200 ug/!. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Op de locatie Rietveld 40 te Woerden is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, in verband met de 

aanvraag van een omgevingvergunning voor de bouw van een nieuwe woning op de locatie. Het 

onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de NEN 5740 / NEN5707. 

Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 

+ In de bovengrond van de locatie zijn lichte verontreinigingen met cadmium, kobalt, koper, kwik, 

nikkel, lood, zink en PAK geconstateerd. Zintuiglijk is zwakke bijmenging van resten puin, hout en 

grind waargenomen, alsook plaatselijk sporen kolengruis. Voor organochloorbestrijdingsmiddelen is 

geen verontreiniging aangetoond in de bovengrond. 

+ Bij het onderzoek op asbest is in de zwak geroerde laag in de bovengrond, zowel visueel als 

analytisch, geen verontreiniging geconstateerd. 

* n de laag siltige klei in de ondergrond van de locatie zijn, zowel zintuiglijk als analytisch, geen 

verontreinigingen aangetroffen. 

* _ In het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie is een licht verhoogde concentratie barium 

gemeten, welke vermoedelijk kan worden beschouwd als een verhoogde achtergrondwaarde. 

Op basis van de verkregen onderzoeksresultaten bestaat, conform de richtlijnen van de Wet Bodembe- 

scherming, geen aanleiding tot nader onderzoek. De verkregen resultaten geven geen milieutechnische 

bezwaren voor het afgeven van een omgevingvergunning. 

Indien bij de herinrichting van de locatie grond of verhardingsmateriaal zal vrijkomen, dient er rekening 

mee te worden gehouden dat hiervoor beperkte hergebruikmogelijkheden bestaan. 

De toepassingsmogelijkheden voor dit materiaal op een andere locatie dienen te worden bepaald aan de 

hand van de voorwaarden van het Besluit bodemkwaliteit en/of de Bodemkwaliteitskaart van de gemeen- 

te Woerden (regio Noordwest Utrecht). 

25 maart 2019 

Behandeld door: 
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Äs eurofins 

— analytico 

Analysecertificaat 

uwproject/verslagnummer _ 18.3719 

uw projectnaam rietveld 40 

uw ordernummer 

Monsternemer 

Monstermatrix 

Analyse 

Voorbehondeling 

Cryogeen malen AS3000 

Bodemkundige onalyses 

Grond (AS3000) 

Malen m.b.v. Koakbreker en spleet verdeler 

Gikg) 

s  Droge stof 

s Orgonische stof 

Gloeirest 

s  Korrelgrootte < 2 ym (Lutum) 

Metalen 

Borium (Bo) 

Cadmium (cd) 

Kobalt (Co) 

Koper (Cu) 

Kwik (H9) 

Molybdeen (Mo) 

Nikkel (ND) 

Lood (Pb) 

zink (2n) 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) 

Minerale olie (C12-C16) 

Minerale olie (C16-C21) 

Minerale olie (C21-C30) 

Minerale olie (C30-C35) 

Minerale olie (C35-C40) 

s _ Minerale olie totaal (C10-C40) 

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, 0CB 

S alfa-HCH 

S  beta-HCH 

Nr. Monsteromschrijving 

1 MM1;B2, 3, 4, 5, 7 (0.0-0.5) 

2 MM2;B2, 3, 4, 6 (0.35-1.0) 

eorofins Anolyti 
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Eenheid 1 

Uitgevoerd 

% (m/m) 78.9 

% (m/m) ds 54 

% (m/m) ds 93.8 

% (m/m) ds 114 

mg/kg ds 130 

mg/kg ds 0.48 

mg/kg ds 9.2 

mg/kg ds 34 

mg/kg ds 019 

mg/kg ds <.5 

mg/kg ds 22 

mg/kg ds 130 

mg/kg ds 150 

mg/kg ds <3.0 

mg/kg ds <5.0 

mg/kg ds 5.6 

mg/kg ds 13 

mg/kg ds 7.5 

mg/kg ds <6.0 

mg/kg ds <35 

mg/kgds <0.0010 

mg/kgds <0.0010 

GSWag,  aeere 

Ê‘ d\'à 0 npo erkend 

z S v maat erken 

& & 

n 

BNP Poribos S.. 227 9245 25 

1BAN: NU74BNPRO227924825 

BIC: BAPANLSR 

KYK/CoC No. 09088623 

BTW/VAT o NL 8043 
  

  

  

  

Certificaatnummer/Versie 

startdatum 

Rapportogedotum 

Bijloge 

Pagina 

2019003978/1 

11-Jon-2019 

19-Jan-2019/17:38 

8,8,C 

1/3 

uitgevoerd 

uitgevoerd 

77.4 

3.3 

945 

30.9 

150 

0.22 

9.7 

27 

0.097 

<a.5 

33 

“0 

88 

<z0 

<.0 

<.0 

< 

62 

<.0 

<s 

Datum monstername _ Monster nr. 

10-Jon-2019 10500586 

10-Jon-2019 10500587 

Dit certificaot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. N 
Eurofins Anolytico B.V. is 150 14001: 2004 gecertificeerd doorTùv N|N 

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

het Brusselse Gewest (B1M), het Woalse Gewest (DGRKE-0WD) 

RvA L010 

en door de overheid van Luxenburg (MEV) 

o83.801 



Äs eurofins 

— analytico 

Analysecertificaat 

uwproject/verslagnummer _ 18.3719 

uw projectnaam rietveld 40 

uw ordernumner 

Monsternemer n 

Monstermatrix Grond (AS3000) 

  

  

Analyse Eenheid 

s gommo-HCH mg/kg ds 

S delto-HCH mg/kg ds 

S _ Hexachloorbenzeen mg/kg ds 

S Heptachloor mg/kg ds 

S _ Heptochloorepoxide(cis- of A) mg/kg ds 

S Heptachloorepoxide(trans- of B) mg/kg ds 

S Hexachloorbutadieen mg/kg ds 

s aldrin mg/kg ds 

s Dieldrin mg/kg ds 

s Endrin mg/kg ds 

S Tsodrin mg/kg ds 

s Telodrin mg/kg ds 

s alfo-Endosulfon mg/kg ds 

Q beta-Endosulfan mg/kg ds 

s Endosulfonsulfaat mg/kg ds 

s alfo-Chloordaan mg/kg ds 

s _ gommo-Chloordoon mg/kg ds 

s '-DDT mg/kg ds 

S p‚p'-D0T mg/kg ds 

s 0,p'-DDE mg/kg ds 

s p‚p'-DDE mg/kg ds 

s 0,p'-D0D mg/kg ds 

S p‚p'-DDD mg/kg ds 

S HCH (som) (foctor 0,7) mg/kg ds 

S _ Drins (som) (foctor 0,7) mg/kg ds 

S Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) __ mg/kg ds 

S DDD (som) (foctor 0,7) mg/kg ds 

S DDE (som) (factor 0,7) mg/kg ds 

S DOT (som) (factor 0,7) mg/kg ds 

S DDX (som) (factor 0,7) mg/kg ds 

S chloordaon (som) (foctor 0,7) mg/kg ds 

Nr. Monsteromschrijving 

1 MM; 82, 3, 4, 5, 7 (0.0-0.5) 

2 MM2;B2, 3, 4, 6 (0.35-1.0) 

s 

2 

torofins Ansti N 46 
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Certificaatnummer/Versie 

startdatum 

Rapportogedotum 
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<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 
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<0.0010 
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<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

<0.0010 

0.0037 

<0.0010 

<0.0010 

0.0021 

0.0021 

0.0014 

0.0014 

0.0044 

0.0014 

0.0072 

0.0014 

Datum monstername 

10-Jon-2019 
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Dit certificaot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Eurofins Analytico B.V. Ie 150 14004: 2004 gecertificeerd door TÜ 

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

het Brusselse Gewest (B1M), het Woalse Gewest (DGRKE-0WD) 

en door de overheid van Luxenburg (MEV) 

o83.801 

2019003978/1 

11-Jon-2019 

19-Jan-2019/17:38 

Monster nr. 

10500586 

10500587 
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TESTEN 

RvA L010 
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— analytico 

Analysecertificaat 

uw project/verslagnummer _ 18.3719 

Rietveld 40 

uw projectnaam 

uw ordernummer 

Monsternemer 

Monstermatrix 

  

Analyse Eenheid 

S 0CB (som) LB (factor 0,7) mg/kg ds 

S 0CB (som) WB (factor 0,7) mg/kg ds 

Polychloorbifenylen, PCB 

s PCB 28 mg/kg ds 

s PCB52 mg/kg ds 

s PCB101 mg/kg ds 

s PCB118 mg/kg ds 

S PCB138 mg/kg ds 

S PCB153 mg/kg ds 

s PCB180 mg/kg ds 

s PCB (som 7) (foctor 0,7) mg/kg ds 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 

s Naftoleen mg/kg ds 

s Fenanthreen mg/kg ds 

s  Anthroceen mg/kg ds 

s Fluorantheen mg/kg ds 

s Benzo(o)anthraceen mg/kg ds 

s chryseen mg/kg ds 

s Benzo(k)fluorontheen mg/kg ds 

s  Benzo(o)pyreen mo/kg ds 

s  Benzo(ghöperyleen mg/kg ds 

s Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 

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

Nr. Monsteromschrijving 

1 MMi; B2, 3, 4, 5, 7 (0.0-0.5) 

2 MM2;B2, 3, 4, 6 (0.35-1.0) 

s 

Ê\_= s 
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Eurofins Analytico B.V. Ie 150 14004: 2004 gecertificeerd door TÜ 

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

het Brusselse Gewest (B1M), het Woalse Gewest (DGRKE-0WD) 

en door de overheid van Luxenburg (MEV) 

o83.801 

Monster nr. 

10500586 

10500587 
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RvA L010 
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Bijlage (A) met deelmonsterinformotie behorende bij analysecertificaat 2019003978/1 
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Monsternr. Boornr Van  Tot _ Borcode Monstername 10/Monsteromsch. 

10500586 02 1 0 35 _ 0537261987 MM1;B2, 3, 4, 5, 7 (0.0-0.5) 

10500586 03 1 0 50 _ 0537261974 MM1;B2,3, 4, 5, 7 (0.0-0.5) 

10500586 04 1 0 50 _ 0537261977 MM1;B2, 3, 4, 5, 7 (0.0-0.5) 

10500586 05 1 ° 50 _ 0537261972 MMi; B2, 3, 4 , 7 (0.0-0.5) 

10500586 07 1 0 50 _ 0537262039 MM1;B2, 3, 4, 5, 7 (0.0-0.5) 

10500587 02 2 35 80 0537261596 MM2; B2, 3, 4, 6 (0.35-1.0) 

10500587 03 2 50 90 _ 0537261595 MM2;B2, 3, 4, 6 (0.35-1.0) 

10500587 04 2 50 100 _ 0537261964 MM2;B2, 3, 4, 6 (0.35-1.0) 

10500587 06 5 35 s0 0537261942 MM2; B2, 3, 4, 6 (0.35-1.0) 
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HÌ 

  

  

eurofins 

— analytico 

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019003978/1 

Opmerking 1) 

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

Opmerking 2 

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163. 

eurofins Anolyti 
  

Gildeweg #2-44 

3774 NB Borneveld 

P.0. Box 459 

3770 AL Borneveld NL 

  

Tel. 431 (0)34 242 6300 

Fox 31 (0)34 242 6399 

E-noilinfo-env@eurofins.nl 

site wwweurofins.nl 

BNP Poribos S.A. 227 9245 25 

1OAM; MU7£BNPRO227924525 

BC: BNPANL2R 

KWK/CoC Ho. 09088623 

BTW/VAT N NL 8043 14.883.801 

turofins Analytico B.V. is 160 14004: 2004 gecertificeerd door TÜV 

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

het Brusselse Gewest (BIM), het Woolse Gewest (DGRNE-0WD) 

en door de overheid van Luxenburg (MEY) 

Pagina 1/1 



Äs eurofins 

— analytico 

  

Bijlage (C) met methodeverwi   ngen behorende 

    

ĳĳ analysecer 

aat 2019003978/1 

Paging 1/1 

analyse Methode _ Techniek Methode referentie 

Cryogeen molen wo106 Voorbehandeling cf. AS3000 

Malen kaakbreker (1kg) wo101 Voorbehandeling tigen methode 

Droge stof wo104 Gravinetrie cf. pb 3010-2 en qw. NEN-EN 15934 

Orgonische stof (gloeiverlies) wo109 Gravinetrie Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754 

Korrelgrootte < 2 um (lutum) wo171 sedimentatie Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 753 

Borium (Bo) wo423 1CP-Ms Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Cadmium (cd) wo423 1CP-ms Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Kobalt (Co) wo423 Icp-ms cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Koper (cu) wo423 Icp-ms cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Kwik (49) wo423 Icp-ms cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Molybdeen (Mo) wo423 Icp-ms cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Nikkel (Ni) wo423 Icp-ms cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Lood (Pb) wo423 Icp-ms cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Tink (Zn) wo423 1CP-ms Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Minerale Olie (C10-C40) wo202 Gc-FID Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-IS0 16703 

oca (25) wo262 GC-MS Cf. pb 3020-1/2/3 

0CB som APO4/AS3X wo262 cc-us Cf. pb 3020-1/2/3 

PCB (7) wo271 cc-us Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980 

PAK som AS3000/AP04 wo271 cc-us Cf. pb. 3010-6 en qw. NEN-IS0 18287 

PAK (10) (WROM) wo271 Gc-us Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-IS0 18287 

Naders   

informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden olsmede een clossificotie van de meetonzekerheid 

stoan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016. 
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<& eurofins 

  

  

  

  

ACMAA Testing Analysecertificaat asbest 

Opdracht 

Opdrachtgever Lawijn advies & management Rapportnummer V190101158 versie 1 

Contactpersoon Datum opdracht 18-01-2019 

Adres Dijnselburgerlaan 1-4a Datum ontvangst 18-01-2019 

Postcode en plaats 3705 LP Zeist Datum rapportage 25-01-2019 

Projectcode 18.3719 Pagina 1van1t 

Project omschrijving Rietveld 40 

Naam MM A; GT2, 3, 4, 5, 7 (0.0-0.5) Datum monstername 10-01-2019 

Monstersoort Grond Datum analyse 24-01-2019 

Monstername door 

Analyse methode 

Barcode AM14192419 

m 

Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, APO4 SG6 en NEN 5898 (Q) 
  

Q = door RvA geaccrediteerd 

  

  

  

  

  

  

    
  

  

Resultaten 

Droge stof 812 

Massa monster (vetdnay 149 

Massa monster (troog) 121 [ kg 

Chrysotiel (erpentin) na. na. - - 43 43  mg/kg ds 

Amosiet (amttoo) na. na. - - - - mg/kg ds 

Crocidoliet (emttoo) na. na. B B B B mg/kg ds 

Niet hechtgeb. serpentijn _n.a. na. B - 43 43 mg/kg ds 

Hechtgebonden serpentijn n.a. na. - - - mg/kg ds 

Totaal serpentijn na. na. - - 43 43 mg/kg ds 

Niet hechtgeb. amfibool _ n.a. na. - - - - mg/kg ds 

Hechtgebonden amfibool _n.a. { mg/kg ds 
  

Totaal amfibool milki ds 

Niet hechtgeb. asbest mg/kg ds 
  

Hechtgebonden asbest 
<2 

{ mg/kg ds 
  

Totaal asbest <2 na. - - 4‚3 Ï A.a 

na. = niet aantoonbaar 

 Aanwulende analyseresulaten volgen ieronder. 

Zeven (g) 1104 1837 1536 1774 227e 568 12097 

Afgezochte deel fractie (%) 1oo 100 100 100 

NHG = Nit hechtgebonden. 

G = Hechtgebonden 

 mg/kg ds 
  

  

  

Conclusie en/of opmerkingen: 

Het aangeboden monster bevat geen asbest. 

Eerste analist laboratorium 

Dit rapport mag uitsluitend n zijn gehee! worden gereproduceerd. 

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld. 

ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en condlusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen 

resultaten. 

Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. 

N Ï: 
TSA 

MA LE AS 3000 

   

Eurofins ACMAA Testing Telefoon 074 — 2455041 

't Haarboer 6 Fax 074 — 2508245 IBAN NL71RABO0185200877 

7561 BL Deurningen E-mail laboratorium@acmaa.nl KvK 60951540 

 Opdrachten worden utgevoerd vogens de Algemene Voorwaarden van ACMAA Group B.V, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederend. 

Website www.acmaa.nl BTWnr. NL854132120B01 

BIC RABONL2U 



Äs eurofins 

— analytico 

Analysecertificaat 

uwproject/verslagnummer _ 18.3719 Certificootnummer/Versie _ 2019007566/1 

uw projectnaam rietveld 40 startdatum 18-Jan-2019 

uw ordernummer Rapportogedotum 24-Jan-2019/10:50 

Bijlage 8,8,C 

Monstememer e Pagina 12 

Monstermatrix Water (AS3000) 

Analyse Eenheid t 

Metalen 

S Barium (Bo) 9/ 91 

S Codmium (cd) 9/  <0.20 

s Kobalt (Co) 9/ 45 

s Koper (Cu) v 41 

S Kwik (Hg) wg/L  <0.050 

s _ Molybdeen (Mo) va/L 49 

s Nikkel (ND v9/L 9 

s Lood (Pb) v9/ <.0 

s Zink (In) v9/ 25 

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

s Benzeen v9n  <0.20 

s Tolueen 9/  <0.20 

S Ethylbenzeen w9/L <0.20 

S o-Xyleen w9/L <0.10 

s m‚p-X%leen 9/  <0.20 

S xylenen (som) factor 0,7 w9/L o.1 

BTEX (som) 9/  <0.90 

s Naftoleen 9/  <0.020 

S Styreen w9/L <0.20 

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 

s Dichloormethoan 9/  <0.20 

s _ Trichloormethaan wg/L  <0.20 

S _ Tetrachloormethaan w9/L <0.10 

s Trichlooretheen 9/  <0.20 

s Tetrachlooretheen w9/  <0.10 

S 1,1-Dichloorethaan w9/L <0.20 

S 1,2-Dichloorethoan 9/  <0.20 

S 1,1,1-Trichloorethaon wg/  <0.10 

S 1,1,2-Trichloorethaan w9/L <0.10 

s cis 1,2-Dichlooretheen wg/L  <0.10 

Nr. Monsteromschrijving 

1 PBS 

Datum monstername 

18-Jon-2019 

SW oo 

  

     

  

  

s 

Ê‘ e 

Dit certificaot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Eurofins Analytico B.V. Ie 150 14004: 2004 gecertificeerd door TÜ 

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

het Brusselse Gewest (B1M), het Woalse Gewest (DGRKE-0WD) 

en door de overheid van Luxenburg (MEV) 

Gildeweg 42-44 Tel. 431 (0)34 2626500 

3774 NB Borneveld _ Fox +34 (0)34 2426599 

P.0. Box 459 E-nail info-env@eurofins.nl 

3770 AL BomneveldNL Site www.eurofins.nl 

BNP Poribos S.. 227 9245 25 

1BAN: NU74BNPRO227924825 

BIC: BAPANLSR 

KYK/CoC No. 09088623 

BTW/VAT o NL 8043 

  

  
o83.801 

Monster nr. 

10512231 

N 

TESTEN 

RvA L010 



Äs eurofins 

— analytico 

Analysecertificaat 

uwproject/verslagnummer _ 18.3719 Certificootnummer/Versie _ 2019007566/1 

uw projectnaam rietveld 40 startdatum 18-Jan-2019 

uw ordernummer Rapportogedotum 24-Jan-2019/10:50 

Bijlage 8,8,C 

Monsternemer e Pagina 22 

Monstermatrix 

Analyse 

s _ trons 1,2-Dichlooretheen 

cKw (som) 

Tribroommethaan 

Vinylchloride 

1,1-Dichlooretheen 

hloorpropaan 

hloorpropaan   

1, 3-Dichloorpropaon 

Dichloorpropanen som factor 0.7 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) 

Minerale olie (C12-C16) 

Minerale olie (C16-C24) 

Minerale olie (C21-C30) 

Minerale olie (C30-C35) 

Minerale olie (C35-C40) 

S _ Minerale olie totaal (C10-C40) 

Nr. Monsteromschrijving 

1 PBS 

eorofins Anolyti 
  

Gildeweg 42-44 

3774 NB Borneveld 

P.0. Box 459 

3770 A Borneveld NL 

Tel. 431 (0)34 2626500 

Fox 51 (0)34 242 6399 

E-nail info-env@eurofins.nl 

Site wow.evrofins.nl   

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 

Woter (AS3000) 

  

  

Eenheid 1 

ve/L  <0.10 

wo/t 6 

vg/L  <0.20 

we/L  <0.10 

py/L  <0.10 

ug/L 014 

w9/L  <0.20 

v9/L  <0.20 

wo/L  <0.20 

wL 0.42 

bg/L <10 

wL 0 

wL o 

b9/L <15 

wL 0 

wL o 

9/ <50 

Dotum monstemome _ Honster nr. 

18-Jan-2019 10512231 

a s 

3 & z a e e Pr.coörd. 

i 46 e VA 

pit certificaot mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. ìj 
Zurofins Anelyieo .. e 150 1a09t: zo0e gecetiicerd goor 1i NNN 

n erkend doorhet Wlaomse Gewest YAM n bep. ongering). 

het Brusselse Gewest (8IM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD) TESTEN 

n door de ovrheid von tuienburg HE BVA LOO 

BNP Poribos S.. 227 9245 25 

1BAN: NU74BNPRO227924825 

BIC: BAPANLSR 

KYK/CoC No. 09088623 

BTW/VAT o NL 8043 
  

o83.801 



Äs eurofins 

— analytico 

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019007566/1 

  

Pagino 1/1 

Monsternr. Boornr Van Tot _ Borcode Monstername ID/Monsteromsch. 

10512231 0691863185 PBS 

10512231 5-2 0800780109 PB5 

eurofins Anolyti 
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<$ eurofins 

— analytico 

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019007566/1 

Opmerking 1) 

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

eurofins Anolyti 
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Äs eurofins 

— analytico 

  

    

Bijlage (C) met methodeverwi aat 2019007566/1   ngen behorende bij analysecert 

Paging 1/1 

analyse Methode _ Techniek Methode referentie 

voel (11) wo2s4 HS-GC-MS cf. pb3130-1 

xylenen som AS3000 wo2s4 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1 

Aromoten (BTEXN) wo2s4 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1 

styreen wo2s4 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1 

Tribroommethaan (8romoform) wo254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1 

Vinylchloride wo254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1 

1,1-Dichlooretheen wo254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1 

DiCIEtheen som AS3000 wo254 HS-GC-MS Cf. pb 3430-1 

1,1-ichloorpropaan wo254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1 

1,2-Dichloorpropaan wo254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1 

1,3-Dichloorpropaan wo254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1 

DiChlprop. som AS3000 wo254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1 

Borium (Bo) wos21 Icp-ms cf. pb 3110-3 encf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Cadmium (cd) woa21 1CP-ms Cf. pb 3110-3 encf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Kobalt (Co) woa21 1CP-ms Cf. pb 3110-3 encf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Koper (Cu) woa21 1CP-ms cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Kwik (Hg) woa21 1CP-Ms Cf. pb 3110-3 encf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Molybdeen (Mo) woa21 1CP-Ms Cf. pb 3110-3 encf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Nikkel (ND woa21 1CP-Ms Cf. pb 3110-3 encf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Lood (Pb) wos21 Icp-ms cf. pb 3110-3 encf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Zink (2n) wos21 Icp-ms cf. pb 3110-3 encf. NEN-EN-IS0 17294-2 

Minerale olie (C10-C40) wo215 6c-FID cf. pb 3110-8 

Nadere informotie over de toegeposte onderzoeksmethoden olsmede een clossificatie van de meetonzekerheid 

stoan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016. 
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BIJLAGE 5 

TOETSING ANALYSERESULTATEN 

AAN NORMEN WET BODEMBESCHERMING 

  

Rapportnr.: 18.3719 Rietveld 40 te Woerden 



BoToVa 712 Toetsing Wbb grond 

  

  

  

  

Propetnummer 189719 

Projctnaan Rietveld 40 
Monstememer 

Cotcaarummer 2019003978 

Monster MM1:B2,9,4,5,7(0008) 

ralne Em TT EES T T 

Bodemtype correctie 

Organische stof 54 
Korrlgrootte < 2 um (Lutum} "4 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen AS3000 Uigevoers 

Bodemkundige analyses 

Droge stof 2 (mm 79 788 

Organiscne stot 4 (m} os 54 54 

Gosiest a mm} & 8 
Kortlgrootte < 2m (Lutum) _ % (m} s 14 na 

Metalen 

Barium (&a) moig ds 190 216 20 190 685 920 

Cadmium (C} mgig ds 08 082 02 06 68 013 

Kobak (0o} mgkg ds 92 68 3 15 108 190 

Koper (Cu} mgg ds x 8 5 40 1S 190 

K (H9) mgig ds 08 o2 008 048 181 

Molybgeen (Mo} mgig ds <8 105 18 15 988 190 

Nikel N} mgig ds 22 s 4 95 675 100 

Lood (Pb) mgkg ds 130 4 0 50 200 590 

Zok 2o} mgrg ds 10 w z 40 40 720 
Mineraleolie 

Minerale ole (C10-C12) mgig ds 0 34889 

Minerale ole (C12-C16} mgig ds =0 48 

Minerale ole (C16-C21) mgkg ds 58 1097 

Minerale ole (C21-C30} mgg ds 13 2407 

Mineral ole (30-C35) mgig ds 75 1389 

Mineral ole (C35-C40) mgig ds 60 7778 

Minerale ole(taal(C10-040) _ mgxg ds 8 497 38 190 2600 5000 

Organo chioorbestrijdingsmiddelen, OCB 

al2HCH mgg de <010 0002 oo oo 85 T7 

beta HCH mgig ds <wi0 002 oo 0002 O80 16 

gammeHCH mgig ds <0010 0002 001 0008 0802 12 

deta-HCH mgig ds <9010 00012 

Herachborbenzeen mgkg ds <0010 00012 0008 00085 1 2 

Heptachoor mgg ds <w10 002 0001 00007 2 4 

Hesachoorouwadien mgig ds 10 002 oo 0003 

Ai mgig ds <0010 0002 oo0 082 

Dilern mgig ds <9010 00012 
Endin 99 de <0010 00012 

teodin mgg ds <w10 002 

Telodin mgig ds 10 002 

aa Endosutan mgig ds <0010 0002 Oo01 00009 2 4 
DetarEndosulan mgig ds <910 00012 

Endosulansulaat 99 de <00020 00025 
o8:007 mgg ds <w10 0002 

p8:007 mgig ds 10 002 

o9:00E mgig ds <0010 0002 
p9:00E mgig ds 00037 _ 00068 

o9:000 mgkg ds <20010 00012 
p8:000 mgg ds <wi0 002 

HCH (som} (actor 07} mgig ds 00021 

Drins (som) (actor 07 g ds ooo2l 0008 0008 0015 201 4 

Heptachloreporie (som) (atomgikg ds oo 0005 0002 0002 2 4 

DDD om (actor 07} mgkg ds oo 0005 002 002 74 

DDE (som) (ector 7) mgg ds 00 000 oo 01 12 23 

DOT (som) (actor 07} mgig ds oo 0005 006 02 08 17 
DDX (som) (factor 07} mgig ds 00072 

‘Chlordaan om factor 07 _ mgkg ds oo 000 0002 0002 2 4 

908 (som)LB factor07) _ mgg ds 008 0087 oo 04 

(9C8 (eom) WB (actor07) _ mgkg de 0019 

Polyehloorbitenyien, PCB 

PCB 28 mgig ds <0010 0002 

PCB 52 mgig ds <9010 00012 

PCB 101 mgkg ds <0010 00012 
PCB 118 mgg ds <w10 002 

PCB 138 mgig ds oo 0005 
PCB 183 mgig ds 005 00027 

PCB 180 mgig ds 00011 0002 

PCB (som7)(actr07) _ mggds ooo8 _ Dores 007 002 O8 1 

Polyeyelische Aromatische Koolwaterstoften, PAK 

Naflleen mig ds <050 0035 

Fenanttreen mgig ds 047 047 

Antraceen mgig ds 0073 0473 

Fuoranheen mgkg ds o 088 

Benzo{sjanthraceen mgg ds 03 o 

Chiyseen mgig ds 03 08 

Benzo{kfuorantheen mgig ds 017 07 

Benzo(alpyeen mgig ds 02 032 

Benzolghjperieen mgkg ds 02 02 
Indeno{122-colpyreen mgg ds 02 024 

PAK VROM (10}(actor07)  mgg ds 27 268 08 15 208 20 

  

Tegende 
  

N A Moner 

‘uae a l i aan AM 

aa enenenaade 
  



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond 

  

  

  

Projectnummer 183719 

Projectnaam Rietveld 40 

Monstememer 

Certiicaatnummer 2019003978 

Monster MM2; B2,3, 4, 6 (0.35-1.0) 

Analyse Eenheid MM2 GSSD Oordeel RG AW T |_ Wonen Industrie 

Bodemtype correctie 

Organische stof 33 

Korrelgrootte < 2 um (Lutum) 09 

Voorbehandeling 

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd 

Bodemkundige analyses 

Droge stof % (m/m) 774 774 

Organische stof % (m/m) ds 33 33 

Gloeirest % (m/m) ds 945 

Korrelgrootte <2 um (Lutum) _ % (m/m) ds 209 29 
Metalen 

Barium (Ba) mg/kg ds 150 126 20 190 565 920 

Cadmium (Cd) mgikg ds 02 02519 - 02 06 68 18 12 43 

Kobalt (Co) mg/kg ds 97 8,196 = 3 18 103 190 35 190 

Koper (Cu) mg/kg ds 27 2736 - 5 40 115 190 54 190 

Kwik (Hg} mg/kg ds 0,097 0,0942 0,05 0,15 181 36 083 48 

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <15 1,05 E 15 15 958 190 68 190 

Nikkel (Ni) mgkgds 33 224 - 4 35 675 100 39 100 

Lood (Pb) mg/kg ds 40 40,38 s 10 50 290 530 210 530 

Zink (Zn) mg/kg ds 88 8344 - 20 140 430 720 200 720 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12} mg/kg ds <30 6,364 

Minerale olie (C12-C16) mgkg ds <50 1081 

Minerale olie (C16-C21} mg/kg ds <50 10,61 

Minerale olie (C21-C30} mg/kg ds <1 23,33 

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 62 18,79 

Minerale olie (C35-C40} mg/kg ds <60 12,73 

Minerale olie otaal (C10-C40) mgykg ds <35 7424 - 35 190 2600 5000 190 500 

Polychloorbifenylen, PCB 

PCB 28 mgkg ds <0,0010 0,0021 

PCB52 mg/kg ds <0,0010 0,0021 

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0021 

PCB 118 mgikg ds <0,0010 00021 

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0021 

PCB 153 mgkg ds <0,0010 0,0021 

PCB 180 mgkg ds <0,0010 0.002t 

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0148 E 0,007 002 051 1 004 08 

Polyyclische Aromatische Koolwaterstotfen, PAK 

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

Fenanthreen mgikg ds <0,050 0035 

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

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

Benzo(a)anthraceen mgykg ds <0,050 0,035 

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

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035 

Benzo(ghijperyleen mg/kg ds <0,050 0,035 

Indeno(123-cd)pyreen mgikg ds <0,050 0035 

PAK VROM (10) (factor 0,7) _ mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 15 208 40 68 40 

Tegenda 
  

N Anaticonr _ Monster 

2 0500887  MMB;B2.3,4.6/0.35-10) 

Gebruikde afkoringen 

Keiner da of gelk aan Achtergrondwaarde 

£ groter dan Achtergrondwaarde 

groter dan Tussonwaarde 

groter dan tewenewaarde 
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Projectnummer 183719 

Projectnaam Bietveld 40 
Monstememer 

Cerificaatnummer 2019007568 

Monster PB5 

Analyse Eenheid PB5 'GSSD Oordeel RG 5 T T 

Metalen 

Barium (Ba) ugL 91 i 20 s0 338 625 

Cadmium (Cd} ugL <0,20 014 02 04 32 6 

Kobalt (Co) ugL 45 45 2 20 60 100 

Koper (Cu) ugL 41 41 2 15 45 75 

Kwik (H9) ugL <0,050 0,035 005 005 0475 03 

Molyodeen (Mo) ugL 48 49 2 5 153 300 

Nikkel (Ni) ugL 9 99 3 18 45 75 

Lood (Pb} ugL <20 14 2 18 45 75 

Zink (Zn) ugL 25 25 10 65 433 800 
Vluchtige Aromatische Koolwaterstotfen 

Benzeen ugL <0,20 014 02 02 151 30 

Tolueen ugL <0,20 014 02 7 804 1000 

Ethylbenzeen ugL <0,20 014 02 4 77 150 

o-Xyleen ugL <0.10 007 

m‚p-Xyleen ugL <0,20 014 

Xyienen (som) factor 0,7 ugL 021 021 02 02 351 70 

BTEX (som) ugL <0,90 

Naftaleen ugL <0,020 0014 002 001 35 70 

Styreen ugL <0,20 014 02 6 153 300 
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 

Dichloormethaan ugL <0,20 014 02 001 500 1000 

Trichloormethaan ugL <0,20 014 02 6 0203 400 

Tetrachloormethaan ugL <0,10 007 01 001 5 10 

Trichlooretheen ugL <0,20 014 02 24 262 500 

Tetrachlooretheen ugL <0.10 007 01 001 20 40 

1,1-Dichloorethaan ugL <0,20 014 02 7 454 900 

1,2-Dichloorethaan ugL <0,20 014 02 7 204 400 

1,1,1-Trichloorethaan ugL <0,10 007 01 001 180 300 

1,1.2-Trichloorethaan ugL <0,40 007 01 001 65 130 

cis 1,2-Dichlooretheen ugL <0,40 007 

trans 1,2-Dichlooretheen ugL <0,40 007 

CKW (som) ugL <16 

Tribroommethaan ugL <0,20 014 630 

Vinytchloride ugL <0,10 007 02 001 25 5 

1,1-Dichlooretheen ugL <0,40 007 01 001 5 10 

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 ugL 014 014 02 001 10 20 

1,1-Dichloorpropaan ugL <0,20 014 

1,2-Dichloorpropaan ugL <0,20 014 

1,3-Dichloorpropaan ugL <0,20 014 

Dichloorpropanen som factor 0.7 ugL 042 042 06 08 404 0 
Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12} L <10 7 

Minerale olie (C12-C16) ugL <10 7 

Minerale olie (C16-C21) ugL <10 7 

Minerale olie (C21-C30) ugL <5 105 

Minerale olie (C30-C35) ugL <10 7 

Minerale olie (C35-C40} ugL <10 7 

Minerale olie totaal (C10-C40} ugL <50 35 50 50 925 0600 

Tegenda 

N Analyieor _ Monster 

1 10512281 PES 

Gebrukte akoringen 

Kener dan of gel aan Streefwaarde 

: grterdan Streefwaarde 

s groter dan Tussenwaarde 

grter an Iterventewaarde 

ass0 Gestandaardseerd gehate 
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OUDE TOPOGRAFISCHE KAARTEN 

  

Rapportnr.: 18.3719 Rietveld 40 te Woerden 
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BIJLAGE 7 

HISTORISCHE BODEMINFORMATIE 

OMGEVINGSDIENST REGIO UTRECHT 

  

Rapportnr.: 18.3719 Rietveld 40 te Woerden 



  

Rietveld 40, Woerden 

@mgevingsdienst 

regio Utrecht 

    

  

  

  

  

  

    

  

  

                  

18.3719-A1 Woerden - Rietveld 40 

  



  

T]Gegevens aanwezig status onbekend 

T]Saneringsactiviteit 

Voldoende onderzocht'gesaneerd 

[T]Onderzoek uitvoeren 

|Historie bekend   
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FOTO’S ONDERZOEKSLOCATIE 

  

Rapportnr.: 18.3719 Rietveld 40 te Woerden 



  

Foto 1: zuidwestzijde locatie 

    

    

Foto 3: noordoostelijk gedeelte locatie 

(vanaf noordzijde) (vanaf noordzijde) 
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Foto 5: inspectiegat GT1 Foto 6: inspectiegat GT5 

18.3719 Woerden - Rietveld 40 



  

  

Rapportnr.: 18.3719 Rietveld 40 te Woerden 



  

gemeente 

WOERDEN 

Bezoekadres 

Blekerilaan 14 

3447 GR Woerden 

Postadres 

Postbus 45 

3440 AA Woerden 

Telefoon 

Onderwerp: Tereen 

Ontwerpbesluit - verlening 

Locatie: Rietveld 40 te Woerden 

   

   
  

    

Fax 

0348 42 8451 

- mail 

emeentehuis@woerden.nl 

Website 

Uw kenmerk: Uw brief van: voww woerden.nl 

Kyk-nummer 

50177214 

Onze kenmerken: Behandeld door: Verzendú; 

Dossiemummer Zaaknummer 
(geanonimiseerd)  

  

  

  

    

   

   
  

  

  

   

(geanonimiseerd)

OLO6846663 Z/221043635 41BNGH0285009672 

Goachte 

inmiddels aan ons verstrekt. 

Wij hebben op 14 juli 2022 

augustus 2022. In die peri 

te vullen. Deze aanvulling is ontvangen op 24 

vraag opgeschort. 

o, artikel 2.1, lid 1 onder a) 

t het bestemmingsplan Rietveld 40, Woerden en Van 

d onder planidentificatienummer: NL.IMRO.0632.Rietveld40-On01. 

oördinatieregeling overeenkomstig artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening 

b Coördinatieverordening Woerden 2012 toegepast. Dit betekent dat deze 

t bestemmingsplan "Rietveld 40, Woerden en Van Teylingenweg 143, Kamerik” 

is voorbereid. 

Hierbij is de uitgebreide procedure volgens afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gevolgd. 

Ter inzage legging 

Van <…> tot en met <…> heeft het ontwerpbesluit ter inzage gelegen en is een ieder 

in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. De bekendmaking heeft plaats gevonden 

in de Het Kontakt Woerdense Courant en in het Gemeenteblad. 

Woerden, hoofdstad van hetíndm—fbfi’" 

(geanonimiseerd)
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Nog in te dienen gegevens 

Constructie 

Voordat u start met de verschillende werkzaamheden moeten de constructiegegevens door team Vergunningen, 

Toezicht en Handhaving goedgekeurd op de bouwiocatie aanwezig zijn. Als u deze gegevens uiterlijk 3 weken 

voor de betreffende werkzaamheden indient via www.omgevingsloket.nl, dan kunt u er opgtekenen dat ze op tijd 

beoordeeld zijn. Het gaat om: 

e _ berekeningen en tekeningen van de constructie (met onder andere de stabiltei 

° _ berekeningen van het draagvermogen van de paalfundering of van de fundering 

    

  

   

  

   

  

   

   

  

   

   

   

  

    

  

   

       

  

  

    

  

  

  

  

   

Voorschriften 

Aan deze omgevingsvergunning is een aantal voorschriften verbonde 

voorschriften houdt. Verder attenderen wij u op de lijst met aanda: 

Brandveiligheid 

e In de hal of overloop wordt een optische rookmel het 

elektriciteitsnet (Bouwbesluit, artikel 6.21). De rookme p batterij 

overeenkomstig NEN 2555. 

Ecologie 

.  De realisatie dient te starten buiten het broedsei 

een ter zake deskundige (ecoloog) heeft vastge 

door de werkzaamheden verstoord kunnen worden* 

e  Het plangebied i in zijn huidige staat Rugstreeppad. Op het 

moment dat er tijdens de werkzaamheden' men te liggen en er water 

kan stagneren wordt het plangebi en overwinteringsgebied. Er 

moet worden voorkomen dat ex speriode’ (globaal half april - augustus) 

p Rugstreeppad haar eieren in af kan 

And/grond braak ligt gedurende de 

aart). Dit om ingraven voor overwintering te 

e  Geluidswerende gev bescherming tegen geluid van buiten conform de notitie 

‘Geluidwering van de g a 

omp-buitenunit (NIBE F2040-12 0.g.) conform opgave wordt 

ptember 2022), wordt aan deze geluidsvoorschriften voldaan. 

en andere locatie binnen het perceel wordt geplaatst (dichter 

t door middel van een aanvullende geluidsberekening of -meting 

de geluidsvoorschriften wordt voldaan. 

fonden of zich daarop bevindende bebouwing overeenkomstig de daaraan 

g ten behoeve van de in het betrokken inrichtingsplan opgenomen 

overzichtstek® iet nummer 501 d.d. 13 september 2022) bij de omgevingsvergunning, levert een 

strijdig gebruik van gronden en bouwwerken op. Dit strijdig gebruik doet zich voor als de inpassing 

zoals voorzien in het betrokken inrichtingsplan niet is gerealiseerd en niet in stand wordt gehouden 

binnen 3 maanden na aanvang van de realisering van bebouwing op of van gebruik van de 

betreffende gronden overeenkomstig de bestemming ervan ten behoeve van de in het betrokken 

inrichtingsplan opgenomen ontwikkeling. 

Archeologie 
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e Hoewel voor het plangebied op basis van het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek een lage 

archeologische verwachting geldt, kan nooit helemaal worden uitgesloten dat bij uitvoering van de 

werkzaamheden alsnog archeologische vondsten worden gedaan. Dergelijke (toevals)vondsten 

moeten op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet bij de bevoegde overheid (Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed, c.q. gemeente Woerden) worden gemeld. 

Beoordeling 

  

    
  

het bouwen van wwerk (Wabo. artikel 2.1 li 

Een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen" moet worden gewêfgerd, indien d 

met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012, de bouwverordening, het bestemmingsp 

van welstand (Wabo, artikel 2.10). 

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de volgende onderdelen: 

Bouwbesluit 2012 

De aanvraag maakt voldoende aannemelijk dat voldaan wor 

plaatsgevonden aan de hand van het door de gemeente vast: 

     

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

   

  

   

   

  

   

  

    

   

  

  

   

  

   

  

in strijd is 

Bouwverordening 

De aanvraag maakt voldoende aannemelijk dat volda: 

Bestemmingsplan 

Het bouwplan was ten tiĳde van de O: 

bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, 

binnen het geldende 

“Landelijk gebied Woerden, K: 

op worden geprojecteerd de 

aanduidingsvlak voor de w 

een grotere inhoud krij 

Teylingenweg 143 bebot 

Ook wordt in afwijking van 

opgehoogd, ee: 

‚ de woning niet wordt gebouwd in het 

n anders wordt gepositioneerd en de woning 

compensatieregeling is op het perceel Van 

Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld het maaiveld 

liseerd en worden de op de plankaart beschermde bomen 

mingsplan “Rietveld 40, Woerden en Van Teylingenweg 143, 

ummer: NL.IMRO.0632.Rietveld40-On01. 

ingsvlak en aanduidingsvlak geeft meer doorzicht en privacy naar de buren en 

Ituurhistorische in het landschap omdat hier in het verleden ook een boerderij 

heeft gestaan:€ Geen wijzigingsbevoegdheden in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Woerden, 

Kamerik, Zegveld zijn opgenomen voor het niet meer in stand laten van de beschermde bomen en het 

ophogen van het maaiveld is er een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Aan het nieuwe bestemmingsplan is 

een terreininrichtingsplan verbonden, ter compensatie van de gekapte bomen. Verder maakt het nieuwe 

bestemmingsplan een nieuw hoger maaiveld mogelijk. 

Na vaststelling van het bestemmingsplan Rietveld 40 Woerden en Van Teylingenweg 143, Kamerik is pas 

een definitief besluit op deze aanvraag genomen en kan geconstateerd worden dat op het moment van 
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verlening van de vergunning de aanvraag omgevingsvergunning in overeenstemming is met het geldende 

bestemmingsplan "Rietveld 40, Woerden en Van Teylingenweg 143, Kamerik”. 

Het bouwplan is tevens gelegen binnen het bestemmingsplan Parapluherziening Parkeernorm Woerden. 

Artikel 2 geeft aan dat de regels in dit bestemmingsplan aanvullende gelden op de regels die in 

bestemmingsplan ”Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld” staan omschreven. Artikel 4 lid 2 geeft 

aan dat een omgevingsvergunning voor het bouwen, het uitbreiden en het wijzigen van de functie van 

gebouwen en gronden van de in artikel 2.1 genoemde plannen slechts wordt indien bij de 

aanvraag wordt aangetoond dat wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid @ normering 

zoals deze is opgenomen in de 'Nota parkeernormen gemeente Woerden' (vag S 

2014) en diens rechtsopvolger(s). 

  

     

    

  

  

  

  

  

   

  

   

  

   

  

   

   

Het nieuw bouwen van een woning leidt niet tot meer parkeerdruk, gezi ijn voorzien 

op eigen terrein. De aanvraag is niet in strijd met de regels van, fapluherziening 

Parkeernorm Woerden. 

Welstand 

De aanvraag is voor advies voorgelegd aan de commissie Ï ebben het 

advies ontvangen waaruit blijkt dat het betreffende bouwpl: in strijdi i ‘welstand. 

Legeskosten 

Voor het n behandeling nemen van uw aanvraag om i s verschuldigd. Deze 

worden bepaald bij het definitieve besluit. 

Inwerkingtreding vergunning 

Dit s slechts een ontwerpbesluit en 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u 

mail adres omgevingsloket@w 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester 

Mevr. M. Arents, 

Teammanager 
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Bijlage 1: Aandachtspunten 

Voordat u begint met het uitvoeren van uw plan, is het belangrijk de onderstaande informatie te lezen. Deze 

kan namelijk nog van invloed zijn op uw werkzaamheden. 

Verwachtingen 

  Het project moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de bij de vergunning behorende en daartoe 

gewaarmerkte stukken. 

De uitvoerder(s) van de werkzaamheden moet(en) ter plaatse in bezit zij 

vergunning, beschikbaar gesteld door de vergunninghouder (Bouwbesluit, art 

Uw contactpersoon van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving 

uitvoering van het project is dhr. M. Hoogendoorm, te bereiken via het e 428 523. 

     
  

  

  

  

   

  

  

  

  

   

   

  

   

   

   

     

   

   

  

werkzaamheden. 

Tenminste 1 week voor aanvang van de werkzaamheden bepaa SBbpersoon van 

team VTH de plaats (rooilijnen/bebouwingsgrenzen/ve} ENB) en de 

hoogteligging (peil) van het bouwwerk. (Bouwbesluit 201 

Ten minste twee werkdagen voor aanvang van de Bij team VTH 

te sturen naar: 

(Bouwbesluit 2012, artikel 1.25, lid 1). Di 

het uitvoerende bedrijf startwerkzaamheden@woerden.nl. Hierbij moet 

bekend maken. 

Uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van 

team VTH (Bouwbesluit 2012, artikel email te sturen naar: 

rtwerkzaamheden@woerden.nl Het is leze omgevingsvergunning is 

verleend n gebruik te nemen, wanneer he eld. (Bouwbesluit 2012, artikel 

1.25, lid 3). 

Uiterlijk vier weken voor i ning(en) neemt u contact op met 

stadserf.bedrijfsbureau@wog ntainers/afvalpas klaargemaakt kunnen 

worden. 

jen moet u dit melden bij 

  

    
gie en en aagdg 

De gemeente Woerd armen van de áarde door een CO2-neutrale gemeente te 

worden. U kunt meedoë 

voorkomt u, 

  

  

   

   

   

  

   

   

    

op de energierekening. Nederland schakelt over van gas 

bij een grote verbouwing die stap meteen te maken. 

klimaatbestendig Woerden. Naast de maatregelen die de gemeente 

greppels, hebben we uw hulp hard nodig. Zo kunt u uw regenpijp 

l en het water opvangen in een regenton of weg laten zakken in de tuin. Of 

door groen. Ook kunt u een groen dak aanleggen. Wist u dat een groen dak, 

en verkoelt in de zomer? Hiervoor kunt u bij de gemeente subsidie krijgen. Kijk 

imaat voor meer informatie. 
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Andere toestemmingen 

Deze omgevingsvergunning geldt alleen voor de vergunde werkzaamheden. Afhankelijk van uw situatie heeft 

u mogelijk andere vergunningen nodig of moet u bepaalde meldingen doen. 

Ontheffing geluid- en/of trilinghinder: wanneer verwacht wordt dat de normen m.b.t. geluid- en/of 

tilinghinder, volgens afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012, zullen worden overschreden, is een nadere 

toestemming (ontheffing) voor deze hinder vereist. Deze toestemming vraagt u aan via uw contactpersoon 

van team VTH. 

Precariobelasting: wanneer het voor de uitvoering van uw plan nodig is dat u geb; 

openbaar gebied voor het plaatsen, Ieggen, laten staan, etc. van bijvoorbeeld b 

of containers heeft u een vergunning nodig. U betaalt hiervoor precariobela: 

aanvragen via www. Woerden.nl/inwoners/belastingen/precario 

Rioolaansluiting: voor het aansluiten en wijzigen van riool- en regenwateglejding® 

rioolstelsel heeft u een vergunning nodig. Ù kunt een vergunning aap ja 

www.Woerden.nl/inwoners/rioolaansluiting 

Verkeersmaatregelen: over eventueel noodzakelijke verkeers: Ï den getroffen 

in verband met het veilig kunnen uitvoeren van de werkza 

  

  

    

   

  

  

   
    

  

   

  

     
  

   

  

    

    

  

eentelijke 

Melding activiteitenbesluit: voor het “opric 

melding activiteitenbesluit indienen. Dit ku 

Graafmelding: voordat 

doen, via www.klic- 

inder zoveel mogelijk wordt voorkomen. Voor de inrichting (waaronder 

‚ damwanden of andere tijdelijke constructies) en afscheiding van de 

uur van te voren contact op met team VTH. 

en worden bevestigd aan tijdelijke bebordingspalen. Het gebruik van lichtmasten 

en âmde e eigendommen is verboden. 

i aamheden moet men alert zijn op archeologische resten. Wanneer er 

archeolog aangetroffen of vermoed worden, moet u direct contact opnemen met uw 

contactpersoon Van team VTH. Het melden van het vermoeden van archeologische resten is verplicht 

(Monumentenwet 1988, artikel 53 en de Wet op de Archeologische Monumentenzorg 2007). 

Wanneer er bij werkzaamheden asbestbevattend materiaal aangetroffen of vermoed wordt, moet u direct 

contact opnemen met team VTH. Meer informatie over asbest en voorbeelden van de grote variatie aan 

asbesthoudende producten die in en om woningen zijn toegepast vindt u op de volgende site van de 

Rijksoverheid: www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondhei iÌ 
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Bouwafval 

°  Het bewerken van het bouwafval ter plaatse, daar waar dit afval vrijkomt, i niet toegestaan. 

° U zorgt er voor dat het bouwafval op de bouwplaats wordt gescheiden en afgevoerd in tenminste elf 

fracties (Bouwbesluit 2012, artikel 8.9 en Regeling Bouwbesluit, artikel 4.1): 

° fractie 1 gevaarlijke afvalstoffen (Zie hoofdstuk 17 van de Europese afvalstoffenlijst). Gevaarlijke stoffen 

mogen niet worden gemengd en niet worden gescheiden. 

fractie 2 teerhoudende dakbedekking, al dan niet met dakbeschot 

fractie 3 teerhoudend asfalt 

fractie 4 bitumineuze dakbedekking, al dan niet met dakbeschot 

fractie 5 niet-teerhoudend asfalt 

fractie 6 vlakglas, al dan niet met kozijn 

fractie 7 gipsblokken en gipsachtig materiaal 

fractie 8 dakgrind 

fractie 9 armaturen 

fractie 10 gasontladingslampen 

fractie 11 overig afval 

Bouwafvalstoffen moeten — om hergebruik mogelijk te 

wijze gescheiden, afgevoerd en verwerkt worden door 

° Er moet een registratie van de afvoer van het bou waaruit blijkt dat conform 

genoemde voorwaarden is gehandeld. De regist iggen en op verzoek van 

team VTH kunnen worden overgelegd. 

Aansprakelijkheid 

° _ Wij adviseren u tijdig de omwonenden en al 

uitvoering van en het tijdstip waarop,de wert i n er overlast te verwachten is 

overlegt u met hen over mogelijkt 

e  De gemeente ís niet aanspra 

ook. 

e _ Wanneer de vergunning j 

gegeven aan de ver 

privaatrechtelijk tot 

wetsovertreding. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  

   

   

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   
  

  

   

  

bezwarende 

Burgerlijk Wetboek), kan er geen uitvoering worden 

uitvoering van het werk zal men dan eerst 

t de rechtmatige partij. Hiervan afwijken is een 

Geldigheid 

° ‚ artikel 2.23). 

en ingetrokken, wanneer gedurende 26 weken geen handelingen zijn 

inning (Wabo, artike! 2.33). 

e situaties in de uitvoeringsfase moeten ter nadere beoordeling 

ens de gemeente kunnen uw project voor verschillende doelen inspecteren. Zo is 

ieters van het team Gegevensbeheer van de gemeente het bouwwerk komen 

controle op de omgevingsvergunning, maar een exacte inmeting van het bouwwerk 

Sisregistratie Adressen en Gebouwen). Deze administratie wordt 0.a. gebruikt voor de 

registratie van onroerend goed. 

e _ Medewerkers van de Veiligheidsregio Utrecht (brandweer) kunnen wellicht uw project bezoeken. Dit doen zij 

om te controleren of uw project voldoet aan de gestelde brandveiligheidseisen. Deze medewerkers zijn 

telefonisch te bereiken op 088-8781000. 

e  Medewerkers van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) kunnen uw project bezoeken. Dit doen zij 

dan om uw project te controleren op milieuaspecten. Deze medewerkers zijn telefonisch bereikbaar op 

telefoonnummer 088 — 022 50 00. 
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Bijlage 2: Zienswijzen 

  

  

Niet mee eens? 

Indien u het niet eens bent met dit ontwerp-besluit kunt u een zienswijze indienen, te verzenden naar: 

College van burgemeester en wethouders 

Postbus 45 

3440 AA Woerden 

Belangrijk is dat u het volgende in uw zienswijze zet: 

naam en adres 

e-mailadres 

telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent 

handtekening 

een omschrijving van het ontwerp-besluit (dossiernummer, 

motivering waarom u het niet eens bent met het ontwerp, 

  

  

  

   

  

   

  

  

Let op: uw zienswijze moet binnen zes weken na de pul 

ontwerp-besluit ingediend zijn. 
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‚ vanl Wij rchite n.nl 

Datum 20 november 2018 Project: _ Rietveld 40 

Uw kenmerk: * Locatie Woerden 

Onskenmerk: 0072365aa18GFVLC. _ Betreft: _ Akoestisch onderzoek 

Versie 01_001 

Geachte B 

Naar aanleiding van de e-mail van 16 november van Arco Architecten bna, contactpersoon r 

, bieden wij u onze advieswerkzaamheden aan voor het project Rietveld 40 in 

Woerden. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Projectomschrijving 

Figuur 1 geeft binnen de rode cirkel de locatie weer van de huidige bebouwing op het perceel. 

Figuur 2 geeft de toekomstige situatie weer. De bestaande bebouwing wordt geamoveerd en ten 

oosten ervan wordt een nieuwe woning gerealiseerd. Deze ligt op circa 280 meter ten noorden van 

de weg Rietveld en circa 425 meter ten westen van de Zegveldse Uitweg. Dit is een 60 km/uur- 

weg. De maximale snelheid op de Zegveldse Uitweg is deels 50 km/u en deels 80 km/u. 

Samengevat: De nieuw te bouwen woning ligt buiten de geluidzone van zowel de N458 als de 

Zegveldse Uitweg. Er hoeft dus niet te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. 

    
Figuur 2 

Huidige situatie Plattegrond toekomstige situatie 

  
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het wel van belang om de akoestische situatie 

alsnog in kaart te brengen. Echter op basis van bestaande, indicatieve geluidkaarten (van 

Kelinbaan 40, 3439 MT Nieuwegein | Postbus 1475, 3430 BL Nieuwegein |T (030) 231 13 77 | F (030) 234 17 54 

E info@lbpsight.n | wwwbpsight.nl | IBAN: NL62 RABO 036 42 36 558 | KK 30073990 | BTW NL007093159B01 

(geanonimiseerd)
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bijvoorbeeld het RIVM) stellen wij dat de geluidbelasting als goed te beoordelen is. 

Het bouwbesluit stelt alleen eisen aan de geluidwering van de gevel als er hogere waarden zijn 

vastgesteld voor de geluidbelasting op de gevel van de woning. In deze situatie is hier dus geen 

sprake van. Echter stelt het bouwbesluit 2012 wel een ondergrens aan de karakteristieke 

geluidwering van woningen. De minimale karakteristieke geluidwering moet 20 dB bedragen. 

Op basis van bovenstaande (uitgezochte) informatie en de ontvangen stukken stellen wij voor om 

alleen de woning te toetsen aan de minimale geluidweringeis. Hieronder volgt een korte 

werkomschrijving. 

Werkzaamheden | bepaling karakteristieke geluidwering van de gevel 

Wij stellen de benodigde geluidwerende voorzieningen vast waarmee wordt voldaan aan de 

minimale geluidweringeis uit het Bouwbesluit. Hiertoe wordt voor alle relevante verblijfsgebieden 

en verblijfsruimten de karakteristieke geluidwering van de gevels bepaald met behulp van de 

daarvoor geldende richtlijnen en rekenvoorschriften. Als de woning wordt geventileerd op basis van 

natuurljke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer, gaan wij ervan uit dat de minimale 

ventilatiecapaciteiten door u of door derden (bijvoorbeeld installatieadviseur) worden verstrekt. 

Een beschrijving van het van toepassing zijnde wettelijk kader, alle uitgangspunten en resultaten 

leggen wij vast in een notitie. 

Kosten 

Het honorarium voor de beschreven werkzaamheden bedraagt € 1100,- exclusief btw. 

Extra kosten 

De kosten voor het uitvoeren van aanvullende werkzaamheden die nu redelijkerwijs niet zijn te 

voorzien verrekenen wij, na overleg en uw goedkeuring, op uurbasis. Te denken valt aan het 

voeren van besprekingen op locatie of het beoordelen van andere aspecten (bijvoorbeeld het 

bepalen van de ventilatiedebieten per verblijfsruimte). 

Algemene voorwaarden 

Inspanningen die het gevolg zijn van (het bestrijden van) excessieve en onterechte eisen van de 

overheid maken geen onderdeel uit van deze offerte. Dit kan namelijk resulteren in onoverzienbare 

werkzaamheden die wij op voorhand niet kunnen begroten. 

Op alle opdrachten betreffende dit project is de DNR 2011 van toepassing. Als deze regeling niet 

in uw bezit is, kunt u de DNR 2011 via onze website www.Ibpsight.nl/overons/ downloaden. 

Wanneer u akkoord gaat met deze aanbieding, verzoeken wij u ons - onder vermelding van 

kenmerk 0072365aa.18GFVLC.Ir_01_001 - schriftelijk opdracht te verlenen. 

(0072365aa.18GFVLC.Ir | versie 01_001 120 november 2018 2 
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Wij vertrouwen erop u een passend voorstel te hebben gedaan en zien met belangstelling uw 

berichtgeving tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

LBPISIGHT BV 

(0072365aa.18GFVLC.Ir | versie 01_001 120 november 2018 



Titelblad 

Asbestinventarisatie 

Rietveld 40 te Woerden 

Omschrijving onderzocht bouwwerk/gebouw, constructie of object: Bouwval en Romnyloods 

Reikwijdte/omvang onderzoek: 

I Gehele bouwwerk of object 

ID Gedeelte van het bouwwerk of object 

I Gehele bouwwerk of object inclusief het gebied rondom de onderzoekslocatie 

D Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of object 

  

Rapport geschikt voor: 

D Niet geschikt voor asbestverwijdering, eenrisicobeoordeling s noodzakelijk 

ZI Uitslutend de verwijdering van het i dt rapport genoemde asbesthoudende materialen 

D Renovatie zonder de bouwkundige integritet aan tetasten 

DR Volleige renovatie of totaaksloop 

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

        
  

  

Naam eigenaar/opdrachtgever 

e 

Bezoekadres :  Goudsestraatweg 11-13 u a 

Postcode/plaats : 3421GG OUDEWATER a Ascert 

vestiging Zuid 

E e 

Postcode/plaats : 5216 X ‘s-HERTOGENBOSCH 

Technisch (SCA-51E-070318-411323) 

Toegepaste norm : _ Arbeidsomstandighedenregeling bijlage XlIla (2016: Staatscourant 64906) 

(geanonimiseerd)

Datum : 20-12-2018, revisie nummer 0 

  



  Aanzicht onderzoekslocatie gelegen aan de Rietveld 40 te Woerden 

Samenvatting asbestinventarisatie 

  

    

Asbest aanwezig E 

Risicovolle situaties waargenomen Nee 

Directe maatregelen vereist Nee 

stofonderzoek uitgevoerd Nee 

Rapportage geschikt voor doel Ja, onderhavige rapportage s geschikt voor de verwijdering van de aangetroffen 

asbestbronnen en voor de totaalsloop. 

Toelichting reikwijdte/omvang Bouwval en Romnyloods 

onderzoek 

Datum onderzoek 18-12-2018 

Rapportage door 

Rapportcontrole door 

  

  

Het asbestonderzoek is een momentopname. Indien bij de voorbereiding van een asbestsanering deze rapportage ouder is dan drie jaar, 

dan dient conform Arbeidsomstandighedenregeling bijlage Xllla (2016: Staatscourant 64906) het inventarisatierapport op actualiteit te 

worden getoetst. Veranderingen in het bouwwerk of object dienen dan te zijn te beoordeeld op gevolgen voor de aanwezigheid van asbest, 

asbesthoudende producten etc. Deze dienen te z geregistreerd en te zijn toegevoegd aan het inventarisatierapport voordat verwijdering 

kan plaats vinden. Indien er geen veranderingen zijn, of veranderingen zonder gevolgen, dient dit eveneens te worden geregistreerd en te 

zijn toegevoegd aan het inventarisatierapport voordat verwijdering kan plaats vinden. 

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten, uitgevoerde werkzaamheden en documenten zijn de algemene 

voorwaarden van AA & C Nederland b.v. van toepassing. Op verzoek wordt u één exemplaar toegezonden. 

AA & C Nederland 8.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001 EN-473/1, in het bezit van het certificaat voor asbestinventarisatie conform 

Arbeidsomstandighedenregeling bijlage Xlla. Daarnaast is AA & C Nederland b.v. erkend door het Instituut Voor Dak Veiligheid voor het 

uitvoeren van Dak RISE. 
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Inhoudsopgave 

  

1. Algemeen 

1.1 Inleiding 

1.2 Samenvatting resultaten onderzoek 

1.3 Doel van het onderzoek 

1.4 Omvang en omschrijving opdracht 

1.5 Beperkingen van het onderzoek 

1.6 Geschiktheid van het onderzoek 

1.7 Conclusie en advies 

2. Onderzoeksmethodiek 

2.1 Algemeen 

2.2 Vooronderzoek 

2.3 Survey 

2.4 Monsterneming 

2.5 Inventarisatie 

3. Overzicht genomen monsters 

4.  Overzicht aangetroffen asbestbronnen 

5.  Nadere beschrijving asbestbronnen 

Bijlagen: 

- Vooronderzoek 

-  Foto's 

- Tekeningen 

- _ Analyseverslagen asbestidentificatie 

- _ Bronbladen SMA-rt, risicoklasse-indeling 

- _ Procescertificaat asbestinventarisatie 
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1 Algemeen 

  

1.1 Inleiding 

Het bouwval (voormalige woning) en de Romnyloods gelegen aan Rietveld 40 te Woerden staan op de 

nominatie om gesloopt te worden. In dit kader wenst opdrachtgever een asbestonderzoek conform de 

Arbeidsomstandighedenregeling bijlage X!lla (voorheen SC540) te laten uitvoeren. Aan AA & C Nederland b.v. 

is opdracht verleend voor het uitvoeren van dit onderzoek. 

Het onderzoek is alleen geldig voor het vermelde doel. Indien de omvang van het onderzoeksgebied 

veranderd, de geplande werkzaamheden veranderen, of op enige andere wijze het beschreven doel anders 

is dan hierboven beschreven, dan dient mogelijk een nieuwe (aanvullende) inventarisatie plaats te vinden. 

1.2 Samenvatting resultaten onderzoek 

Het onderzoek geeft aan dat asbesthoudende materialen aanwezig zijn. In de volgende onderdelen is asbest 

aangetroffen: 

Tabel 1.1 - resultaten onderzoek 

  

  

  

Bron ‘Omschrijving (toepassing} Loeatie 

1 01  Golfplaat (los(liggend)) Los in voormalige schuur 

Naast gebouw 

  

I De asbesthoudende materlalen zijn hechtgebonden en zijn niet beschadigd. 

Voor bovenvermelde asbesthoudende bron(nen) is in tabel 1.2. een overzicht gegeven hoeveel bron(nen) in 

de betreffende risicoklasse zijn ingedeeld. De tabel is informatief. 

De werkzaamheden die vallen binnen risicoklasse 2 en 2A dienen door een asbest gecertificeerd bedrijf te 

worden uitgevoerd. De werkzaamheden die vallen binnen risicoklasse 1 daarvan is de uitvoering door een 

niet-gecertificeerd bedrijf mogelijk. 

Tabel 1.2 = numeriek overzicht van aantal bronnen met risicoklasse 1, 2 en/of 2A 

  

Risicoklasse Rislcoklasse T Rislcoklasse Z Risicoklasse ZA   

‘Aantal 1 £ 
  

Reikwijdte van het onderzoek 

-  Onderhavig onderzoek heeft betrekking op het bouwval en de Romnyloods. Het asbestonderzoek is een 

momentopname. AA & C Nederland b‚v. is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor verschillen en 

afwijkingen in aangetroffen hoeveelheden en staat van de materialen ten opzichte van de opgestelde 

rapportage; 

- Er kan geen uitspraak worden gedaan over eventuele asbestverdachte materialen achter/onder/boven 

aangetroffen asbestbronnen. 

Geschiktheid van het onderzoek 

Gezien de resultaten van het uitgevoerde asbestonderzoek is onderhavige rapportage geschikt voor de 

verwijdering van de vermelde asbesthoudende materialen en sloop. Zie verder $ 1.5 en 6 1.6. 
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1.3 Doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is, middels visueel inspecteren, inzicht te verschaffen in de aanwezigheid en de 

omvang van asbesthoudende materialen in de onder “omvang en omschrijving opdracht” genoemde 

onderdelen. Eventueel wordt dit ondersteund met materiaalonderzoek. 

Het rapport kan als basis dienen voor een |ater te maken plan van aanpak. 

1.4 Omvang en omschrijving opdracht 

Ten behoeve van het onderzoek zijn de volgende bouw- en constructiedelen op 18-12-2018 onderzocht: 

- Begane grond; 

- Daken gevels, 

De schriftelijke opdracht is op 4-12-2018 verstrekt. 

De volgende werkmethode wordt toegepast: 

Voorbereiding 

Onderzoek, bestaande uit een vooronderzoek op basis van door opdrachtgever beschikbaar te stellen en aan 

te leveren relevante stukken en archieven, zoals (bouw)tekeningen, archieven van verbouwingen en 

renovaties. Beschrijvingen van calamiteiten of incidenten, eerder uitgevoerde (deel)saneringen 

(deskresearch). Daarnaast bestaat het vooronderzoek uit de mogelijkheid tot interviewen van werknemers 

voor zover dit relevant is voor het onderzoek. 

Tevens is er een inventarisatieplan opgesteld en is het onderzoek gemeld bij onze Certificerende Instelling. 

Survey en monsterneming 

Het door middel van een survey opsporen van de asbestverdachte bouwkundige en installatietechnische 

onderdelen. Deze survey geschiedt aan de hand van een checklist toegespitst op het te inventariseren 

bouwwerk of object. Hierbij worden de te onderzoeken materialen in hoofdgroepen ingedeeld, afhankelijk 

van het resultaat van het historisch onderzoek. Indien er geen informatie uit het historisch onderzoek 

beschikbaar komt wordt het object schematisch beschreven en vastgelegd. 

Vervolgens vindt de eventuele monsterneming plaats, waarbij van elk type asbestverdacht materiaal per 

onderzoeklocatie tenminste é&n representatief monster genomen. Van materialen waarin het asbest niet 

homogeen aanwezig is worden meerdere monsters op selectief verschillende toepassingslocaties genomen. 

Asbestidentificaties 

Indien materiaal- en/of stofmonsters zijn genomen dan worden deze in een geaccrediteerd laboratorium voor 

asbestidentificatie geanalyseerd. 

Kwantificeren en registreren 

Eventueel aanwezige bouwkundige en installatietechnische asbestbronnen worden door middel van een 

inventarisatie gekwantificeerd. 

Het uitwerken van de rapportage 

Ten behoeve van het rapport worden indien van toepassing de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

- Verwerken van de resultaten van het vooronderzoek; 

- Tabel met een kwalitatief overzicht van alle genomen monsters en de aangetroffen asbesthoudende 

materialen (type product, soort(en) asbest en gehalte, toepassing) zoals aangeleverd door het 

geaccrediteerde laboratorium; 
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- Tabel met een opsomming van de vermoedelijke niet direct waarneembare aanwezigheid van asbest, 

asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal, of asbestbesmette constructiedelen in het 

bouwwerk of object, waarop in tweede instantie een aanvullende inventarisatie uitgevoerd zal moeten 

worden; 

- Tabel met een compleet kwantitatief overzicht van alle aangetroffen asbesthoudende materialen, exacte 

vindplaatsen, de bereikbaarheid van die plaatsen, de wijze van bevestiging van asbesthoudende 

materialen en indeling van de risicoklasse-indeling; 

- Aangeven van bemonsteringslocaties, de eventuele asbestbronnen en plaatsen die niet geïnventariseerd 

zijn op de digitale plattegronden; 

- Vervaardigen van fotobladen; 

- Het vervaardigen van de risicoklasse-indeling SMA-rt inzake de te nemen arbeidbeschermende 

maatregelen; 

- Het maken van een conclusie en aanbevelingen; 

- Kwaliteitscontrole en autorisatie; 

- Rapportage als pdf-bestand. 

1.5 Beperkingen van het onderzoek 

Algemene beperkingen 

- Het asbestonderzoek is gebaseerd op een grote mate van kennis en ervaring binnen de organisatie van 

AA & C Nederland b.v. Desondanks kan niet volledig worden uitgesloten, dat bij 

verbouwingswerkzaamheden of eventuele sloop van het visueel geïnspecteerde gebouw of installatie 

asbesthoudende elementen worden aangetroffen die niet als zodanig zijn gedetecteerd. Dit hangt onder 

meer samen met het veelal ontbreken van adequate besteksgegevens, historische onderhoudsgegevens 

en/of niet visueel te detecteren elementen; 

- AA & C Nederland b.v. verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden met de nodige zorg en 

vakmanschap uit te voeren. Het te bereiken resultaat s niet uitsluitend afhankelijk van de inspanning van 

AA & C Nederland b.v., maar ook van factoren die buiten de invloedssfeer van AA & C Nederland b.v. 

liggen. Ofschoon de werkzaamheden door AA & C Nederland b.v. naar beste inzicht en vermogen en 

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd, kan AA & C Nederland b.. derhalve 

geen garanties geven met betrekking tot de resultaten. AA & C Nederland b.v. neemt derhalve door het 

aangaan van enige overeenkomst een inspanningsverplichting op zich, en in geen geval een 

resultaatsverplichting. Om te komen tot deze verplichting zal de opdrachtgever alle medewerking 

verlenen bij het beschikbaar stellen van historische gegevens en stukken. AA & C Nederland is niet 

aansprakelijk voor enig gevolg in welke vorm dan ook inzake niet geïnventariseerde asbestbronnen of 

afwijkingen in hoeveslheden. 

  

1.6 Geschiktheid van het onderzoek 

Er zijn géén beperkingen opgetreden in de uitvoering van het onderzoek. Het uitvoeren van een aanvullende 

asbestinventarisatie is in dit geval niet noodzakelijk, omdat het doel van de inventarisatie de sloop van de 

onderzochte delen betreft. 

1.7 Conclusie en advies 

- _ Gezien de resultaten van de uitgevoerde asbestinventarisatie achten wij een opvolgende inventarisatie 

niet noodzakelijk. Zie ook onze bevindingen in $1.6; 

- _ Geadviseerd wordt om belanghebbenden te informeren inzake de resultaten van dit onderzoek. Indien 

gewenst kunnen wij u hierbij ondersteunen; 
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- _ Indien wenselijk kunnen wij u adviseren en ondersteunen tijdens het saneringstraject; 

- _ Geadviseerd wordt de aangetroffen asbestbronnen door een deskundig bedrijf te laten verwijderen. De 

eindcontrole van de in Risicoklasse 1 gesaneerde asbestbronnen dient te gebeuren middels een visuele 

inspectie van het gehele werkgebied en conform NEN 2990 hoofdstuk “Visuele Inspectie”. De vrijgave 

van de onder Risicoklasse 2 en 2A gesaneerde gebieden dienen door een geaccrediteerd 

Testlaboratorium en Inspectie instelling te worden vrijgegeven; 

- _ Indien tijdens de werkzaamheden onvoorzien asbestverdachte materialen worden aangetroffen dient 

direct contact te worden opgenomen met ons bureau. In voorkomend geval zal AA & C Nederland b.v., 

indien nodig, met spoed een aanvullend onderzoek en de hierbij benodigde rapportage verzorgen 

teneinde mogelijke blootstelling aan asbestvezelemissie te voorkomen. Derhalve is AA & C Nederland 

b.v. niet aansprakelijk voor enig gevolg in welke vorm dan ook vanwege niet geïnventariseerde 

asbestbronnen of afwijkingen in hoeveelheden. 
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2 Onderzoeksmethodiek 

  

2.1 Algemeen 

Voorafgaand aan het onderzoek is een asbestinventarisatieplan opgesteld. Dit plan heeft als basis gediend 

voor de werkwijze bij het uitvoeren van het asbestonderzoek. In het plan staat vermeld waar, wanneer, hoe, 

door wie en onder welke omstandigheden/randvoorwaarden een asbestinventarisatie wordt gedaan en uit 

welke onderdelen die bestaat. 

2.2 Vooronderzoek 

Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen, namelijk een interviewgedeelte en het bestuderen 

van beschikbaar gestelde tekeningen en bestekken. In de bijlagen is het volgende opgenomen: 

1. Beknopt verslag van alle inspanningen; 

2. Beknopt verslag van de gesprekken; 

3. Inputgegevens voor het veldwerk. 

Conclusies m.b.t. informatie verzameld onder punt 1 t/m 3. 

2,3 Survey 

Als eerste stap heeft er een toetsing van de uit het vooronderzoek verkregen informatie plaats gevonden. 

Aansluitend is gestart met de survey, waarbij systematisch de te onderzoeken locatie is onderzocht op direct 

waarneembare asbesthoudende producten. Hierbij is indien nodig enkel gebruik gemaakt van 

handgereedschap voor lichte destructieve handelingen. 

2.4 Monsterneming en asbestidentificatie 

Verdachte materialen zijn bemonsterd en geanalyseerd in een geaccrediteerd laboratorium voor 

asbestidentificatie. 

2.5 Inventarisatie 

Vervolgens zijn van de asbesthoudende materialen door middel van een inventarisatie de hoeveelheden 

bepaald, zijn de constructieve gegevens verzameld en is de risicoklasse-indeling vastgesteld. 
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3. Overzicht genomen monsters 

  

De verdachte materialen zijn bemonsterd en door middel van laboratoriumonderzoek met behulp van 

lichtmicroscopie conform NEN 5896 op de aanwezigheid van asbest onderzocht. In totaal zijn 2 

materiaalmonsters genomen, zie tabel 3.1. 

Opgemerkt dient te worden dat bij de monsterneming hechtgebonden asbesthoudend materiaal dusdanig 

beschadigd kan worden dat het laboratorium het aangeleverde asbesthoudende materiaal als niet 

hechtgebonden aanmerkt. De DIA stelt op locatie vast of het oorspronkelijke bronmateriaal daadwerkelijk 

hechtgebonden of niet hechtgebonden is. 

Tabel 3.1- overzicht genomen monsters 

  

Brontype _ Monster  Omschrijving (toepassing) _ Locatie Analyseresutaat 

  

10-15% Chrysotiel, 

  

o MLO3 _ Golfpfaat (os{iggend) Losin voormalige chuur 

p o e # 2.5% Crocidoliet 

n ML02  Golfplaat(loslliggend) _ Naastgebs a olfplaa (loslliggen aast gebouw 

9 e ® 2:5% Crocidoliet 

v Materlaalmonster, analyse door middel van Tchtmicroscopie conform NEN 3856 

NA Asbest niet aantoonbaar 

  

Er zijn geen verdachte installaties aangetroffen. 
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4. Overzicht asbestbronnen 

  

  

  

  

Tren | Wenzer] OmeeE T T e eereeNes EE HE e EE ET D 
voe | nummer | (toepassingt gebonden | d indelng 

OT | oo | Gapartotagena m T7 |e T DERTINT @ T E E N   

  

                              
9T [ o [ Gelplar ontagendlT Naastgebouw, 57 [Taoe T GR IKE a G T [ a e verwidern| N[ 

* echgebondened oor de DIA bepaald 

  

Opmerkingen: 

Deze tabel maakt onomstotelijk deel ut van het volledige rapport met dossiernummer 18-943.A3. Derhalve dient altijd het volledige rapport te worden verstrekt zodat geen informatie wordt achtergehouden; 

De bemonsterde materialen en bovenstaande asbesthoudende materialenzin terug t vinden op het analysecertificaat n bilage met nummer 1855856/25/1.1 

Indien eenzelfde toepassing op een andere locatie i aangetroffen wordt deze gecodeerd met "Als ML; 

De informatie in deze tabel dient t allen tjde in het werk te worden gecontroleerd. Aan eventuele afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend; 

De in de tabel vermelde m! en m?zjn de berekende hoeveelheden op basis van de waarnemingen, Dit betekent dat eventuele overlappen van plaat- of glfplaatmateriaal niet zijn meegenomen, De aannemer dient op loctie zelf vastte stellen of er 

overiappen of dubbelingen in de toepassingen aanwezig zijn; 

Met asbestonderzoek is een momentopname als gevolg hiervan kunnen aangetroffen situaties n de ijd veranderen; 

Eventuwele asbestbronnen di zich achter/onder/boven aangetroffen asbestbronnen bevinden of n directzichtbaa zjn zijn n n de tabe! opgenomen. 

= v 

Amoset am 1 asbesnstruetie vor c Ì wertzeamheden berikbaa zonder h em 

Actnoiet Vauele 7 doo geeerifeeerd alen met E wereaamheden e 
i (giezben Aabest volgen o em Randioek | 7A doorgecenteeerd 31407 immaeraen nclesef valoevei 

n Niet ofverweerd 
Grocdoliet(dauwe sbesT] D Uentbeschadiedolverweerd 

Tremoiet 7 Verweerd bescradgd ofverweerd   
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5. Nadere beschrijving asbestbronnen 

  

Advies brontype 01, Golfplaat (los(liggend)) 

f Naast en in het bouwval (de voormalige woning) zijn een tweetal asbestverdachte golfplaten, als losse 

bron aangetroffen (zie bijlage ‘Tekeningen'). Van dit materiaal zijn monster MLO1 (10-15% Chrysotiel, 2- 

5% Crocidoliet) en MLO2 (15-30% Chrysotiel, 2-5-% Crocidoliet) genomen. Het materiaal is 

hechtgebonden en verkeert in redelijk goede staat. 

Î Geadviseerd wordt de bron, in zijn geheel, in risicoklasse 1 te verwijderen. De eindcontrole van de in 

Risicoklasse 1 gesaneerde asbestbronnen dient te gebeuren middels een visuele inspectie van het gehele 

werkgebied en conform NEN 2990 hoofdstuk “Visuele Inspectie”. 
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Bijlagen 

  

  

- Vooronderzoek 

-  Foto's 

- Tekeningen 

- _ Analyseverslagen asbestidentificatie 

- _ Bronbladen SMA-t, risicoklasse-indeling 

- _ Procescertificaat asbestinventarisatie 
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Vooronderzoek 

  



  

Vooronderzoek 

  

Om een zo volledig mogelijke opname te kunnen doen, zijn de navolgende inspanningen verricht: 

Resultaten interview 

Voorafgaand aan het onderzoek heeft een beperkt interview plaatsgevonden met: 

[L] Een vertegenwoordiger van de opdrachtgever 

[L] Een bewoner 

[[] Gebruikers van het gebouw 

D Aannemers 

[L] Technische dienst van het gebouw 

D Overige 

- _ Uit het gesprek i geen aanvullende informatie beschikbaar gekomen. 

Globale indruk en conclusie van het gebouw of object voorafgaand aan de veldwerkzaamheden (directe 

waarneming van asbestverdachte materialen, besmettingen en dergelijke): 

- _ Geen bijzonderheden 
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Foto’s 

  

  

Bijage 

Versie 2008.00 



  

Foto’s 

  

    

   

Foto 1- Bron -01: Golfplaat Foto 2 -Bron -01: Golfplaat 

       Foto 3- Bron - 01: Golfplaat Foto 4 -Bron -01: Golfplaat 
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Tekening(en) 
  

  

Versie 2008.00 Bijage 



  

  

01/MLO1 - Plaatmateriaal (Golfplaat) 

01/ML02 - Plaatmateriaal (Golfplaat) 

  

   

   

1187 

REEDS GESLOPEN BEBOUWING 

REEDS GESLOPEN BEBOUWING 

  
  

  

16.00mtr 

  

    

YE SLOPEN SCHUUR 1 

  n 
  

TE SLOPEN SCHUUR 2 

  

  

  

nm 69A 
  

  

  

Project 

Asbestonderzoek 

Opdrachtgever 

e a 
  

Onderdea _ | Ptzagrond 

    

    SAE | Daam: 20 E IE GekenNG] AED   
  

  



Analyseverslagen asbestidentificatie 
  

  

Versie 2008.00 Bijage 



Handelslaboratorium 

AA&C Analyse voor asbestidentificatie 

  

  

RAPPORTAGE IDENTIFICATIE ASBEST 

  

  

  

  

Document nr. :1855856/25/1.1 

Datumrapportage : 19-12-2018 Uw referentie :18.9453.A3 

Datum analyse 19-12-2018 Aantal monsters :2 

Datumontvangst _ :19-12-2018 Pagina :1van1 

Analyse methode _ : conform NEN 5896 (Polarisatie Microscopie) (Q) 

Aangeboden door _ : AA&C Nederland b.v. 

Monstergegevens _ : Rietveld 40 Woerden 

Asbestsoort (m/m%) 

M | Monsteromschrijving Materiaal CHR AMO CRO OVE HB 

1 | MLO1: Los in voormalige schuur Golfplaat 1015 - 25 - Ja 

2 ML02; Naast gebouw Golfplaat 15-30 k 25 z Nee             
  

Toelichting bij de tabel: 

Aangerofen asbes ngsdeeld in Kassen: <0,10,1-2/2-5/ 5-10/10-15/15-30/30-60/>60 

    

    

  

M Monstemummer OVE Overige soorten (Tremoliet, Actinoliet, Anthofyliet) 

mim% =  gewichtsprocenten HB Hechtgebonden (volgens NEN 5896, vigerende versie) 

CHR Chrysotiel pos asbest aanwezig, echter niet in percentage uit te drukken 

AMO Amosiet nvt niet van toepassing 

CRO = Crocidoliet - =  Nietaantoonbaar (conc. < 0,1%) 

Opmerkingen: 

- _ Q=analyse valt onder de scope van de RvA Testen accreditatie. De analyse is uitgevoerd door L568. 

- _ Bijde kwanttatieve bepaling van asbest in materiaal monsters, van de gebruikte onderzoeksmethode, is de bepalingsgrens 0,1%. 

Indien het gehalte aan asbest onder de bepalingsgrens ligt, wordt het monster als niet asbesthoudend beschouwd. In geval dat bij de 

methode met Polarisatie Licht Microscopie (PLM) van organisch gebonden materialen, vezel type materialen en kleefmonsters geen 

asbest wordt aangetroffen, wordt aanbevolen om analyse te verrichten met behuip van Scanning Elektronen Microscopie (SEM). 

- _ derresultaten hebben uitsluitend betrekking op de aangeboden monsters 

- _ ditrapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd 

- _ ditdocument is digitaal vervaardigd en derhalve niet ondertekend. 

B MO2, materiaal is verweerd 

adres Goudsestraatweg11-13 _ =mal secretariaat@aacanalyse.com _ te/: 0348-46 0837 K Utrecht 33284985 

3421 GG Oudewater wer: wwwaacnederland.nl fex 03484604 15 BTW: 8053.56.484.B.01 

1855856/25/1.1 



Bronbladen SMA-rt, risicoklasse indeling 
  

  

Versie 2008.00 Bijage 



  

SMART Risicoclassificatie 

Aangemaakt op 20 december 2018 om 08h41 (1328597) 

  

stichtin 

AASC Nederland bv SCA-code: 07-D070125.01 Certificatie 

Asbest 

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport (07-D070125.01- 

18.9453.A3]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie 

Ascert 

  

  

Identificatie 

Adres Rietveld 40, Woerden 

Projectcode 18.9453.A3 

Projectnaam bijgebouwen 

Broncode 01 

Bronnaam Overige golfplaten 

Feiten 

Productspecificatie Asbestcement golfplaat 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 

Hoeveelheid asbest 2 stuks 

Percentage Chrysotiel 15-30% 

Percentage Amfibool asbest 2-5% 

Analysecertificaatnummer 1855856/25/1.1 

situatie 

Bevestiging Los 

Binnen / buiten Buiten 

Beschadiging Niet 

Verweerdheid Niet 

Extra vragen 

  Vraa Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal 

Antwoord: Ja 

Vraag: De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het 

asbesthoudende materiaal nodig zijn 

Antwoord: Ja 

Verwijdering 

Handeling Los asbesthoudend materiaal direct verpakken 

Risicoclassificatie 

Risicoklasse 

Gebruikte versie classificatiemodel 

Werkplanelementen 

Risicoklasse 1 

1 

SMART 2.2 14072018 (ingangsdatum 14-07-2018) 

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden, 

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te 

worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een 

Risico Inventarisatie Evaluatie (RISE). 

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied. 

(1328597) 



Procescertificaat asbestinventarisatie 
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Normec Certification B.V. 

Stationsweg 2, 4191 KK Geldermalsen 

70345 585 000, info-cert@normec.nl 

www.normec.nl 

  5 Normec 

Procescertificaat Asbestinventarisatie 07-D070125 

AA & C Nederland B.V. 

Adres: Goudse straatweg 11 Datum uitgifte: 13-12-2017 

3421 GG OUDEWATER Vervaldatum: 13-12-2020 

Telefoonnr: _ 0348-460837 Datumeerste uitgifte: _ 21-04-1998 

Contactpersoon: KvK-nummer: 33284985 

e-mail: info lan 

  

Verklaring van uitgifte 

Dit procescertificaat s vastgelegd op basis van het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het 

Procescertificaat Asbestinventarisatie, zoals opgenomen in bijlage Xlla behorend bij artikel 4.27 van de 

Arbeidsomstandighedenregeling en conform het certificatiereglement, afgegeven door Normec Certification B.V. 

Normec Certification B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de certificaathouder 

uit te voeren proces van inventariseren van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbest verontreinigd 

materiaal of asbest verontreinigde constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voorafgaand aan het geheel 

of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten, het verwijderen van asbest of het opruimen van asbest 

na een incident, incl. de oplevering van het asbestinventarisatierapport, wordt uitgevoerd volgens de relevante 

eisen uit bijlage Xllla behorende bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling. 

Wenken voor de afnemer/opdrachtgever 

1 Decertificaathouder: 

3.  blijft gedurende de looptijd van het procescertificaat voldoen aan de relevante eisen uit bijlage Xllla; 

b. verleent medewerking aan beoordelingen door de certificerende instelling; 

c. stuurt een ongeldig geworden procescertificaat terug aan de certificerende instelling, binnen veertien 

dagen na een getekend verzoek hiertoe; en 

d. geeft wijzigingen als bedoeld n artikel 4, tweede lid, van bijlage Xllla door aan de certificerende 

instelling. 

Voor Normec Certification B.V. 

  
stichting 

Ceruficatie 

Asbest 

Asbestinventariatie Ascert 

Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certiicaatregister op www, 

Certificerende instelling: ‘Normec Certification B.V. Certificaatnummer: 07-0070125 

Aanwijzingsbeschikking: ARBO/P8&G/08/14505 SCA-code: 07-D070125.01 

  

  

        
  



  

  

    
   

   

  

  

gemeente 

dvieegN 

Asbestinventarisatie conform het procescertificaat, zoais gepubliceerd in 

Staatscourant 68771 d.d. 6 december 2018 

3 Schuren zijnde gehele bouwwerken. 

D Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk 

D Voor uitsluitend het verwijderen van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal 

DD Voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten 

I Voor volledige renovatie of totaalsloop 

    

  

  

  
  

Adres: Van Teylingenweg 143 

Postcode: 3471 GH 

Plaats: Kamerik 

Kadastrale gegevens: Onbekend 

Rapportage datum: 22 januari 2021 

Projectnummer: KLA-2017-5490-2 

Status/revisie rapport: Definitief, revisie 2, versie 3.0 

Klaver Asbestinventarisaties B.V. _ www.klaverasbest.nl 

Rembrandtlaan 46 info@klaverasbest.nl 

3723 BK Bilthoven SCA-07-D070067 

030-74 40 266 SCA-07-D070067.01 

Ascert 
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KLA-2017-5490-2 

asbestinventarisaties en advies 

Titelblad 

Asbestinventarisatie conform het procescertificaat, zoals gepubliceerd in 

Staatscourant 68771 d.d. 6 december 2018. 

3 Schuren zijnde gehele bouwwerken. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Opdrachtgever Naam De Vries Asbest B.V. 

Contactpersoon — 

Adres Weijpoort 37-AA 

Postcode/plaats 2415 BW Nieuwerbrug aan den Rijn 

Telefoonnummer 06-15090603 

E-mailadres info@devriesasbest.nl 

Rapportagedatum 22 januari 2021 

Referentie opdrachtgever _ [N.VJT. 

LAVS-nummer INVENTARISATIE-2182309 

LAVS-activeringscode f3f1b350-c162-4db3-a5a5-1a87f14e5e32 
    
  

  

      
  

  

D070067.01) 

Naam uitvoerende DIA en SCA: IL Bos (DIA code 51E-270320-411665) 

Projectnummer: KLA-2017-5490-2 

Status/revisie rapport: Definitief, revisie 2, versie 3.0 

  

  

De geschiktheid van dit rapport: 

DD Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk 

D Voor uitsluitend het verwijderen van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal 

D Voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten 

Voor volledige renovatie of totaalsloop 

Reikwijdte onderzoek: 

Gehele bouwwerk of object 

D Gedeelte van bouwwerk of object 

D Bouwwerk of object en het gebied rondom het bouwwerk of object 

D_ Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of object 

Risicobeoordeling 

Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt) 

J_ Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991:2015) 

Monstername en analyses: aantal monsters: 11 stuks 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
Deskundige inventariseerder asbest Technisch verantwoordelijke 

Naam en certificaatnr. DIA | w (51E-270320-411665) 

Handtekening 

Datum 21 januari 2021 22januari2021 *     
  

*De geldigheidsduur van de rapportage is 3 jaar vanaf de datum van de interne autorisatie, indien het 

rapport ouder is,is actualisatie noodzakelijk. 
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asbestinventarisaties en advies 

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

Aan Klaver Asbestinventarisaties B.V. is de opdracht verstrekt door De Vries Asbest B.V. om in Kamerik 

gelegen aan Van Teylingenweg 143 een asbestinventarisatie uit te voeren aan 3 Schuren zijnde gehele 

bouwwerken. De opdracht moet uitgevoerd worden conform omschrijving in offerte. 

Klaver Asbestinventarisaties B.V. is in het bezit van het procescertificaat met het certificaatnummer 07- 

D070067 SCA-registratienummer 07-D070067.01 bij de certificerende instelling Normec. Hiermee toont 

Klaver Asbestinventarisaties B.V. aan te voldoen aan de huidige eisen zoals beschreven in het 

procescertificaat, zoals gepubliceerd in Staatscourant 68771 d.d. 6 december 2018' 

Alleen de in rood vermelde materialen bevatten asbest. Deze materialen dienen onder de in SMA-rt (bijlage 

4.5) vermelde risicoclassificaties te worden verwijderd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. 

NB. Vermenigvuldiging en doorsturen van dit rapport is alleen toegestaan wanneer het gehele rapport in 

kleur wordt aangeboden. Bij een zwart wit weergave van dit rapport gaat belangrijke informatie verloren. 
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asbestinventarisaties en advies 

Overzicht asbesthoudende, asbestverdachte en asbestvrije toepassingen 

Projectnummer 

KLA-2017-5490-2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Codering Materiaal Locatie Omschrijving Hoeveelheid Risicoklasse 

1 Stopverf Schuur 1 Stopverfinhouten |1x63mt Geen asbest 

kozijnen aangetroffen 

1 Stopverf Schuur 1 Stopverfinhouten |1x23mt Geen asbest 

kozijnen aangetroffen 

2 Golfplaat Schuur 1 Golfplaat op balken [1x2m? t 

zolder 

3 Golfplaat Schuur 1 Golfplaat op dak 1x96 m? 2A 

4 Golfplaat Schuur2 Golfplaat op dak 1x 230 m? Geen asbest 

aangetroffen 

s Golfplaat Scher3 Gelfpastopesk 16602 2 

5 Gevelpaselen |S Gevelpossen 12002 2 

2 Cementplaat Schuur3 Cementplastlengs |1x68m? z 

dak 

8 Cementplaat | Schuur3 Cementplaattegen |1x220m: 2 

Gax, oiafond en voor 

enachtergevel 

9 Beglazingskit _ | Raamkozijnen Beglazingskit in 1x31,53 m! Geen asbest 

schuur 1en3 houten kozijnen aangetroffen 

10 stelplaatjes Schuur3 Stelplaatjesinde _ | 1x25 stuk(s) 2a 

versnijding van de 

fundering     
  

De monsters zullen door middel van een kleurencodering geclassificeerd worden. De gebruikte kleuren 

hebben de volgende betekenis: 

Rood: 

Blauw: 

Asbesthoudende materialen 

Asbestvrije materialen 

Naast de kleurencodering zullen de monsters een lettercode krijgen, waaruit opgemaakt kan worden wat 

voor soort monster het betreft. De lettercodering heeft de volgende betekenis: 

M: 

K: 

v 

Vl: 

Materiaalmonster (geanalyseerd volgens NEN 5896, Polarisatie Licht Microscopie) 

Kleefmonster 

Visuele verwijzing naar identiek materiaal (er heeft hier dus geen monstername plaatsgevonden) 

Visuele verwijzing vanuit het Intechnium handboek asbest 

NB. Genoemde hoeveelheden en afmetingen zijn ter indicatie, hieruit kunnen geen rechten worden 

ontleend. 
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Overzicht asbesthoudende toepassingen 

  

  

  

  

  

  

  

  

Codering | Verwijderingsmethode Risicoklasse | Conclusie en/of aanbevelingen 

2 _ |Golfplaat in het geheel inpakken en verwijderen |1 zie paragraaf 3 

3 | Openlucht 2A zie paragraaf 3 

5 | Openlueht 2 zie paragraaf 3 

6 | Openlueht 2 zie paragraaf3 

7 Openlucht z zie-paragraaf3 

8  |Centainment 2 zie paragraaf3 

10 _ |Open lucht 2A zie paragraaf 3           
  

NB. Rood zijn de asbesthoudende materialen 

Dit rapport, of een kleurenkopie, dient een onderdeel uit te maken van het werkplan van het 

asbestverwijderingsbedrijf en dient tijdens de uitvoering van het verwijderings- en sloopwerk in complete 

vorm op de werkplek aanwezig te zijn. De sloop mag pas starten nadat de uitvoering van het noodzakelijk 

te verwijderen asbesthoudende materiaal heeft plaatsgevonden. Indien er geen asbest is aangetroffen 

dient dit rapport, of een kleurenkopie, op de werkplek aanwezig te zijn zodat men kan aantonen dat een 

asbestinventarisatie is uitgevoerd en daarbij geen asbest is aangetroffen. Het rapport is geen bestek voor 

sloop of asbestverwijdering, de in het rapport opgeven hoeveelheden zijn ter indicatie. Deze zijn daardoor 

niet geschikt voor het maken van de prijsvorming. De actuele situatie en ter indicatie gegeven 

hoeveelheden, dienen in het werk gecontroleerd te worden. 

Klaver Asbestinventarisaties B.V. heeft dit rapport op de meest zorgvuldige wijze samengesteld conform de 

eisen die te stellen zijn aan goed vakmanschap en heeft hierbij naar het beste inzicht gehandeld. 

Desondanks blijft de kans bestaan dat er toch asbest geconstateerd kan worden tijdens renovatie en/of 

sloop. Klaver Asbestinventarisaties B.V. is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade hiervan (zie 

de leveringsvoorwaarden DNR 2011). Tijdens sloopwerkzaamheden dient men alert te blijven op mogelijke 

asbestbronnen die niet in dit rapport worden genoemd. Klaver Asbestinventarisaties B.V. is niet 

aansprakelijk voor gemaakte schade welke kan ontstaan tijdens de inventarisatie door gebruik van (licht) 

destructieve handelingen. 

Geschiktheid rapportage 

Het rapport is geschikt voor: * volledige renovatie of totaalsloop, dit onderzoek is uitgevoerd naar 

aanleiding van de voorgenomen sloop van de 3 schuren. Deze rapportage wordt zodanig geschikt 

aangemerkt voor het voorgenomen doel indien het doel wijzigt dient de geschiktheid van deze rapportage 

opnieuw beoordeeld te worden. 

  

Reikwijdte onderzoeksgebied 

De reikwijdte van de inventarisatie betreft: ' Gehele bouwwerk of object ' (3 schuren) 
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1 Inleiding 

1.1 Revisie beheer 

In de volgende tabel is het versienummer van de rapportage aangegeven: 

  

  

  

  

Versie | Datum Rapport nummer iging(en)/opmerkingen 

10 5-1-2018 KLA-2017-5490 | Geen wijzigingen, dit betreft de eerste uitgave van het rapport 

10 29-12-2020 KLA-2017-5490-1 | Wijzigingen betreft aanvullend onderzoek. Bron 9 toegevoegd op 

pagina 24, tekeningen aangepast op pagina's 26 t/m 29, 

aanvullende foto's toegevoegd op pagina 31, analyserapport 

toegevoegd op pagina 32 van dit rapport. 

  

20 22-1-2021 KLA-2017-5490-2 | Wijzigingen betreft aanvullend onderzoek. Bron 10 toegevoegd op 

pagina 21, SMA-rt aangemaakt en toegevoegd op pagina 22, 

tekening aangepast op pagina 30 en toegevoegd op pagina 31, 

zanvullende foto's toegevoegd op pagina 35, analyserapport 

toegevoegd op pagina 38 van dit rapport.             
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2 Resultaten 

2.1 Desk- en Fieldresearch 

Het doel van het onderzoek is het systematisch opsporen van alle asbestverdachte materialen die gelden 

voor het object of gedeelte van het object dat onderzocht is, met behulp van eventueel licht destructief 

onderzoek. Daarnaast zal worden aangegeven met welke beschermende maatregelen deze verdachte 

materialen gesaneerd dienen te worden. 

Hierbij verklaart Klaver Asbestinventarisaties B.V. een onafhankelijk onderzoek te hebben verricht ten 

opzichte van de opdrachtgever en/of eigenaar. Biĳ het aannemen van het werk is er in de offerte gevraagd 

naar bouwkundige tekeningen en/of informatie welke betrekking hebben op het te onderzoeken gebouw 

of object. 

De opdrachtgever heeft de volgende informatie/documenten verstrekt ten behoeve van de 

asbestinventarisatie: 

  

  

  

  

  

  

Titel Informatie 

Bagviewer Bagviewer is geraadpleegd en het bouwjaar is 1930 

De locatie was ten tijde van de Ja 

inventarisatie in gebruik 

Verbouwingen hebben Onbekend 

plaatsgevonden in 

Mogelijk i er asbest verwerktin __ [ De schuren 

Plannen voor de toekomst Sloop 

  

Is er eerder een asbestinventarisatie | Ja door Klaver asbestinventarisaties en advies B.V. op 5-1-2018 met 

op de locatie uitgevoerd projectnummer KLA-2017-5490 

  

Iser eerder een asbest sanering op | Zover wij weten is er eerder een asbest sanering uitgevoerd op deze 

de locatie uitgevoerd locatie.         

Op basis van de resultaten van de deskresearch en interviews bestaan er aanwijzingen voor de 

aanwezigheid van Asbesthoudende toepassingen in het onderzochte object. 

Het betreft stopverf, golfplaten, cementplaten en wandplaten waarvan nader onderzoek noodzakelijk is. 

Het vooronderzoek voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

Het betreft een inventarisatie van 3 schuren van een agrarisch bedrijf met bijgebouwen, gelegen in het 

buitengebied. In de omgeving zijn andere agrarische bedrijven gesitueerd. 

Globale indruk van het bouwwerk en/of object voorafgaand aan de inventarisatie. 

(Directe waarneming van asbestverdachte materialen, besmettingen en dergelijk): 

B Stopverf, golfplaten, cementplaten en wandplaten. 

Van alle asbestverdachte toepassingen zijn totaal 11 stuks materiaalmonsters genomen en aan het 

laboratorium ter analyse aangeboden. Deze zijn geregistreerd onder de nummers zoals ze in de tabel in 2.2 

en 2.3 zijn weergegeven. 
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2.2 Overzicht asbesthoudende bronnen en SMA-rt uitdraaien 

  

Na optische analyse bleek het materiaal WEL asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Bronnummer 2 

Plaats Schuur 1 

Materiaal Golfplaat 

Monsternummer MO2 

Situatie: binnen/buiten Binnen 

Hoeveelheid/afmeting 1x2m? 

Analysenummer STL.85100 

Bevestigingsmethode Los liggend 

Staat materiaal Licht beschadigd, niet verweerd 

Asbestsoort(en) Chrysotiel (serpentijn) 

crocidoliet (amfibool) 

Percentages (%) 10-15% 

2-5% 

Gebondenheid (binding) Hechtgebonden 

Risicoklasse sanering 1 

Urgentie/toelichting risicoklasse | Geen direct risico, saneren op korte termijn niet noodzakelijk. 

Verwijderingsmethode Golfplaat in het geheel inpakken en verwijderen 

Bereikbaarheid Buiten bereik > 2,5 meter 

Toepassing Golfplaat   

Opmerkingen/aanbevelingei 

       Foto 8 | Foto voor bron Golfplaat Foto 9 | Foto voor bron Golfplaat 
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SMART Risicoclassificatie stichting 

Aangemaakt op 29 december 2020 om 16h31 (1822143) ÎÎ S c e r t Klaver Asbestinventarisaties BV SCA-code: 07-D070067.01 

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit an het acbestinventarisatierapport [07-D070067.01-KLA 

  

  

  

2017-5490]. 

Identificatie 

adres Van Teylingenweg 143. Kamerik 

Projectcode KLA2017:5490 

Projectnaam 3 schuren 

Broncode o2 

Bronnaam Golfplaat 

Feiten 

Productspecificatie ‚Asbestcement golpiaat 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 
Hoeveelheid asbest 2m 

rcentage Chrysotiel 10-15% 

Percentage Amfibool asbest 2.5% 

analysecertificaatnummer STL8s100 

situatie 

Bevestiging tos 

Binnen / buiten Binnen 

Beschadiging ucrt 

Verweerdheid Niet 

Extra vragen 

Vraag: Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging envof breuk van het asbesthoudende materiaal 

antwoor a 

  

Vraag: De toepassing (materiaal, object constructie, installatie) wordt ls geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het 
„asbesthoudende materiaal nodg zijn 

Antwoor a 

Verwijdering 

Mandeling Los asbesthoudend materiaal direct verpakken 

  

Risicoclassificatie 

Risicoklasse 1 

Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020} 

Werkplanelementen 

Risicoklasse 1 

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden. 

Het bedrjf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert. dient de best bestaande technieken toe te passen. r dienen bronmaatregelen genomen te 

worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddeien dienen vastgelegd te zijn in een 

Risico Inventarisatie Evaluatie (RIGE) 

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk “Vsuele Inspectie’ te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied. 

1822143 
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Na optische analyse bleek het materiaal WEL asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

Bronnummer 3 

Plaats Schuur 1 

Materiaal Golfplaat 

Monsternummer MO3 

Situatie: binnen/buiten Buiten 

Hoeveelheid/afmeting 1x96 m? 

Analysenummer STL.85100 

Bevestigingsmethode Geschroefd 

Staat materiaal Niet beschadigd, niet verweerd 

Asbestsoort(en) Chrysotiel (serpentijn) 

crocidoliet (amfibool) 

Percentages (%) 10-15% 

25% 

Gebondenheid (binding) Hechtgebonden 

Risicoklasse sanering 2A 

Urgentie/toelichting risicoklasse | Geen direct risico, saneren op korte termijn niet noodzakelijk. 

Verwijderingsmethode ‘Open lucht 

Bereikbaarheid Verwijdering van uit mechanisch werktuig of van af een steiger 

Toepassing Golfplaat 

Opmerkingen/aanbevelingen: 

  

N 

   
            Foto 12 | Foto voor bron Golfplaat Foto 13 | Foto voor bron Golfplaat 
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SMART Risicoclassificatie stichting 

Aangemaakt op 29 december 2020 om 16h31 (1822144) ‘ÎÎ S c e r t Klaver Asbestinventarisaties BV SCA-code: 07-D070067.01 

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit an het acbestinventarisatierapport [07-D070067.01-KLA 

  

  

  

2017-5490) 

\dentificatie 

adres van Teyingenweg 143 Kamerk 

Projectcode KLA2017-5490 

Projectnaam 3 schuren 

Broncode 03 

Bronnaam Goliiaat 

Feiten 

Productspecitiatie asbestcement gofpaat 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 
Hoeveelheid asbest 6m 

rcentage Chrysotiel 10-15% 

Percentage Amfibool asbest 2.5% 

Analysecertificaatnummer smes100 

situatie 

Bevestiging Geschroerd 
Binnen / buiten Buten 

Beschadiging Net 

Verweerdheid Niet 

Verwijdering 

Handeling Overi (als geneel verwideren niet mogelj s} 

Risicoclassificatie 

Risicokdasse x 

Gebruikte versie classifcatiemodel SMART 2.4 30112020 (ngangsdatum 30-11-2020) 

Werkplanelementen 

Openlucht RK2A 

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden. 

Het gecertifceerde asbestverwijderingsbedrif dat de asbestwerwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. EF 

dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen In een werkpian, opgesteld conorm hét 

certicatieschema, te worden opgenomen. 

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-insteling volgens NEN 2990, onderdee! visuele inspectie te worden 

uitgevoerd 

1822144 
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Projectnummer 

KLA-2017-5490-2 

  

  

Naoptisch 

WELast = percen dedet t   
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SMART Risicoclassificatie stichting 

Aangemaakt op 29 december 2020 om 16h31 (1822145) ‘ÎÎ S c e r t Klaver Asbestinventarisaties BV SCA-code: 07-D070067.01 

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit an het acbestinventarisatierapport [07-D070067.01-KLA 

  

  

  

2017-5490) 

\dentificatie 

adres van Teyingenweg 143 Kamerk 

Projectcode KLA2017-5490 

Projectnaam 3 schuren 

Broncode wos 

Bronnaam Goliiaat 

Feiten 

Productspecitiatie asbestcement gofpaat 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 
Hoeveelheid asbest sm 

rcentage Chrysotiel 10-15% 

Percentage Amfibool asbest <0:19% (niet aantoonbaar) 

Analysecertificaatnummer sm85100 

situatie 

Bevestiging Geschroerd 
Binnen / buiten Buten 

Beschadiging Net 

Verweerdheid Niet 

Verwijdering 

Handeling Overi (als geneel verwideren niet mogelj s} 

Risicoclassificatie 

Risicokdasse 2 

Gebruikte versie classifcatiemodel SMART 2.4 30112020 (ngangsdatum 30-11-2020) 

Werkplanelementen 

Openlucht RK2 

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden. 

Het gecertifceerde asbestverwijderingsbedrif dat de asbestwerwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. EF 

dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen In een werkpian, opgesteld conorm hét 

certicatieschema, te worden opgenomen. 

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-insteling volgens NEN 2990, onderdee! visuele inspectie te worden 

uitgevoerd 

a822145) 
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SMART Risicoclassificatie stichting 

Aangemaakt op 29 december 2020 om 16h31 (1822146) ‘ÎÎ S c e r t Klaver Asbestinventarisaties BV SCA-code: 07-D070067.01 

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit an het acbestinventarisatierapport [07-D070067.01-KLA 

  

  

  

2017-5490) 

\dentificatie 

adres van Teyingenweg 143 Kamerk 

Projectcode KLA2017-5490 

Projectnaam 3 schuren 

Broncode 6 

Bronnaam Gevelpaneien 

Feiten 

Productspecitiatie asbestcement wand- n gevelplaat 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 
Hoeveelheid asbest 2007 

rcentage Chrysotiel 10-15% 

Percentage Amfibool asbest <0:19% (niet aantoonbaar) 

Analysecertificaatnummer sm85100 

situatie 

Bevestiging Gekdemd 
Binnen / buiten Buten 

Beschadiging uen 

Verweerdheid Niet 

Verwijdering 

Handeling Overi (als geneel verwideren niet mogelj s} 

Risicoclassificatie 

Risicokdasse 2 

Gebruikte versie classifcatiemodel SMART 2.4 30112020 (ngangsdatum 30-11-2020) 

Werkplanelementen 

Openlucht RK2 

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden. 

Het gecertifceerde asbestverwijderingsbedrif dat de asbestwerwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. EF 

dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen In een werkpian, opgesteld conorm hét 

certicatieschema, te worden opgenomen. 

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-insteling volgens NEN 2990, onderdee! visuele inspectie te worden 

uitgevoerd 

1822146 
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Naoptische anal et EL zsbeswezek - 
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SMART Risicoclassificatie stichting 

Aangemaakt op 29 december 2020 om 16h31 (1822147) ‘ÎÎ S c e r t Klaver Asbestinventarisaties BV SCA-code: 07-D070067.01 

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit an het acbestinventarisatierapport [07-D070067.01-KLA 

  

  

  

2017-5490) 

\dentificatie 

adres van Teyingenweg 143 Kamerk 

Projectcode KLA2017-5490 

Projectnaam 3 schuren 

Broncode 07 

Bronnaam Cemeripiaat 

Feiten 

Productspecitiatie Asbestcement vakke paat 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 
Hoeveelheid asbest sm 

rcentage Chrysotiel 10-15% 

Percentage Amfibool asbest 2.5% 

Analysecertificaatnummer smes100 

situatie 

Bevestiging Geschroerd 
Binnen / buiten Buten 

Beschadiging Net 

Verweerdheid Niet 

Verwijdering 

Handeling Overi (als geneel verwideren niet mogelj s} 

Risicoclassificatie 

Risicokdasse x 

Gebruikte versie classifcatiemodel SMART 2.4 30112020 (ngangsdatum 30-11-2020) 

Werkplanelementen 

Openlucht RK2A 

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden. 

Het gecertifceerde asbestverwijderingsbedrif dat de asbestwerwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. EF 

dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen In een werkpian, opgesteld conorm hét 

certicatieschema, te worden opgenomen. 

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-insteling volgens NEN 2990, onderdee! visuele inspectie te worden 

uitgevoerd 

a822147) 
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Projectnummer 

KLA-2017-5490-2 

  

SMART Risicoclassificatie 
stichting 

Aangemaakt op 29 december 2020 om 16h31 (1822148) ÎÎ S c e r t Klaver Asbestinventarisaties BV SCA-code: 07-D070067.01 

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit an het acbestinventarisatierapport [07-D070067.01-KLA 

  

  

2017-5490]. 

Identificatie 

adres Van Teyingenweg 143, Kamerk 

Projectcode KLA2017:5490 

Projectnaam 3 schuren 

Broncode wos 

Bronnaam Cementpiaat 

Feiten 

Productspecificatie 

Hechtgebondenheid 

Hoeveelheid asbest 

rcentage Chrysotiel 

Percentage Amfibool asbest 

analysecertificaatnummer 

  

situatie 

Bevestiging 

Binnen / buiten 

Beschadiging 

Verweerdheid 

Verwijdering 

MHandeling 

Risicoclassificatie 

Risicoklasse 

Gebruikte versie classificatiemodel 

Werkplanelementen 

Containment RK2 

 Asbestcement viakke piaat 

Hechtgebonden 

220m 

2.5% 

<0.1% (niet aantoonbaar) 

STL8s100 

Gespijkerd 

ginnen 

ucrt 

uent 

 Overig (als geheet verwijderen niet mogelijk is) 

2 

SMART 2.4 30112020 (ingangsdatum 30-11-2020} 

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema. 

Het gecertifceerde asbestvenwijderingsbedrif at de asbestwerwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. EF 

dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisie te voorkomen. Deze maatregeien dienen In een werkpian, opgesteld conorm hét 

certicatieschema, te worden opgenomen. 

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspecte-instling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel 

luchtmetingen, te worden uitgevoerd. 

1822148 
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Na optische analyse bleek het materiaal WEL asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Bronnummer 10 

Plaats Schuur 3 

Materiaal Stelplaatjes 

Monsternummer M1-A 

Situatie: binnen/buiten buitensanering 

Hoeveelheid/afmeting 1 x 25 stuk(s) 

Analysenummer 1141959 

Bevestigingsmethode Ingestort 
  

Staat materiaal 
Licht beschadigd, licht verweerd 

  

  

  

  

  

Situatie: binnen/buiten Buiten 

Asbestsoort(en) chrysotiel 

crocidoliet 

Percentages (%) 1015% 

25% 

Gebondenheid (binding) Hechtgebonden 

Risicoklasse sanering 2A 

  

Urgentie/toelichting risicoklasse Geen direct risico, saneren op korte termijn wel 

aanbevolen. 

  

Verwijderingsmethode Open lucht 

  

Bereikbaarheid Slecht bereikbaar 

  

Toepassing   Stelplaatjes 
  

  

Opmerkingen/aanbevelingen: 

  
  

  
Foto 22 | Foto voor bron Stelplaatjes 

  

  
Foto 24 | Foto voor bron Stelplaatjes Foto 25 | Foto voor bron Stelplaatjes 
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  stichting 

Aangemaakt op 22 januari 2021 om 13h28 (1836592)} Î(" - 

Klaver Asbestinventarisaties BV SCA-code: 07-D070067.01 

Deze risicoctassifcatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070067.01-KLA- 

  

  

  

  

2017-490] 

Identificatie 

adros Van Teyingenweg 143, Kamerk 

Projectcode KLA-2017-5490 

Projectnaam 3 schuren 

Broncode “A 

Bronnaam stelplaatjes 

Feiten 

Productspecificatie Asbestcement viakke piast 

Hechtgebondenheid Hechtgebonden 
Hoeveelheid asbest 25 stuks 

rcentage Chrysotiel 1w-15% 

Percentage Amfibool asbest 2.5% 

 Analysecertificaatnummer 141959 

situatie 

vestiging Ingestortin beton of cement 

Binnen / buiten Buten 

Beschadiging uent 

Verweerdheid uent 

Verwijdering 

Handeling Overig (als geneel verwijderen niet mogelij i} 

Risicoclassificatie 

Risicoklasse a 

Gebruikte versie cassificatiemodel SMART 2.4 30112020 (/ngangsdatum 30-11-2020) 

Werkplanelementen 

Openlucht RK2A 

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden 

Het gecerticeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden utvoert. dient de best bestaande technieken toe te passen. EF 

dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisie te voorkomen. Deze maatregeien dienen In een werkpian, opgesteid conform het 

Certiicateschema, te worden opgenomen. 

r dlent een eindcontrole door een RVA geaccrediteerde (1S0 1720) Inspectieinsteling volgens NEN 290, onderdeel visuele inspectie te worden 

uitgevoer: 

4836592} 
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2.3 Overzicht niet-asbesthoudende bronnen 

  

Na optische analyse bleek het materiaal GEEN asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 

  

  

  

  

  

  

  

Bronnummer 1 

Plaats Schuur 1 

Materiaal Stopverf 

Monsternummer MO (VO1) 

Hoeveelheid/afmeting 1x63 m! 

Analysenummer STL.85100   

Opmerkingen/aanbevelingen: 

    

  

Foto 1 | Foto voor bron Stopverf 

Foto 4 | Foto voor bron Stopverf       Foto 3 | Foto voor bron Stopverf 
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Na optische analyse bleek het materiaal GEEN asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 

  

  

  

  

  

  

Bronnummer 1 

Plaats Schuur 1 

Materiaal Stopverf 

Monsternummer voi 

Hoeveelheid/afmeting 1x23 m 

Analysenummer STL.85100   
  

Opmerkingen/aanbevelingen: 

Foto 6 | Foto voor bron Stopverf 

      Foto 7 | Foto voor bron Stopverf 
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a optische analyse bleek het materiaal GEEN asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 

  

  

  

  

  

  

Bronnummer 4 

Plaats Schuur 2 

Materiaal Golfplaat 

Monsternummer 04 

Hoeveelheid/afmeting 1 x 230 m? 

Analysenummer STL.85100     
Opmerkingen/aanbevelingen: 

   

Foto 14 | Foto voor bron Golfplaat 

E 

      Foto 16 | Foto voor bron Golfplaat Foto 17 | Foto voor bron Golfplaat 

  

Pagina 25 van 38 



88 KLOVER IA 01754902 
asbestinventarisaties en advies 

  

a optische analyse bleek het materiaal GEEN asbestvezels te bevatten in een percentage boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 

  

  

  

  

  

  

  

Bronnummer J 

Plaats Raamkozijnen schuur 1 en 3 

Materiaal Beglazingskit 

Monsternummer 109 en MO9-1 

Hoeveelheid/afmeting 1x31,53 m 

Analysenummer 1134144 
  

Opmerkingen/aanbevelingen: Er zijn meerdere monsters genomen van de bron beglazingskit op 

verschillende locaties en als verzamelmonsters aangeboden bij het Iaboratorium hieruit kunnen we de 

conclusie trekken dat deze bron niet asbesthoudend is. 

  

  
Foto 36 | Foto voor bron Beglazingskit Foto 37 | Foto voor bron Beglazingskit 

-_ ® 

     
Foto 38 | Foto voor bron Beglazingskit Foto 39 | Foto voor bron Beglazingskit     
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3 Conclusie en aanbevelingen 

Dit rapport is geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop.   

Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen sloop van de 3 schuren. Deze rapportage 

wordt zodanig geschikt aangemerkt voor het voorgenomen doel indien het doel wijzigt dient de 

geschiktheid van deze rapportage opnieuw beoordeeld te worden. 

De aangetroffen asbesthoudende toepassingen vormen geen direct gevaar voor de gebruiker/bewoner van 

het bouwwerk of object en kunnen worden verwijderd in het kader van sloop en/of renovatie. Saneren op 

korte termijn is wel aanbevolen. 

Geadviseerd wordt bij toekomstige bouw/sloop/renovatie van het onderzochte object de aangetroffen 

Asbesthoudende toepassingen te saneren. 

Wij wijzen u op de verplichting de sanering te laten uitvoeren door een erkend asbestsaneringsbedrijf. 

Aanbevelingen voor destructief onderzoek 

In onderstaande tabel zijn locaties en toepassingen vermeld die of buiten het onderzoeksgebied behoren of 

waar aanvullend en/of separaat onderzoek geadviseerd wordt. 

  

  

  

            
  

Type Locatie Materiaal Waar te verwachten Aanvullend onderzoek 

noodzakelijk 

Uitsluiting Woningen  |Diverse Behoren niet tot opdracht scope en zijn | Wel noodzakelijk 

mestsilo toepassingen | derhalve niet onderzocht. voorafgaand renovatie 

of sloop 

Uitsluiting Schuren Diverse Mestputten zijn niet onderzocht i.v.m. _ | Wel noodzakelijk 

toepassingen | richtlijnen veiligheid. voorafgaand renovatie 

of sloop 

Conclusie 

Voor uitspraken omtrent de locaties waar vermoeden bestaat op verborgen asbestverdachte toepassingen 

wordt verwezen naar bovenstaande tabel. Hierin zijn de locaties opgenomen die niet onderzocht konden 

worden maar wel een redelijk vermoeden hebben op aanwezigheid van eventuele asbesthoudende 

toepassingen, Het advíes is om een aanvullend en/of separaat onderzoek uit te voeren overeenkomstig de 

daarvoor geldende wet- en regelgeving, voorafgaand aan sloop en/of renovatie waarbij eventueel de 

bouwkundige integriteit van het bouwwerk wordt aangetast. 
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88 KLOVER 

asbestinventarisaties en advies 

4.2 Projectfoto's 

Onderstaand worden de projectfoto's weergegeven. 

y 

afbeelding 40: Foto project 

  
afbeelding 42: Foto project 

afbeelding 44: Foto project 

afbeelding 46: Foto project 

    
afbeelding 48: Foto project 

  
afbeelding 49: Foto project 
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43 Aanvullende projectfoto's 

Onderstaand worden de aanvullende projectfoto's van 28 December 2020 weergegeven. 

afbeelding 50: Foto project afbeelding 51: 

afbeelding 52: Foto project afbeelding 53: Foto project 

afbeelding 54: Foto project 

e 

afbeelding 56: Foto project 

  afbeelding 58: Foto project afbeelding 59: Foto project 
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Onderstaand worden de aanvullende projectfoto's van 21 januari 2021 weergegeven. 

afbeelding 39: Foto project 

    

   
p e 

afbeelding 45: Foto project 

  
afbeelding 46: Foto project afbeelding 47: Foto project 
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44 Analyserapporten Laboratorium 

Äd eurofins @ 

Omegam a 

1194144 corieaat vi -1 van 1 

  

ANALYSECERTIFICAAT 

  

Opdrachtgever Klaver Asbestinventarisaties B V. 
G 

e e 

Projectgegevens 

e 190100 Oatenonangst 20122020 
O p omschjeng : RIAZOI754001-VanTeyngemegdakanerk DR epoe SE 20n 

v TEA cendeaatet B eneert : 
Opaeveatecode ' L GB MBISMAGO p î 

Analysemethode: (semi) kwantitatief asbestonderzoek in vaste materialen m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie 

conform NEN 5896 (Q) 

  

schating n gewichtsprocenten (massa%) 

| | ë croeidoliet anthophytiet tremoliet actinoliet geschatte gebondenheid chrysotiel 
  

  

    
  

  

6srress  [MoK - - nvt 

6577684 |MT K n 

Analysemethode 

Het monslermateriaalis onderzocht volgens het door de RvA. AS8-IDEN NEN 5896 De. berustop 

stereo-Ichtmicroscopiein combinatie met polariemioosoopie aangevuid met Dispersion Staining MiCroscopy. 

Bij de kwanitatieve bepaling van asbestin materiaaimonsteris de bepaingsgrens van de gebruikie onderzoeksmethoge voor het schatten van 

hel massapercentage asbest 01 (massa %. De geschatie gebongenhei |s gegeven i de zin van NEN 5896. ncien all gerapporieerge 

gehalten aan asbest onder de bepaingsgrens Iit (<0.1%), weergegeven ais “” n bovenstaande tabel, wordt het monster l niet 

asbesthoudend beschouwd volgens de NEN 5896. DI lui niet t cat er met een aanvulence aralyse micdeis SEM wel sporen van asbest 

kunnen worden aangetrfien. 

Opmerking 

De volgende informatie isincien van ioepassing verstrekt door de opdrachgever: Proect omschrjving. Monsterreferentie(s), Opgegeven 

bemonsteringscatum, Marix, Monstersiepte. Potnr (Baroode), Velcgegevens. Veidwaamemingen en Bemonsteringscata. De opgegeven 

bemonsteringscalum kan van invoed zijn op de gekigheid van de resuitaten. 

Namens Eurofins Omegam, 

Disclaimer 

Eurofins Omegam heeft het{asbest) vezelonderzoek in Gîdeze monsters) utgevoerd volgens de norm{en) zoals vermeid n het 

analysecertficaat Voor de analyseresufiaen van het (asbest] vezelonderzoek gelct Gat Eurofns Omegam Ge analyse heeft uilgevoerdin de 

monster dîe de opdrachtgever. zoals deze staan vermeld in de koptekst van í analysecerificaal, zelfheeft genomen of aten nemen en aan 

Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam craagt geen verantwoordeliheid nzake de herkomst en epresentatiteit alsmede de 

veiighei idens de monsterneming. 

  

Eurofins Omegam BV. T-91-0120-597 6680 IBAN NL 16 BNPA 0227667980 

HE. Wenckebachweg 120 SC BNPANL2A 

NL-1114 AD Amsercam-Duwendrecht  CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL813967.132.801 

Nederland e eurofns l KUK . 34215654 
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Projectnummer 

KLA-2017-5490-2 

STELY . 
in asbest analyse 

opdrochtgever iover Asbetinventorsoties 3Y Datmoonmeldng 28127 

Jon Steerloon EC. 3723 8S Bhoven Danmendyse _ 29127 

Referentieopdochtgeve KA 27 5490 Datmropporioge _ 29-12-17 Verse ! 

Locatiemonstermeming _ Van Ieyingenweg 43 Komerke Aortdmonstes 8 

Merstememngdoor _ Kover Asbeet ventorsotee 2V 

Materiaal conform NEN 5896 Aantol monsters: 8 

  

  

  

RESULTATEN Analyse m.b.v. optische microscopie conform NEN 5896 

Tpe Aasbest MasaX Binding stela 1D 

stovert a <o1 nxt 206948 

Golfplaat ceysotiel 1045 # 206949 
cocdotet 25 

M3 - Golfplaat Golpast crsote! 1015 u 206950 
cocdote 25 

MO3- Golfplast Gotpaat n <o1 nt 296951 

MOS -Golfplaat Gofplaat oeysotiel 1045 H 206952 

MOS - Gevelpaneien Gevipeen  crpte! 1035 ” 206953 

MO7- Cementpiaat Cemertpaat  crystel 1045 H 206954 
cocdtet 25 

MOS Cemestpaat cemetpast  crptel 25 u 206955 

  

Teleng 

© NENSB6 i geschikt voor concentratiesgroter dan 0.1X. In bouw. constnactie ensolaiematerialen komen normaa ook geen 

concentraties voor iagerdan 01 %. We vermeiden da "Geen asbest aargetroffn” e ‘nietaantoonbaar’. NENSB9G s conform 

wetgeving de aangewezen methode voor materaalanaises. 

© Bijdeefmonsters conform NENSB96 wordt de anayse kwaftatief gerapporteerd: +e =Zeer eel vezels; + = Duidelj vezels; +/- 

  

Discaimer: 

  

De anaijses zn onder de RA accreditatie van Stela Anaiyse BV uitgevoerd {591]. De resuitaten hebben utsluitend betrekking o9 de 

onderzochte monstes. B monsterneming doo de opdrachtgever kan geen itspraak worden gedaan overdat deel van het onderzoek, zoals 

      

omschrivig, itet en justheid van waaronder het gsvolume. De berekende 

concentraties valen daarom niet onder de acredtatie van Stela Anaiyse BV. Stela Anaie BV is niet aansprakelik voor interpretaties of 

  
conciusies die maar 

van de vercegen 

Aleen van dît raoport zijn gelig. ndien 
twifl Destaat over de echtned van dt documet kunt u St verharen v verficateSste/a 309 ow het projectnummer. 

088 7881788 Steo Aroyse N 
Lesdsestrootweg23SB _ KK 57825890 

3443 87 Woerden Rood voor Acredtatie LS91 

infoosteliobnl STWNLES2752957B01 

vowestelaiobnl TBAN NL72 ABNAOSOL 304770 

@ . 
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Ä& eurofins 
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Projectnummer 

KLA-2017-5490-2 
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ò 

EN 

1141959 cortificaat vi - 1 van t 

  

ANALYSECERTIFICAAT 

  

Opdrachtgever Kaver Asbestinventarsaties B V. 
Contact 

Adres Rembranctlaan 46, 3723BK BILTHOVEN 

Projectgegevens 

Projecicode 1141959 Datum ontvangst 21012021 

Uw project omschriving : KLA 2017-5490-2-Van Teyingenweg 143 Kameik Datum rapporiage 22012021 

Vaidatkref 1141959 centficaal v1 Aantal monsters 1 

Opdrachtveriicatiecode : RUJH-PRUO-HOMV.CHAE Aantal pagina's 1 

Analysemethode: (semi kwantitatief asbestonderzoek in vaste materialen m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie 

  

  

    
  

Gontorm NEN 5898 (Q) 

a e e a 

2 3 3 

i i e N APE ë ë 

Ë Ê & |5 Ë % £ £ ì 

Gm |WA Siepiazies EE nm 

Anaysemethode 

t monsiemateiaalis onderzoct vogens het doo de RA geaoo i ASS IDEN oonfom NEN 6866. De mefode berust p 

    

stereo Ichtmicroscopie in combinatie met polariatemioosoopie aangevuid met Dispersion Staining MICroScopy 

Bij de kwanttatieve bepaling van asbestin materiaalmonsteris de bepalngsgrens van de gebruikte onderzoeksmethode voor hetschatien van 

hel massapercentage asbest 0,1 (massa %. De geschatte gebongenhei is gegeven n de zin van NEN 5896. ncien all gerapporicerde 

gehalten aan asbest onder de bepangsgrens bgt (<0.1%:), weergegeven ais “” n bovenstaande tabel, wordt het monster als miet 

asbesthoudend beschouwd volgens de NEN 5896. DI lui niet uit cat er met een aanvlence analyse micdeis SEM wel sporen van asbest 

kunnen worden aangetrofien. 

Opmerking 

De volgende informaie s incien van toepassing verstrekt Goor de oprachgever. Proect omschriving. Monsterreferentie(), Opgegeven 

‘bemonsteringscatum, Matrix Monsterdiepte, Potnr (Baroode), Veldgegevens, Veidwaaremingen en Bemonsteringscata. De opgegeven 

bemonsteringsclum kan van invoe zijn op Ge gekcigheid van e esutaten 

Disclaimer 

Eurofins Omegam heeft het{asbest) vezelonderzoek in Gdeze monsters) uitgevoerd volgens de norm(en} zoals vermeid i het 

analysecertiicaal. Voor de analyseresuilaen van het (asbesi] vezelonderzoek gelct Gat Eurofins Omegam Ge analyse heeft ulgevoerdin Ge 

monsters die de opdrachtgever. zoals deze staan vermel n de kopiekst van G analysecerlficaal, zelfheef genomen of alen nemen en aan 

Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam craagt geen verantwoordeliheid nzake de herkomst en epresentatteit alsmede de 

veiigheid tcens de monsterneming 

     

  

  

    

Eurofins Omegam 8.V. T+91/0120-597 6680 IBAN NL 16 BNPA 0227667980 

HE. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A 

NL-1114 AD Amstercam-Duwencrecht  CSOmegam@eurofins.com BTW m. NL813987.132.801 

Nederland woew eurofns.nl KUK . 34215654 
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PROJECTGEGEVENS 

Project Nieuwbouw woning Rietveld 40 te Woerden 

Projectnummer 6516 

Onderdeel Constructieve uitgangspunten en berekening bovenbouw 

naam: e-mail: paraaf: 

Constructeur 

Projectleider 

OPDRACHTGEVER 

waan - 

Contactpersoon s 

Adres 

Postcode + plaats 

ARCHITECT 

Naam Arco Architecten 

Adres Donkere Gaard 1-4 

Postcode + plaats Oudewater 

REVISIE 

Versie  Datum Omschrijving 

0 25-08-2022 1e Uitgave 

A 

B 

c 

D 

E 

F   
Oostpoldenweg 6 Postbus 29 2840 AA Moordrecht tel. (0182) 37 26 33 info@geelhoed.com www-geelhoed.com 

KK Rotterdam 29028840 BTW NLO09883861B01 Bankrekeningnummer NL65 INGB 0008 2455 96 

NLijiceweuRs certied scoo0r 2008 



1. Inhoud 

Inleiding 

Algemene Opmerkingen 

1e verdieping onder as A 

1e verdieping boven as B 

Ligger 1e verdieping, tussen as 1 en 2, onder as A 

Tussenwand boven as B 

Kelderdek 

Ligger 1e verdieping as 2, onder as A 

Ligger in kelderdek 

Schema kap 

2. Inleiding. 

blz. 

23 

48 

48 

48 

78 

78 

Blad: 1 

computer uitvoer: 

5m 14 

15m 33 

341m 47 

49t/m 51 

52t/m 61 

62t/m 77 

79 /m 93 

94m 119 

Het project betreft een woning met een prefab sporen kap en een verdiepingsvloer, uitgevoerd in breedplaat. 

De begane grondvloer is een kelderdek, uitgevoerd als breedplaatvloer. 

Onder de woning is een kelder op prefab betonpalen 

De stabiliteit wordt verkregen uit het kalkzandsteen. In de breedte van de woning zijn 3x een wand aanwezig, dat geldt 

ook voor de gevels. 

Volgens de NPR 9096 moeten de gezamenlijke penanten een lengte hebben van 4,2 + 0,12n meter 

=42+0,12x3= 4,56 meter 

De lengte is 3,9 + 3,9 + 0,9 = 8,7 meter, stabiliteit is akkoord. 

In de volgende fase wordt de fundering/ kelder met de palen, verder uitgewerkt 



3. Toegepaste normen. 

Eurocode 1 

Eurocode 2 

Eurocode 3 

Eurocode 4 

Eurocode 5 

Eurocode 6 

Eurocode 7 

Eurocode 9 

Bovenstaande normen, incl. de Nederlandse Nationale bijlage zijn toegepast 

4. Materialen. 

Betonconstructies 

Betonwapening 

Staal 

Hout 

Steen 

5. Veiligheidsklassen en levensduur: 

Gebouwfunctie: 

Gevolgklasse 

Ontwerpduur klasse: 

Periode; 

Categorie: 

Kfi 

Veiligheidstactoren: 

Vlgs art 6,10a 

Vigs art 6,10b 

v-factoren voor de veranderlijke belastingen 

woon -en verblijfsruimten: 

kantoorruimten: 

bijeenkomstruimten: 

winkelruimten: 

opslagruimten: 

daken: 

sneeuwbelasting: 

windbelasting 

Blad 2 

Belastingen op constructies 

Betonconstructies 

Staalconstructies 

Staal-betonconstructies 

Houtconstructies 

Metselwerk constructies 

Geotechniek 

Aluminiumconstructies 

kwaliteit 

c20/25 (tenzij anders is aangegeven) 

B500 

235 (tenzij anders is aangegeven) 

c18/C24 (zie tekening) 

Kalkzandsteen C12 (tenzij anders is aangegeven) 

Woning 

cc1 

50 

0,9 

Eigengewicht: 1,22, veranderli 

Eigengewicht: 1,08, veranderlijk: 1,35 

  

wo wI w 

04 05 03 

05 05 03 

025 07 06 

0,4 07 06 

1 09 08 

0 0 0 

0 02 0 

0 02 0 



6. Aangehouden Belastingen 

Blad: 3 

  

  

  

gebouwcategorie: A 

Dak, schuin 

geïsoleerde dakplaten 

rieten kap 0,90 kN/m2 v.b. sneeuw 0,56 kN/m2 

1e Verdiepingsvloer 

breedplaatvloer d = 220 5,50 kN/m2 v.b. personen 1,75 kN/m2 

afwerking 1,40 separaties 1,20 

6,90 2,95 

Begane grondvloer 

breedplaatvloer d = 220 6,50 kN/m2 v.b. personen 1,75 kN/m2 

afwerking 1,40 separaties 1,20 

7,90 2,95 

Keldervloer 

In het werk gestorte vloer d=250 6,25 kN/m2 v.b. personen 1,75 kN/m2 

afwerking 1,40 separaties 1,20 

7,65 2,95 

Windgebied 2, onbebouwd, h = 8 meter: qp = 0,79 KN/m2 
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Geelhoed Engineering BV Blad: 5 

  

  

Technosoft Liggers release 6.73b 18 aug 2022 

Project......: 6516 — Woning Rietveld 40 Woerden 

Onderdeel....: le verdieping, onder as A 

Dimensies....: kN/m/rad 

Datum. 17/08/2022 

   …..1 Zi\Shared\Hopman\Hopman\06500-06599\6516\berekeningen\ 

verd vloer onder as A.dlw 

Bestand   

Betrouwbaarheidsklasse 1 Referentieperiode : 50 

Herverdelen van momenten : nee Maximale deellengte : 0.500 

Ouderdom bij belasten : 28 Relatieve vochtigheid : 508 

Doorbuigingen(beton) zijn dmv gecorrigeerde stijfheden berekend. 

Fysisch lineair : Er is gerekend met de e-modulus uit de materiaaltabel. 

Fys.NLE.kort Er is gerekend met een gecorrigeerde e-modulus (korte duur). 

Deze e-mod. is berekend mbv de krachten uit de fysisch lineair berekening. 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 
  

   

  

  

  

  

  

  

Belastingen _ NEN-EN 1990:2002 ©C2:2010,A1:2019 NB:2019(nl) e 

NENLEN 1991:1-1:2002 e r KS 

Beton NEN-EN 1992-1-1:2011 (nl) ©C2/A1:2015(nl) _ NB:2016(nl) _. 

K82509 

Toevallige inklemmingen begin : 15% Toevallige inklemming eind : 15% 

Toevallige inklemmingen : 15% _ op tusssensteunpunten met een scharnier 

GEOMETRIE Ligger:1 

ref. 

>x, 4.000 : 5.200 

v 9.200 

1:B*H 1000+*220 (C30/37) 

VELDLENGTEN Ligger:1 

Veld _ Vanaf Tot _ Lengte 

1 0.000 4.000 4.000 

2 4.000 9.200 5.200 

  

  

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit E-modulus[N/mm2] S.G. Pois. Uitz. coëff 

1 C30/37 9465 25.0 0.20  1.0000e-05 

MATERIALEN vervolg 

Mt Kwaliteit Cement __ Kruipfac. 

1 C30/37 N 2.47 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

Geelhoed Engineering BV Blad: 6 

Technosoft Liggers release 6.73b 18 aug 2022 

Project 6516 - Woning Rietveld 40 Woerden 

Onderdeel....: le verdieping, onder as A 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak _Traagheid Vormf 

1 B*H 1000+220 1:C30/37 2.2000e+05 8.8733e+08  0.00 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte e _ Type b1 hl b2 n2 

1 O:Normaal _ 1000 _ 220 110.0 O:RH 

PROFIELVORMEN [mm] 

1 B*H 1000*220 

jjj 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Belast/onbelast Y W e.g. 

1 Permanent 2:Permanent EN1991 -1.00 

2 Veranderlijk l:Schaakbord EN1991 _0.40 0.50 0.30 0.00 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Type 

1 Permanent 1 Permanente belasting 

2 Veranderlijk 2 Ver. bel. pers. ed. (q_k 

  

  

  

  

  

  

VELDBELASTINGEN Ligger:1 B.G:1 Permanent 

z T 

í IITIIIIIAIIIIL]IT] 

N £ B E ES 

x 

, 

VELDBELASTINGEN Ligger:l B.G:1l Permanent 

Last Ref. _ Type Omschrijving __ ql/p/m a2 psi Afstand Lengte 

1 1:q-1ast -1.400 -1.400 0.000  9.200 

REACTIES rysisch lineair Ligger:1 B.G:1l Permanent 

  

F 

00 

22 

25 

48 

48 

stp 

9. 

40. 

14, 

63. 

-63. 

° .00 

.00 

.00 onn oo 

(absoluut) 

(absoluut)   

VELDBELASTINGEN 

grootste som reacties 

grootste som belastingen 

Ligger:1 B.G:2 Veranderlijk 

  

  

          

95 
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18 aug 2022 

  

  

Project : 6516 - Woning Rietveld 40 Woerden 

Onderdeel....: le verdieping, onder as A 

VELDBELASTINGEN Ligger:1l B.G:2 Veranderlijk 

Last Ref. _ Type Omschrijving q1/p/m 42 psi Afstand Lengte 

l:9-last -2.950 -2.950 0.000  9.200 

REACTIES rysisch lineair Ligger:1 B.G:2 Veranderlijk 

  

  

  

stp Fmin Fmax Mmin Mmax 

1 -1.41 5.26 0.00 0.00 

2 0.00 17.20 0.00 0.00 

3 -0.49 6.59 0.00 0.00 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor 

1 Fund. 1 Perm 1.22 

2 Fund. 1 Perm 1.22 2 psi0  1.35 

3 Fund. 1 Perm 1.08 2 Extr 1;35 

4 Fund. 1 Perm 0.90 

5 Fund. 1 Perm 0.90 2 psi0 1.35 

6 Fund. 1 Perm 0.90 2 Extr 1.35 

7 Kar. 1 Perm 1.00 2 Extr 1.00 

8 Freq. 1 Perm 1.00 

9 Freq. 1 Perm 1.00 2 psil 1.00 

10 Quas. 1 Perm 1.00 

11 Quas. 1 Perm 1.00 2 psi2 1.00 

12 Blij. 1 Perm 1.00 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

BC 

Velden met gunstige werking 

  

ousun:k 

Geen 

Geen 

Geen 

Alle 

Alle 

Alle 

velden de factor: 

velden de facto 

velden de facto 

  

  

.90 

.90 

.90 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

  

MOMENTEN rysisch lineair Ligger:1 Fundamentele combinatie 
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Technosoft Liggers release 6.73b 18 aug 2022 

Project : 6516 - Woning Rietveld 40 Woerden 

Onderdeel....: le verdieping, onder as A 

DWARSKRACHTEN rysisch lineair Ligger:l Fundamentele combinatie 

  

30.8 

  

  
Fmin:6.2 36.2 12.2 

Fmax:16.8 67 24.3 

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

  

VERPLAATSINGEN [nm] Fys.NLE.kort Ligger:1l Karakteristieke combinatie 

  

018 

  
  

   
-1.78 

N.B. In deze verplaatsingen is de kruipvervorming (w2) niet verwerkt! 

  

  

  

  

  

PROFIELGEGEVENS Vloer [N] [mm] t.b.v. profiel:1 B*H 1000+*220 

Algemeen 

Materiaal : C30/37 

Doorsnede 

breedte : 1000 hoogte : 220 _ zwaartepunt tov onderkant : 110 

Fictieve dikte : 180.3 

Betonkwaliteit element : c30/37 Kruipcoëf. : 2.470 

Staalkwaliteit hoofdwapening __ : 500 y : 2.75 

Betondekking Boven Onder 

Milieu H xc1 xc1 

Hoofdwapening B lste laag lste laag 

Nominale dekking 15 15 

Toegepaste dekking 35 35 
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Project......: 6516 - Woning Rietveld 40 Woerden 

  

Onderdeel....: le verdieping, onder as A 

Betondekking Boven Onder 

Beugel / Verdeelwapening : 2de laag 2de laag 

Nominale _ dekking : 15 15 

Toegepaste dekking B 45 45 

Wapening Boven Onder 

Diameter nuttige hoogte : 10.0 10.0 

Diameter verdeelwapening : 6.0 6.0 

Hoofdwapening rysisch lineair Ligger:l Fundamentele combinatie 

255, 0 255 407 0 255   

ref. 

  

255 Ĳ 255 405 

MEd dekkingslijn Ligger:1l Fundamentele combinatie 

   

  

  

  

  

  

  

= 2 4 

Hoofdwapening Ligger:1 

Geb. Vanaf Tot Mea Mag z B/O Ap A, Opm 

Tmm] Tmm] TkNm] TkNm] _ [mm] Tmm2] _ [mm2 

1 s1+0 s1+115 1.86  20.41 176 Bov 255% 255 54 

2 s1+0 s2-1017 -12.38 -16.37 176 Ond 255+* 255 54 

3 S1+1997 S2+1284 31.79 _ 32.28 174 Bov 407% 407 1 

4 24939  S3+0 -25.78 -25.81 174 Ond 405%* 405 1 

5 S3-166 _ S3+0 3.87 20.41 176 Bov _ 255% 255 54 

Opmerkingen 

1 * 

  

Eisen met betrekking tot minimum wapening zijn toegepast, zie 

nationale bijlage art. 9.2.1.1(1). 

Alle maten zijn zonder verschuiving van de m-lijn en verankering 

[54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van 

gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2. 

  

   

  

  

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4 Ligger:1 

Geb. Pos. Zijde Mp,freg W K Wax U.C. Opm 

Tmn] (kNm] tmm] Cmm] 

2 S1+1471 Ond -8.05 0.549 0.141 2.00 0.800 0.18 

3 S2+0 Bov  23.28 1.006 0.261 2.00 0.800 0.33 

4 S3-2124 Ond -18.37 0.797 0.207 2.00 0.800 0.26 
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Technosoft Liggers release 6.73b 18 aug 2022 

Project : 6516 - Woning Rietveld 40 Woerden 

Onderdeel....: le verdieping, onder as A 

DWARSKRACHTEN rysisch lineair Ligger:l Fundamentele combinatie 

  

  

VRA, VEd T 

I 

   
  

  

  

  

s1 

18400 

Stijfheden (blijvend en quasi-blijvend) Ligger:1 

Veld _ Pos Apoven Aonder Meg Esg’ Mop Eopon  Eop;o 

[mm] mmè] [mmè] tkNm] _ [N/m2 ] [kNm] _[N/mm?2] _ [N/mm?] 

1 400 255 0255 -3.0 33400 -3.6 33400 _ 10026 

1 300 0 255 -5,0 33116 -6.0 33116 9738 

1 1200 0 255 -5.8 33116 -7.1 33116 9738 

1 1448 o 255 -5.8 _ 33116 -7.2 33116 9738 

1 1600 255 255 -5.6 _ 33400 -7.0 33400 _ 10026 

1 2000 255 255 -4.2 33400 -5.6 33400 _ 10026 

1 2400 255 255 -1.7 33400 -3.0 33400 10026 

1 3200 255 255 6.5 33400 7.9 33400 _ 10026 

1 3600 397 0 12.3 33270 13.9 33270 0885 

1 4000 407 o 19.2 33281 21.6 _ 33281 9896 

2 0 407 0 19.2 33281 21.6 33281 9896 

2 520 318 255 8.9 33469 10.0 _ 33469 _ 10095 

2 1560 255 255 -6.2 33400 -7.5 _ 33400 _ 10026 

2 2080 0 344  -10.9 33213 127 33213 9831 

2 2600 o 397 -13.7 33270 _ -15.9 33270 0885 

2 3085 0 405  -14.7 33279  -16.9 33279 9894 

2 3120 0 405  -14.7 33279 _ -16.9 33279 9894 

2 3640 0 392 -13.8 33265 _ -15.8 33265 9880 

2 4160 0 332 -11.1 33200 _ -12.7 33200 9818 

2 4680 255 255 -6.5 _ 33400 -7.4 33400 _ 10026 

Stijfheden (frequent en karakteristiek) Ligger:1 

Veld _ Pos Apoven Aonder Mee Egt,on.  Ezt,oo Mex Egkion'  Eskio 

[mm] _ [mm2] _ [mm2] [kNm] [N/mm2] _ [N/mm2] CkNm]  [N/mm2] _ [N/mmè] 

1 400 255 255 -4.0 33400 _ 10730 -4.9 33400 _ 12318 

1 800 0 255 -6.6 33116 10465 -8.3 33116 12100 

1 1200 o 255 -7.9 33116 10522  -10.0 _ 33116 12270 

1 1448 o 255 -81 33116 10575 _ -10.3 33116 12427 

1 1600 255 255 -7.9 33400 10925  -10.2 33400 _ 12895 

1 2000 255 0255 -6.5 _ 33400 _ 11130 -8.8 33400 _ 13481 

1 2400 255 0255 -3.8 33400 11822 -5.9 33400 15298 

1 3200 255 255 8.8 33400 _ 10804 4.8 33400 6917 
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Technosoft Liggers release 6.73b 18 aug 2022 

Project : 6516 - Woning Rietveld 40 Woerden 

Onderdeel....: le verdieping, onder as A 

Stijfheden (blijvend en quasi-blijvend) Ligger:1 

Veld POS Apoven Aonder Meg Egg” Mop Egpion Ep; 

[mm] [mm?] [mm?] TKNm]  DN/man ] IkNm] [N/mm?2] _ [N/mm?] 

1 3600 397 0 14.9 33270 _ 10400 12.5 _ 33270 9167 

1 4000 _ 407 0 23.3 33281 10411 21.7 33281 9929 

2 0 407 0 23.3 33281 10411 24.8 33281 10873 

E 520 318 255 10.8 33469 10618 10.4 33469 10336 

2 1560 255 255 -8.4 33400 10828 -10.6 33400 12610 

2 2080 0 344 -14,0 33213 10485  -17.1 33213 11970 

2 2600 0 397 -17.3 33270 10495  -20.9 33270 11889 

2 3085 0 405 _ -18.4 33279 10481  -22.0 33279 11829 

2 3120 0 405  -18.4 33279 10480  -22.0 33279 11825 

2 3640 0 392 -17.2 33265 10452 205 33265 11766 

2 4160 0 332 =13;7 33200 10378 =16,3 33200 11667 

2 4680 255 255 -8.0 33400 _ 10587 -9.5 _ 33400 11879 

Toetsing doorbuiging 

Veld Mtg Lengte Type wtot Zeeg w |--Toel.1--| Toel.2 u.c 

[m] Cmm] Cmm] _ Cmm] _ [mm] *L  [mm] 

1 db 4.00 Karakteristiek Eind -0.9 0 -0.9 16.0 0.004 20.0 0.06 

db Frequent Bijk -0.7 8.0 0.002 15.0 0.08 

2 db 5.20 Karakteristiek Eind -4,9 0 -4.9 20.8 0.004 20.0 0.25 

db Frequent Bijk -3.5 10.4 0.002 150 0.33 

DOORBUIGINGEN wl [mn] Ligger:1 Blijvende combinatie 

0. 

  

   

DOORBUIGINGEN w2 (mn] Ligger:l Quasi-blijvende combinatie 

0.19 
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Technosoft Liggers release 6.73b 18 aug 2022 

Project : 6516 - Woning Rietveld 40 Woerden 

Onderdeel....: le verdieping, onder as A 

DOORBUIGINGEN Wbij (mm] Ligger:1l Karakteristieke combinatie 

0.34 

  

  

DOORBUIGINGEN Wmax [mm] 

0.37 

   

  

  

  

  

DOORBUIGINGEN Karakteristieke combinatie 

Veld Zijde positie lyep w w |-- %pij l Weot w |-- Wpax -7 

Tm] _ Cmm] _ Cmm] Cmm] [mm] [lrep/] [mm] [mm] [mm][lrep/ 

1 Neg. 1.600 4000 -0.2 -0.5 -0.8 5081 -0.9 -0.9 4223 

2 Neg. 2.860 5200 -1.1 -3.2 -3.8 1372 -4.9 -4.9 1053 

DOORBUIGINGEN Wbij ([mm] Ligger:l Frequente combinatie 
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Technosoft Liggers release 6.73b 18 aug 2022 

Project : 6516 - Woning Rietveld 40 Woerden 

Onderdeel....: le verdieping, onder as A 

DOORBUIGINGEN Wmax (mm] Ligger:l Frequente combinatie 

0.30 

  

  

  

  

DOORBUIGINGEN Frequente combinatie 

Veld Zijde positie lrep w w |-- wpij / Weor wo |-- Waax I 

[m] (mm] _ [mm] _(mm] (mm] [lrep/] [mm] [mm] [mm] [lrep/] 

1 Neg. 1.600 4000 -0.2 -0.5 -0.7 5992 -0.8 -0.8 4834 

2 Neg. 2.860 5200 -1.1 -3.2 -3.5 1496 -4.6 -4.6 1125 

DOORBUIGINGEN Wbij ([mm] Ligger:l Quasi-blijvende combinatie 

0.23 

    

  

   DOORBUIGINGEN Wmax [mm] 
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Project 6516 - Woning Rietveld 40 Woerden 

Onderdeel....: le verdieping, onder as A 

DOORBUIGINGEN Quasi-blijvende combinatie 

Veld Zijde positie lyep w w |-- %ij l Weot w |-- Wpax 7 

Tm] _ Cmm] [mm] [mm] [mmj[lrep/] [mm] [mm] [mm][lrep/ 

1 Neg. 1.600 4000 -0.2 -0.5 -0.6 6454 -0.8 -0.8 5131 

2 Neg. 2.860 5200 -1.1 -3.2 -3.3 1552 -4,5 -4.5 1156 
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Project......: 6516 — Woning Rietveld 40 Woerden 

Onderdeel....: le verdieping, versterkte strook bij trap 

Dimensies....: kN/m/rad 

Datum. .…. 17/08/2022 

Bestand.....: Z:\Shared\Hopman\Hopman\06500-06599\6516\berekeningen\ 

verd vloer onder as A.dlw 

Betrouwbaarheidsklasse 1 Referentieperiode : 50 

Herverdelen van momenten : nee Maximale deellengte : 0.500 

Ouderdom bij belasten : 28 Relatieve vochtigheid : 508 

Doorbuigingen(beton) zijn dmv gecorrigeerde stijfheden berekend. 

Fysisch lineair : Er is gerekend met de e-modulus uit de materiaaltabel. 

Fys.NLE.kort Er is gerekend met een gecorrigeerde e-modulus (korte duur). 

Deze e-mod. is berekend mbv de krachten uit de fysisch lineair berekening. 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

  

       

Belastingen NEN-EN 199 002 C2:2010,A1:2019 NB:2019(nl) f 

NENLEN 1991:1-1:2002 cremzos  ezooan K 

Beton NEN-EN 1992-1-1:2011(nl) C2/A1:2015(nl) NB:2016(nl) _. 

K82509 

Toevallige inklemmingen begin : 15% Toevallige inklemming eind : 15% 

Toevallige inklemmingen : 15$ _op tusssensteunpunten met een scharnier. 

GEOMETRIE Ligger:1 
  

> DIT 
  

  

  

2.910 

2.910 

1:B*H 1000*220 (C30/37) 

    

VELDLENGTEN Ligger:1 

Veld _ Vanaf Tot _Lengte 

1 0.000 2.910 2.910 

  

  

  

  

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit E-modulus[N/mm2] S.G. Pois. Uitz. coëff 

1 C30/37 9465 25.0 0.20  1.0000e-05 

MATERIALEN vervolg 

Mt Kwaliteit Cement Kruipfac. 

1 C30/37 N 2.47 

  

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak _Traagheid Vormf 

1 B*H 1000*220 1:C30/37 2.2000e+05 8.8733e+08  0.00 
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Project : 6516 - Woning Rietveld 40 Woerden 

Onderdeel....: le verdieping, versterkte strook bij trap 

  

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte e Type bl hl b2 h2 

1 O:Normaal 1000 220 110.0 O:RH 

  

  

PROFIELVORMEN [mm] 

1 B+*H 1000+220 //////‘// 

  

  

  

  

  

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Belast/onbelast ® W e.g. 

1 Permanent 2:Permanent EN1991 -1.00 

2 Veranderlijk l:Schaakbord EN1991 _0.40 0.50 0.30 0.00 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Type 

1 Permanent 1 Permanente belasting 

2 Veranderlijk 2 Ver. bel. pers. ed. (q_k 

VELDBELASTINGEN Ligger:1 B.G:1 Permanent   

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

17.9 

4 < 

VELDBELASTINGEN Ligger:1 B.G:1 Permanent 

Last Ref. Type Omschrijving q1/p/m 42 psi Afstand Lengte 

1 1:q-last -17.900 -17.900 0.000 2.910 

REACTIES rysisch lineair Ligger:1l B.G:1 Permanent 

stp F M 

i 34.05 0.00 

2 34.05 0.00 

68.09 (absoluut) grootste som reacties 

-68.09 (absoluut) grootste som belastingen 

VELDBELASTINGEN Ligger:1l B.G:2 Veranderlijk 

7.7 

& & ĳ & En               
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Project : 6516 - Woning Rietveld 40 Woerden 

Onderdeel....: le verdieping, versterkte strook bij trap 

VELDBELASTINGEN Ligger:1l B.G:2 Veranderlijk 

Last Ref. _ Type Omschrijving q1/p/m 42 psi Afstand Lengte 

l:9-last -7.700 -7.700 0.000  2.910 

REACTIES rysisch lineair Ligger:1 B.G:2 Veranderlijk 
  

  

  

  

stp Fmin Fmax Mmin Mmax 

1 0.00 11.20 0.00 0.00 

2 0.00 11.20 0.00 0.00 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor 

1 Fund. 1 Perm 1.22 

2 Fund. 1 Perm 1.22 2 psi0 1:35 

3 Fund. _1 Perm 1.08 2 Extr 1.35 

4 Fund. 1 Perm 0.90 

5 Fund. 1 Perm 0.90 2 psi0 1435 

6 Fund. _1 Perm 0.90 2 Extr 1.35 

7 Kar. 1 Perm 1.00 2 Extr 1.00 

8 Freq. 1 Perm 1.00 

9 Freq. 1 Perm 1.00 2 psil 1.00 

10 OQuas. 1 Perm 1.00 

11 Quas. 1 Perm 1.00 2 psi2 1.00 

12 Blij. 1 Perm 1.00 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

  

BC 

Velden met gunstige werking 

  

ouswn:k 

Geen 

Geen 

Geen 

Alle 

Alle 

Alle 

velden de facto 

velden de facto 

velden de factor: 

  

  

.90 

.90 

.90 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

MOMENTEN rysisch lineair Ligger:1 Fundamentele combinatie 

  

57 5.7 

  

  

  

  

  

-37.8 
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Project : 6516 - Woning Rietveld 40 Woerden 

Onderdeel....: le verdieping, versterkte strook bij trap 

DWARSKRACHTEN rysisch lineair Ligger:l Fundamentele combinatie 

  

52 

    

  

-52 

Fmin:30.6 30.6 

Fmax:52 52 

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

  

VERPLAATSINGEN [nm] Fys.NLE.kort Ligger:1l Karakteristieke combinatie 

  

  

    
  

-0.99 

N.B. In deze verplaatsingen is de kruipvervorming (w2) niet verwerkt! 

  

  

  

  

  

PROFIELGEGEVENS Vloer [N] [mm] t.b.v. profiel:1 B*H 1000+*220 

Algemeen 

Materiaal : C30/37 

Doorsnede 

breedte : 1000 hoogte : 220 _ zwaartepunt tov onderkant : 110 

Fictieve dikte : 180.3 

Betonkwaliteit element : c30/37 Kruipcoëf. : 2.470 

Staalkwaliteit hoofdwapening __ : 500 y : 2.50 

Betondekking Boven Onder 

Milieu H xc1 xc1 

Hoofdwapening B lste laag lste laag 

Nominale dekking 15 15 

Toegepaste dekking 20 60 
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Technosoft Liggers release 6.73b 18 aug 2022 

Project......: 6516 - Woning Rietveld 40 Woerden 

Onderdeel....: le verdieping, versterkte strook bij trap 

Betondekking Boven Onder 

Beugel / Verdeelwapening : 2de laag 2de laag 

Wominale _ dekking 5 15 15 

Toegepaste dekking B 30 70 

Wapening Boven Onder 

Diameter nuttige hoogte Ë 10.0 10.0 

Diameter verdeelwapening : 6.0 6.0 

Hoofdwapening rysisch lineair Ligger:l Fundamentele combinatie 

‚ 255 ‚ 0 ‚ 255 

ref. 

357 477 511 556 561 556 511 477 357 

MEd dekkingslijn rysisch lineair Ligger:l Fundamentele combinatie 

| 2 ì 

11 3 

Hoofdwapening Ligger:1 

Geb. Vanaf Tot Mea Maa z B/O Ap A Opm 

[mm] [mm] [kNm] [kNm] [mm] [mm?] [mm?] 

1 S1+0 S1+114 5.66 22.11 191 Bov 255 255 54 

2 s1+0 s2+0 -37.75 -37.75 148 Ond 561 561 

3 S2-114 S2+0 5.66 2211 191 Bov 255% 255 54 

Opmerkingen 

Alle maten zijn zonder verschuiving van de m-lijn en verankering 

[54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van 

gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2. 

  
  

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4 Ligge 

Geb. Pos. Zijde Me;freg Sr‚max ÉsmCon W K; Vnax U-C. Opm 

Tmm] IkNm] _ [mm] T&] _ [mm] Tmm]   

2 S1+1455 Ond _-28.84 260 _ 1.798 0.327 2.00 0.800 0.41 
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Project : 6516 - Woning Rietveld 40 Woerden 

Onderdeel....: le verdieping, versterkte strook bij trap 

  

DWARSKRACHTEN rysisch lineair 

18 aug 2022 

Ligger:l Fundamentele combinatie 

  

Vi VEd     

  
  

  

  

  

s2 

5820 

Stijfheden (blijvend en quasi-blijvend) Ligger:1 

Veld _ Pos Apoven Ponder Meg E” Mop Egb;on’ Eob;g 

[mm] [mm2] [mm?] TKNm]  DN/man? ] [kNm] [N/mm2] _ [N/mm?] 

1 291 0255 357 -8.9 33415 -9.8 33415 10041 

1 582 255 477  -15.9 33470  -17.4 33470 10096 

1 873 0 511  -20.8 33067  -22.9 33067 0685 

1 1164 0 556 =23:8 33086 26;1 33086 9704 

1 1455 0 561  -24.8 33089  -27.2 33089 9706 

1 1455 0 561  -24.8 33089  -27.2 33089 9706 

1 1746 0 556  -23.8 33086  -26.1 33086 9704 

1 2037 0 511  -20.8 33067 229 33067 9685 

1 2328 255 477  -15.9 33470  -17.4 33470 10096 

1 2619 255 357 “89 33415 ) 33415 10041 

Stijfheden (frequent en karakteristiek) Ligger:1 

Veld POS Apoven Aonder Mef EEÍ‚un‘ EEÍ,m' Mek EEk;on. El:k‚-oc. 

[mm] _[mm2] _ [mm2] [kNm] _ [N/mm2] _ [N/mm?2] [kNm] _ [N/mm2] _ [N/mm? 

1 0291 255 357  -10.4 33415 10454  -11.9 33415 11426 

1 582 255 477  -18.5 33470 10511  -21.1 33470 11486 

1 873 0 511 -24.2 33067 10088  -27.7 33067 11038 

1 1164 0 556  -27.7 33086 10108 _ -31.6 33086 11058 

1 1455 0 561  -28.8 33089 10110  -32.9 28019 10430 

1 1455 0 561 -28.8 33089 10110 SR d 28019 10430 

1 1746 0 556 =27:7 33086 10108 =Ble6 33086 11058 

1 2037 0 511 -24.2 33067 10088  -27.7 33067 11038 

1 2328 255 477 -18.5 33470 10511 de 33470 11486 

1 2619 r} 357 -10.4 33415 10454 m. 33415 11426 

Toetsing doorbuiging 

Veld Mtg Lengte Type wtot Zeeg w |--Toel.1--| Toel.2 u.c 

[m] [mm] (mm] _[mm] _ [mm] *L (mm 

  

1 db 2.91 Karakteristiek Eind -3.0 0 -3.0 11.6 

db Frequent Bijk -2.1 58 

0.004  20.0 0.25 

0.002 15.0 0.36 
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Project : 6516 - Woning Rietveld 40 Woerden 

Onderdeel....: le verdieping, versterkte strook bij trap 

DOORBUIGINGEN wl (mn] Ligger:l Blijvende combinatie 
  

  

K p 

    

  

-0.74 

DOORBUIGINGEN Ww2 [mm] Ligger:1l Quasi-blijvende combinatie 

  

  
-1.96 

DOORBUIGINGEN Wbij [mm] Ligger:1 Karakteristieke combinatie 
  

  

  

DOORBUIGINGEN Wmax (mm] Ligger:1l Karakteristieke combinatie 
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Technosoft Liggers release 6.73b 18 aug 2022 

Project : 6516 - Woning Rietveld 40 Woerden 

Onderdeel....: le verdieping, versterkte strook bij trap 

DOORBUIGINGEN Karakteristieke combinatie 

Veld Zijde positie lyep w w |-- %ij l Weot w |-- Wpax 7 

Tm] _ Cmm] [mm] [mm] [mmj[lrep/] [mm] [mm] [mm][lrep/ 

1 Neg. 1.455 2910 -0.7 -2.0 -2.2 1318 -3.0 -3.0 986 

DOORBUIGINGEN Wbij [mm] Ligger:1l Frequente combinatie 
  

  

  

DOORBUIGINGEN Wmax [mm] 

  

  

    
  DOORBUIGINGEN Frequente combinatie 

Veld Zijde positie ly;ep WI w |-- %pij | Weoe We |- W T7l 

[m] (mm] _ [mm] _(mm] (mm] [lrep/] [mm] [mm] [mm] [lrep/] 

1 Neg. 1.455 2910 -0.7 -2.0 -2.1 1396 -2.8 -2.8 1029 

DOORBUIGINGEN Wbij ([mn] Ligger:1 Quasi-blijvende combinatie 
  

  

n 

   



Blad: 23 

Geelhoed Engineering BV 

18 aug 2022 Technosoft Liggers release 6.73b   

6516 - Woning Rietveld 40 Woerden Project 

versterkte strook bij trap Onderdeel....: le verdieping, 

  

Ligger:l Quasi-blijvende combinatie DOORBUIGINGEN Wmax (mm 

  

  

  
-2.78 

Quasi-blijvende combinatie 

  

DOORBUIGINGEN 

Veld Zijde positie lrep w w |-- wpij / Weor we |-- Wmax 77 

[m] (mm] _ [mm] _(mm] (mm] [lrep/] [mm] [mm] [mm] (lrep/ 

1 Neg. 1.455 2910 -0.7 -2.0 -2.0 1429 -2.8 -2.8 1047 
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Project......: 6516 — Woning Rietveld 40 Woerden 

Onderdeel....: le verdieping, boven as B 

Dimensies....: kN/m/rad 

Datum. 17/08/2022 

   …..1 Zi\Shared\Hopman\Hopman\06500-06599\6516\berekeningen\ 

verd vloer onder as A.dlw 

Bestand   

Betrouwbaarheidsklasse 1 Referentieperiode : 50 

Herverdelen van momenten : nee Maximale deellengte : 0.500 

Ouderdom bij belasten : 28 Relatieve vochtigheid : 508 

Doorbuigingen(beton) zijn dmv gecorrigeerde stijfheden berekend. 

Fysisch lineair : Er is gerekend met de e-modulus uit de materiaaltabel. 

Fys.NLE.kort Er is gerekend met een gecorrigeerde e-modulus (korte duur). 

Deze e-mod. is berekend mbv de krachten uit de fysisch lineair berekening. 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 
  

   

  

  

  

  

Belastingen _ NEN-EN 1990:2002 ©C2:2010,A1:2019 NB:2019(nl) e 

NENLEN 1991:1-1:2002 e r KS 

Beton NEN-EN 1992-1-1:2011 (nl) ©C2/A1:2015(nl) _ NB:2016(nl) _. 

K82509 

Toevallige inklemmingen begin : 15% Toevallige inklemming eind : 15% 

Toevallige inklemmingen : 15% _ op tusssensteunpunten met een scharnier 

GEOMETRIE Ligger:1 

ref. 

>x, 3.410 5.800 

v 9.210 

  

1:B*H 1000*220 (C30/37) 

VELDLENGTEN Ligger:1 

Veld _ Vanaf Tot _ Lengte 

1 0.000 3.410 3.410 

2 3.410 9.210 5.800 

  

  

  

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit E-modulus[N/mm2] S.G. Pois. Uitz. coëff 

1 C30/37 9465 25.0 0.20  1.0000e-05 

MATERIALEN vervolg 

Mt Kwaliteit Cement __ Kruipfac. 

1 C30/37 N 2.47 
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Project 

Onderdeel 

6516 - Woning Rietveld 40 Woe 

le verdieping, boven as B 

  

PROFIELEN [mm] 

18 aug 2022 

rden 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                            

    

  

  

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak _Traagheid Vormf 

1 B*H 1000+220 1:C30/37 2.2000e+05 8.8733e+08  0.00 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte e _ Type b1 hl b2 n2 

1 O:Normaal _ 1000 _ 220 110.0 O:RH 

PROFIELVORMEN [mm] 

1 B*H 1000*220 

jjj 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Belast/onbelast Y W e.g. 

1 Permanent 2:Permanent EN1991 -1.00 

2 Veranderlijk l:Schaakbord EN1991 _0.40 0.50 0.30 0.00 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Type 

1 Permanent 1 Permanente belasting 

2 Veranderlijk 2 Ver. bel. pers. ed. (q_k 

VELDBELASTINGEN Ligger:1 B.G:1 Permanent 

8 

VELDBELASTINGEN Ligger:1 B.G:1 Permanent 

Last Ref. Type Omschrijving q1/p/m 42 psi Afstand Lengte 

1 1:q-last -1.400 -1.400 0.000 9.210 

2 8:Puntlast -8.000 4.605 

REACTIES rysisch lineair Ligger:1 B.G:1l Permanent 

  

  

  

stp F M 

L 4.06 0.00 

2 50.36 0.00 

E 1713 0.00 

71.55 (absoluut) grootste som reacties 

-71.55 (absoluut) grootste som belastingen   
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Project : 6516 - Woning Rietveld 40 Woerden 

Onderdeel....: le verdieping, boven as B 

VELDBELASTINGEN Ligger:1l B.G:2 Veranderlijk 

z 

á 12.95 

S £ z ES 

LD 

x 

VELDBELASTINGEN Ligger:1 B.G:2 Veranderlijk 

Last Ref. Type Omschrijving q1/p/m 42 psi Afstand Lengte 

1 1:q-last -2.950 -2.950 0.000  7.950 

REACTIES rysisch lineair Ligger:1 B.G:2 Veranderlijk 

  

  

  

  

Stp Fmin Fmax Mmin Mmax 

1 -2.08 4.56 0.00 0.00 

2 0.00 17.22 0.00 0.00 

3 -0.27 4.02 0.00 0.00 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor 

1 Fund. 1 Perm 1.22 

2 Fund. 1 Perm 1.22 2 psi0 1.35 

3 Fund. 1 Perm 1.08 2 Extr 1.35 

4 Fund. 1 Perm 0.90 

5 Fund. 1 Perm 0.90 2 psi0 1.35 

6 Fund. 1 Perm 0.90 2 Extr 1.35 

7 Kar. 1 Perm 1.00 2 Extr 1.00 

8 Freq. 1 Perm 1.00 

9 Freq. 1 Perm 1.00 2 psil 1.00 

10 Quas. 1 Perm 1.00 

11 Quas. 1 Perm 1.00 2 psi2 1.00 

12Bl1ij: 1 Perm 1.00 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE 

BC Velden met gunstige werking 

BELASTINGEN 

  

Geen 

Geen 

Geen 

ausun:n 

Alle velden de facto: 

Alle velden de facto: 

Alle velden de facto   



Geelhoed Engineering BV Blad: 27 

  

Technosoft Liggers release 6.73b 18 aug 2022 

Project......: 6516 - Woning Rietveld 40 Woerden 

Onderdeel....: le verdieping, boven as B 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

  

MOMENTEN rysisch lineair Ligger:1l Fundamentele combinatie 

  

  

  

DWARSKRACHTEN rysisch lineair Ligger:l Fundamentele combinatie 

31.3 

  

    

    
Fmin:0.85 45.3 15.0 

Fmax:10.5 78 23.9 

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

  

VERPLAATSINGEN (mm] Fys.NLE.kort Ligger:1 Karakteristieke combinatie 

0.45 

  

    

  

   
-3.02 

N.B. In deze verplaatsingen is de kruipvervorming (w2) niet verwerkt! 
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Project : 6516 - Woning Rietveld 40 Woerden 

Onderdeel....: le verdieping, boven as B 

PROFIELGEGEVENS Vloer [N] [mm] t.b.v. profiel:l B*H 1000*220 

Algemeen 

Materiaal 4-C30/37 

Doorsnede 

breedte : 1000 hoogte : 220 _ zwaartepunt tov onderkant : 110 

Fictieve dikte : 180.3 

Betonkwaliteit element : C30/37 Kruipcoëf. : 2470 

Staalkwaliteit hoofdwapening : 500 Euk : 2.75 

Betondekking Boven Onder 

Milieu H xc1 xc1 

Hoofdwapening : lste laag lste laag 

Nominale dekking 15 £5 

Toegepaste dekking 35 35 

Beugel / Verdeelwapening 2de laag 2de laag 

Nominale dekking 15 15 

Toegepaste dekking : 45 45 

Wapening Boven Onder 

Diameter nuttige hoogte : 10.0 10.0 

Diameter verdeelwapening : 6.0 6.0 

Hoofdwapening rysisch lineair Ligger:1 Fundamentele combinatie 

255 a 508 g o 255 

ref. 

255 [ 0 E 422 

MEd dekkingslijn rysisch lineair Ligger:1l Fundamentele combinatie 
  

  

    

  

  

z ( 4 

Em 

Hoofdwapening Ligger:1 

Geb. Vanaf Tot Mea Mag z B/O EN A Opm. 

Tmm] Tmm] TkNm] IkNm] _ [mm] Tmm?] _ [mm? 

1 s1+0 s1+72 0.73  20.41 176 Bov 255% 255 54 

2 s1+0 s2-1484 -4.86 -16.37 176 Ond 255%* 255 54 

3 S1+273  S2+1033 40.09 _ 40.09 173 Bov 508 508 

4 24930 _ S3+0 -33.47  -33.47 174 Ond 422 422 
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Project : 6516 - Woning Rietveld 40 Woerden 

Onderdeel....: le verdieping, boven as B 

Hoofdwapening Ligger:1 

Geb. Vanaf Tot Mga Maa z B/O A, A, Opm. 

Tmm] Tmm] TkNm] [kNm] _ [mm] Imm2] _ [mm? 

5 S3-217 _S3+0 5.02 _ 20.41 176 Bov _ 255* 255 54 

Opmerkingen 

Alle maten zijn zonder verschuiving van de m-lijn en verankering 

(54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van 

gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2. 

  

  
  

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4 Ligger:1 

Geb. Pos. Zijde Mp;freg Sr‚max Ésm-Éon k  kz Waax U-C. Opm. 

[mm] [kNm] _ [mm] [mm] Cmm 

2 Ssl+922 Ond _ -2.29 257 0.156 0.040 2.00 0.800 0.05 

3 8240 Bov _ 30.61 260 1.065 0.277 2.00 0.800 0.35 

4 S3-2531 Ond -25.15 260 _ 1.048 0.272 2.00 0.800 0.34 

  

DWARSKRACHTEN rysisch lineair Ligger:1 Fundamentele combinatie 

  

  

  

  

VR,C VEd— 

  

  

  

s1 s2 83 

18420 

Stijfheden (blijvend en quasi-blijvend) Ligger:1 

Veld _ Pos Apoven Aonder Meg Ezï' Mop Eop;ion Ep; 
[mm] [mm?] [mm?] IkNm] _[N/mm?] [kNm] [N/mm?2] _ [N/mm?] 

1 0287 255 255 -0.9 33400 -1.2 33400 10026 

1 341 255 255 -1.0 33400 -1.4 33400 _ 10026 

1 1023 255 255 -0.5 _ 33400 0.1 33400 10026 

1 1364 255 0255 0.9 33400 1.7 33400 _ 10026 

1 1705 255 255 3.1 33400 4.2 33400 10026 

1 2046 255 255 6.1 33400 7.4 33400 _ 10026 

1 2387 322 255 10.0 _ 33474 11.5 _ 33474 _ 10100 

1 2728 407 0 14.6 _ 33281 16.3 33281 9896 

1 3069 445 0 20.0 33322 21.9 33322 9934 

1 3410 508 0 26.3 33390 28.9 _ 33390 9998 

2 o 508 o 26.3 _ 33390 28.9 33390 9998 

2 483 407 255 12.1 33567 13.5 33567 10192 

2 1450 255 284 -9.2 33432 -10.2 33432 10058 

2 1933 0 406  -14.6 33280  -16.3 33280 9895 
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Project : 6516 - Woning Rietveld 40 Woerden 

Onderdeel....: le verdieping, boven as B 

Stijfheden (blijvend en quasi-blijvend) Ligger:1 

Veld _ Pos Apoven Aonder Meg Ezï' Mop Eop;ion  Eqp;io 
[mm] [mm?] [mm?] [kNm] _[N/mm?] IkNm] [N/mm?2] _ [N/mm?] 

2 2417 0 407  -18.5 33281  -20.5 33281 9896 

2 2900 0 420  -20.7 33295 230 33295 9909 

2 3276 0 422 -21.3 33297 -23.6 33297 9911 

2 3383 0 422 -21.2 33297 -23.6 33297 9911 

2 3867 0 409  -20.2 33283 224 33283 9898 

2 4350 0 407  -17.6 33281 -19.3 33281 9896 

2 4833 0 353 -13.3 33223 -14.5 33223 9840 

2 5317 255 255 -7.5 _ 33400 -8.1 33400 _ 10026 

Stijfheden (frequent en karakteristiek) Ligger:1 

Veld _ Pos Apoven Aonder Me Ert,on  Ect,oo Mek Egkion.  Eck;o0 

[mm] [mm?] [mm?] IkNm] [N/mm2] _ [N/mm?] [kNm] [N/mm2]  [N/mm?] 

1 0287 0255 255 -1.5 33400 _ 11300 -0.3 33400 2995 

1 341 255 0255 -1.7 33400 11338 -0.3 33400 2589 

1 1023 255 255 0.5 33400 23397 1.6 33400 29284 

1 1364 255 255 2.3 33400 12119 3.7 33400 16011 

1 1705 255 255 4.9 33400 11161 6.7 33400 13569 

1 2046 255 0255 8.3 33400 _ 10805 10.4 _ 33400 _ 12542 

1 2387 322 255 12.4 33474 10695 14.9 _ 33474 12060 

1 2728 407 0 17.4 _ 33281 10370 20.3 33281 11475 

1 3069 445 0 23.2 33322 10333 26.4 33322 11272 

1 3410 508 0 30.6 _ 33390 10412 33.4 28323 10422 

2 o 508 0 30.6 _ 33390 10412 33.4 28323 10422 

2 483 407 255 14.3 33567 _ 10643 15.1 33567 11005 

2 1450 255 284  -10.9 33432 10516  -12.6 33432 11585 

2 1933 0 406  -17.4 33280 10356 202 33280 11433 

2 2417 0 407  -21.9 33281 10357 254 33281 11433 

2 2900 0 420  -24.5 33295 10366  -28.3 33295 11434 

2 3276 0 422 -25.1 33297 10362  -29.0 33297 11416 

2 3383 0 422 -25.1 33297 10359  -29.0 33297 11409 

2 3867 0 409  -23.8 33283 10331  -27.3 33283 11348 

2 4350 0 407  -20.5 33281 10304  -23.4 33281 11265 

2 4833 0 353 -15.3 33223 10205  -17.2 33223 11071 

2 5317 255 255 -8.4 33400 10360 -9.4 33400 11153 

Toetsing doorbuiging 

Veld Mtg Lengte Type wtot Zeeg w |--Toel.1--| Toel.2 u.c. 

[m] Cmm] Cmm] _ Cmm] _ [mm] *L [mm 

1 db 3.41 Karakteristiek Eind 1.2 0 1.2 13.6 0.004 20.0 0.09 

db Frequent Bijk 0.9 6.8 0.002 15.0 0.13 

2 db 5.80 Karakteristiek Eind -8.8 0 -8.8 23.2 0.004 20.0 0.44 

db Frequent Bijk -6.2 11.6 0.002 15.0 0.53 
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Project : 6516 - Woning Rietveld 40 Woerden 

Onderdeel....: le verdieping, boven as B 

DOORBUIGINGEN wl (mn] Ligger:l Blijvende combinatie 

0.28 

      
  

   

DOORBUIGINGEN Ww2 [mm] Ligger:1l Quasi-blijvende combinatie 

0.78 

  

  

DOORBUIGINGEN Wbij [mm] Ligger:1 Karakteristieke combinatie 

0.95 

  

    

  

DOORBUIGINGEN Wmax (mm] Ligger:1l Karakteristieke combinatie 
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Project 6516 - Woning Rietveld 40 Woerden 

Onderdeel....: le verdieping, boven as B 

DOORBUIGINGEN Karakteristieke combinatie 

Veld Zijde positie lyep w w |-- %ij l Weot w |-- Wpax 7 

Tm] _ Cmm] [mm] [mm] [mmj[lrep/] [mm] [mm] [mm][lrep/ 

1 Pos. 2.387 3410 0.3 0.8 0.9 3605 1.2 1.2 2779 

2 Neg. 2.900 5800 -2.2 -5.8 -6.6 881 -8.8 -8.8 659 

DOORBUIGINGEN Lam] Ligger:l Frequente combinatie   

  

DOORBUIGINGEN Wmax 
Ligger:1 Frequente combinatie 

  

1.14 

    

  

  

  

-8.4 

DOORBUIGINGEN Frequente combinatie 

Veld Zijde positie lyep w w Woij | Weor We |-- Wmax 77 

[m] mm} _ [mm] _(mm] (mm] [lrep/] [mm] [mm] [mm] [lrep/] 

1 Pos. 2.387 3410 0.3 0.8 0.9 3952 1.1 1.1 2981 

2 Neg. 2.900 5800 -2.2 -5.8 -6.2 938 -8.4 -8.4 691 

DOORBUIGINGEN Wbij [mm] Ligger:1 Quasi-blijvende combinatie 
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Project : 6516 - Woning Rietveld 40 Woerden 

Onderdeel....: le verdieping, boven as B 

DOORBUIGINGEN Wmax (mm] Ligger:l Quasi-blijvende combinatie 

1.11 

  

  

  

-8.2 

DOORBUIGINGEN Quasi-blijvende combinatie 

Veld Zijde positie lrep w w |-- wpij / Weor wo |-- Waax I 

[m] (mm] _ [mm] _(mm] (mm] [lrep/] [mm] [mm] [mm] [lrep/] 

1 Pos. 2.387 3410 0.3 0.8 0.8 4110 1.1 1.1 3070 

2 Neg. 2.900 5800 -2.2 -5.8 -6.0 963 -8.2 -8.2 705 
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Onderdeel....: Staalconstructie, le verd tuss as l en 2, onder as A 

Dimensies....: kN;m;rad (tenzij anders aangegeven 

Datum.…. 18/08/2022 

  Bestand. Z:\Shared\Hopman\Hopman\06500-06599\6516\berekeningen\ 

ligger le verd as 1_ 2 onder as A.ruw 

Belastingbreedte.: _ 5.360 

Rekenmodel le-orde-elastisch. 

Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling 

Geometrisch lineair. 

Fysisch lineair. 

  

  

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 
  

  

  

Belastingen _ NEN-EN 1990:2002 C2:2010,A1:2019 NB:2019(nl 

NEN-EN 1991-1-1:2002 c1/c11:2019 NB:2019 (nl 

Staal NEN-EN 1993-1-1:2006 c2:2011,A1:2016 NB:2016{(nl) 

GEOMETRIE 

@ ® © 

p T p 3,000 

1L 11 TE c4.mEB200 (s235) |5 

      

    

STRAMIENLIJNEN 

Nr. Naam X Z-min Z-max 

Ï A 0.000 0.000 3.000 

2 B 3.500 0.000 3.000 

3 c 7.940 0.000 3.000 

  

  

  

  

NIVEAUS 

Nr. Z X-min X-max 

1 0.000 0.000 7.940 

2 3.000 0.000 7.940 

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit E-modulus[N/mm2] S.G. Pois. Uitz. coëff 

  

1 8235 210000 78.5 0.30 1.2000e-05 
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PROFIELEN [mm] 

  

  

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak _Traagheid Vormf 

1 BEB200 1:8235 7.8100e+03 5.6960e+07  0.00 

2 K100/100/8 1:8235 2.8753e+03 3.9960e+06  0.00 

3 K80/80/5 1:5235 1.4732e+03 1.3661e+06  0.00 

PROFIELEN vervolg [mm] 

  

  

Prof. Staaftype Breedte Hoogte e _ Type bl hl b2 h2 

1 O:Normaal 200 200 100.0 

2 O:Normaal 100 100 50.0 

3 O:Normaal 80 80 40.0 

PROFIELVORMEN [mm] 

1 HEB200 

  

  

2 K100/100/8 
  

  

  

      

  

  

3 K80/80/5 

KNOPEN 

Knoop x z Knoop x z 

1 0.000 3.000 6 7.940 0.000 

2 3.500 3.000 

3 0.000 0.000 

4 3.500 0.000 

5 7.940 3.000 

STAVEN 

st. ki kj Profiel Aansl.i _ Aansl.j Lengte Opm 

1 1 2 1:HEB200 ND- NDM 3.500 

2 3 1 3:K80/80/5 NDM NDM 3.000 

3 4 2 2:K100/100/8 NDM ND- 3.000 

4 2 5 1:HEB200 NDM ND- 4.440 

5 6 5 3:K80/80/5 NDM NDM 3.000 

VASTE STEUNPUNTEN 

Nr. knoop Kode XZR l=vast O=vrij _Hoek 

  

  

1 1 100 0.00 

2 3 110 0.00 

3 4 110 0.00 

4 6 110 0.00 
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Onderdeel....: Staalconstructie, le verd tuss as l en 2, onder as A 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Type 

l Permanente belasting EGZ=-1.00 55 

2 Ver. bel. pers. ed. (qk) 2 

3 Ver. bel. pers. ed. (Q_k) 3 

BELASTINGEN B.G:1 Permanente belasting 

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:\ 

® © 

25.4 

    

  

  

            
    

  

  

  

S 

STAAFBELASTINGEN B.G:1 Permanente belasting 

Staaf Type q1/p/m q2 A B Vo Yi a 

1 1:0ZLokaal -40.20 -40.20  0.000 _ 0.000 

4 1:0ZLokaal -40.20 -40.20  0.000 _ 0.000 

1 8:PZLokaal -25.40 3.500 

VERPLAATSINGEN [mm] B.G:1 Permanente belasting 

—— - 

*J'v2_3s -1.14= _ -0, 70 

-9.8 

  

      

      
Fz: 48.2 Fz: 230 Fz: 72 
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Onderdeel....: Staalconstructie, le verd tuss as l en 2, onder as A 

BELASTINGEN B.G:2 Ver. bel. pers. ed. (qk) 

© 

  

  

  

                

  

  

  

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:2 Ver. bel. pers. ed. (qk) 

Staaf Type qal/p/m q2 A B Vo W A 

1 3:QZgeProj. =17.20 1780 0.000 0.000 0.40 0.50 0.30 

4 3:QZgeProj. =17:20 -17.20 0.000 0.000 0.40 0.50 0.30 

SITUATIES BELAST/ONBELAST B.G:2 Ver. bel. pers. ed. (q_k) 

17:2 

4- 

SITUATIES BELAST/ONBELAST Belastingtype: a_k 

Nr Lastvelden belast Lastvelden onbelast 

  

11 
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Onderdeel....: Staalconstructie, le verd tuss as l en 2, onder as A 

VERPLAATSINGEN [mm] B.G:2 Ver. bel. pers. ed. (q k} 
  

  

  
_-0.29 

4;11 

    

  
        

      

  

  

  

Fz: 20.1 e O Fz: 30.3 

BELASTINGEN B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (Q k) 

® © 

/ s 3 

w ! T ob 
l 3 

      
  

  

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (Q k) 

Staaf Type q1/p/m q2 A B Vo Y a 

1 8:PZLokaal -3.00 1.750 0.40 0.50 0.30 

4 8:PZLokaal -3.00 2.220 0.40 0.50 0.30 

SITUATIES BELAST/ONBELAST B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (Q k) 

3 
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Onderdeel....: Staalconstructie, le verd tuss as l en 2, onder as A 

SITUATIES BELAST/ONBELAST Belastingtype: Q k 

Nr Lastvelden belast Lastvelden onbelast 

11 

VERPLAATSINGEN [mm] B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (Q k)   

  

  

  

    

    
  

  

  

  

Fz: 0.86 Fz: 4.14 Fz: 1.00 

REACTIES 

Kn. B.G. x z M 

1 1 0.00 

£ 2 0.00 

1 3 0.00 

3 1 0.00 48.21 

3 2 0.00 20.14 

3 3 0.00 0.86 

4 1 0.00 230.24 

4 2 0.00 86.10 

4 3 0.00 4.14 

6 1 0.00 72.38 

6 2 0.00 30.33 

6 3 0.00 1.00 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

1 Fund.  1.22 G 

2 Fund.  0.90 G 1 

3 Fund.  1.22 G_ 1 + 1.35 o 02 

4 Fund.  1.22 /1 + 1.35 o 3 

5 Fund. 1.08 G41 + 1235 02 

6 Fund.  1.08 G4,1 + 1.35 O,3 

7 Fund.  0.90 G,1 + 1.35 02 

8 Fund.  0.90 G 1 + 1.35 Vo O. 2 

9 Fund.  0.90 Gx .1 + 1.35 W O 3 
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Onderdeel....: Staalconstructie, le verd tuss as l en 2, onder as A 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

10 Fund.  0.90 Gx,1 135 03 

11 Kar. 1.00 Gx,1 + 1.00 02 

12 Kar. 1.00 Gx,1 100  %,3 

13 Quas. 1.00 Gx,1 

14 Quas. 1.00 G /1 + 1.00 Y , 

15 Quas.  1.00 Gx,1 1.00 W Ox,3 

16 Freq. 1.00 Gx,1 

17 Freq.  1.00 Gx/1 1.00 W O,2 

18 Freq. 1.00 G,1 1.00 W O%,3 

19 Blij. 1.00 Gx 7 
  

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

BC 

Staven met gunstige werking 

  

Soovanswnr 

Geen 

Alle 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Alle 

Alle 

Alle 

Alle 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

de 

de 

de 

de 

de 

factor: 

factor: 

factor 

factor: 

factor: 

  

  

0.90 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

  

MOMENTEN Fundamentele combinatie 

  

Fz: 

  

  

  
79. 

  

  

  

2 

  
  

Fz: 365 

Fz: 

  
119 
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Onderdeel....: Staalconstructie, le verd tuss as l en 2, onder as A 

DWARSKRACHTEN Fundamentele combinatie 

5 119 

Fz: 79.2 E EE Fz: 119 

NORMAALKRACHTEN Fundamentele combinatie 

a T 

2L SL 3 

ï Ds i 

T 

! n 'o 

LI. Fg HE 

ï a ï 

: 79. 

Fz: 79.2 N Fz: 119 

REACTIES Fundamentele combinatie 

Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max 

1 0.00 0.00 

3 0.00 0.00 43.39 19425 

4 0.00 0.00 207.22 364.90 

6 0.00 0.00 65.14 119.11 
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OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

  

  

  

  

    

    

VERPLAATSINGEN [mm] Karakteristieke combinatie 

n T n 

332 575 -0.99 

13;9 

Fz: 68.3 Fz: 103 

  
Fz: 316 

STAALPROFIELEN — ALGEMENE GEGEVENS 

  

  

  

Stabiliteit: Classificatie gehele constructie: Geschoord 

Doorbuiging en verplaatsing: 

Aantal bouwlagen: 1 

Gebouwtype: overig 

Toel. horiz. verplaatsing gehele gebouw: _ h/300 

Kleinste gevelhoogte [m]: 0.0 

PROFIEL/MATERIAAL 

P/M Profielnaam Vloeisp. Productie Min. drsn 

nr. [N/mm?] _ methode klasse 

1 _ HEB200 235 Gewalst 1 

2 K100/100/8 235 Warmgewalst 1 

3 K80/80/5 235 _ Warmgewalst Y 

Partiële veiligheidsfactoren: 

Gamma M;0 1.00 _ Gamma M;1 : 1.00 

Gamma M; fi;mech 1.00 _ Gamma M;fi;therm : 1.00 

KNIKSTABILITEIT Extra Extra 

staaf lsys Classif. y lxnix;y aanp. y Classif. z lynik;z anp. z 

[m] sterke as [m] [kN] zwakke as [m] [kN 

1 3.500 Geschoord 3.500 0.0 Geschoord 3.500 0.0 

2 3.000 Geschoord 3.000 0.0 Geschoord 3.000 0.0 

3 3.000 Geschoord 3.000 0.0 Geschoord 3.000 0.0 

4 4.440 Geschoord 4.440 0.0 Geschoord 4.440 0.0 

5 3.000 Geschoord 3.000 0.0 Geschoord 3.000 0.0 
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KIPSTABILITEIT 

staaf Plts. l gaffel Kipsteunafstanden 

aangr. [m] [m] 

1 1.0%*h boven: 3.50 2*1,167;1,166 

onder: 3.50 3,5 

2 1.0*h boven: 3.00 3.000 

onder: 3.00 3.000 

3 0.0*h boven: 3.00 3.000 

onder: 3.00 3.000 

4 1.0*h boven: 4.44 4x1,11 

onder: 4.44 4,44 

5 0.0+*h boven: 3.00 3.000 

onder: 3.00 3.000 

TOETSING SPANNINGEN 

18 aug 2022 

  

Staaf P/M BC Sit Kl Plaats Norm Artikel Formule Hoogste toetsing Opm. 

nr. U.C. [N/mm?] 

1 1 5 11 Einde EN3-1-1 6.2.8 16.30) 0.902 212 

2 3 5 1 1 Staaf EN3-1-1 6.3.1.1 (6.46y) 0.363 85 

3 2 5 11 Staaf EN3-1-1 6.3.1.1 (6.46y) 0.709 167 47 

4 1 5 11 Begin EN3-1-1 6.2.8 16.30) 0.903 212 

5 3 5 11 Staaf EN3-1-1 6.3.1.1 (6.46y) 0.545 128 

Opmerkingen: 

( 47] Bij verlopende normaalkracht wordt de grootste drukkracht genomen. 

TOETSING DOORBUIGING 

Staaf Soort Mtg Lengte Overst Zeeg Uot BC Sit u Toelaatbaar 

Im} T J [mm] [mm] mm] _ [mm] *1 

1 Dak db 3.50 N N 0.0 -2.3 11 1 Eind -2.3 -14.0 0.004 

db 11 1 Bijk -0.7 -14,0 0.004 

4 Dak db 4.44 N N 0.0 -12.7 11 1 Eind -12.7 -17.8 0.004 

db 11 1 Bijk -3.8 -17.8 0.004 

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING 

Staaf BC Sit Lengte Usina Toelaatbaar Maatgevend 

[m] mm} _ [mm] _ [B/ 

2 12 1  3.000 0.0  5.0 600 doorbuiging 

3 11 1  3.000 0.0 10.0 _ 300 scheefstand 

5 4 3.000 -0.0 5.0 600 doorbuiging 



Geelhoed Engineering BV Blad: 44 
  

Technosoft Raamwerken release 6.74a 18 aug 2022 

Project......: 6516 - Woning Rietveld 40 te Woerden 

Onderdeel....: Staalconstructie, le verd tuss as l en 2, onder as A 

UNITY-CHECK'S OMHULLENDE VAN ALLES 

  

  

    

Toelaatbare unity-check (1.0 

Hoogste unity-check i.v.m. knikstabiliteit 

Unity-check i.v.m. kipstabiliteit 

"""" Hoogste unity-check i.v.m. doorsnedecontrole 

Hoogste unity-check i.v.m. doorbuiging 

  

  

VERVORMINGEN wl Blijvende combinatie 
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Staalconstructie, le verd tuss as l en 2, onder as A 

Karakteristieke combinatie 

  

  

  

    

  

  
  

      

  

  
  

  

  

    

  

  

      

  

  

: 0- 

Eaz=is -0.3 

-3.8 

VERVORMINGEN Wmax Karakteristieke combinatie 

16 1 

-12.7 

DOORBUIGINGEN Karakteristieke combinatie 

Nr. staven Zijde positie lrep WI w |-- Wpij l Weot w |-- Wmax 

[m] [mm] _ [mm] _[mm] [mm] [lrep/] [mm] [mm] [mm] [lrep/] 

1 1 Neg. 1.500 3500 -1.6 -0.7 5315 -2.2 -2.2 1564 

1 1 Pos. 3.000 3500 0.3 0.1 29683 0.4 0.4 9055 

2 4 Neg. 2.467 4440 -8.9 -3.8 1183 -12.7 -12.7 350 

HORIZONTALE VERPLAATSING Karakteristieke combinatie 

  

Alle vervormingen zijn kleiner dan lrep/9999 of h/9999 
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VERVORMINGEN Wbij 

18 aug 2022 

onder as A 

Frequente combinatie 

  

  

  

  

  

  
  

  

      

  

  

  

  

  

  
  

  

      

  

  

u m T 

L3 -0.1 

-1.9 

VERVORMINGEN Wmax Fregquente combinatie 

_ -0.3 

-10.8 

DOORBUIGINGEN Frequente combinatie 

Nr. staven Zijde positie lrep WI w |-- Wpij l Weot w |-- Wmax 

[m] [mm] _ [mm] _[mm] [mm] [lrep/] [mm] [mm] [mm] [lrep/] 

1 1 Neg. 1.500 3500 -1.6 -0.3 10630 -1.9 -1.9 1833 

2 4 Neg. 2.467 4440 -8.9 -1.9 2367 -10.8 -10.8 411 

HORIZONTALE VERPLAATSING 
Frequente combinatie 

  

Alle vervormingen zijn kleiner dan lrep/9999 of h/9999 
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VERVORMINGEN Wbij 

Staalconstructie, 

6516 - Woning Rietveld 40 te Woerden 

le verd tuss as l en 2, 

18 aug 2022 

onder as A 

Quasi-blijvende combinatie 

  

  

  

  

    

  

VERVORMINGEN Wmax 

01 A 

    

  

  

Quasi-blijvende combinatie 

  

  

  

    

      

  

  

  

  

  

B i 0.3 T 

Cos-T8 3 .8 

Ù 

DOORBUIGINGEN Quasi-blijvende combinatie 

Nr. staven Zijde positie lrep WI w |-- Wpij l Weot w |-- Wmax 

Tm] _ Cmm] [mm]  [mm] (mm [lrep/] [mm] [mm] _ [mm] [lrep/ 

1 1 Neg. 1.500 3500 -1.6 -0.2 17716 -1.8 -1.8 1969 

v 4 Neg. 2.467 4440 -8.9 =1.1 3944 -10.1 =10.1 441 

HORIZONTALE VERPLAATSING 
Quasi-blijvende combinatie 

  

Alle vervormingen zijn kleiner dan lrep/9999 of h/9999 
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Projectnummer :6516 Datum : 18-08-2022 - 10:20 

Projectomschrijving : Rietveld 40 

Onderdeel :wand onder 1e, boven as B   

Bestand : documentt.vnks 

Nationale annex : Nederlands 

Module 5 - Dragende wanden in geschoord raamwerk 

INVOERGEGEVENS 

ONDERDEEL : 

Materiaaleigenschappen: 

gevolgklasse: CC1 

genormaliseerde gemiddelde druksterkte kalkzandsteen (CS 12) 

mortelkwaliteit: morteltype: Lijmmortel 

  

S 

w 

h 

t 

Geometrie van de wand: 

dikte 

hoogte 

breedte 

Type wand: Tussenwand 

Geometrie van de vloer: 

grootste overspanning 

nuttige vloerhoogte 

aantal opleggingen: meer dan 2 

Belastingen: 

normaalkracht 

vloerbelasting 

VNK 

fo 

_- 

Ned 

Deá 

  

12 N/mm ? 

120 mm 

2800 mm 

1000 mm 

4500 mm 

220 mm 

84,7KN 

0,000 kN/m 2 

VNK Kalkzandsteen Statica 6.0 - 6.01.09 



  

Projectnummer :6516 Datum : 18-08-2022 - 10:20 Blad: 2 van 3 

Projectomschrijving : Rietveld 40 

Onderdeel : wand onder 1e, boven as B 

  

  

BEREKENING 

Bepaling capaciteit volgens art. 5.5.1 van NEN-EN 1996-1-1 (nl): 

Tussenresultaten 

f4=K(ho)" (fn)” =0,8x129% x 12,5° =6,61 N/mm ? (3.3) 

f 661 

L _ 2 

z; 275 2441 Nm 

Artikel 5.5.1.2 (11) 

ha=p h=0,75x2800 = 2100 mm 62) 

Artikel 5.5.1.4 (2) 

he 

â= * 17,50<27 u.c. =0,65 Slankheid van de wand voldoet. 

NPR 9096-1-1 artikel 6.1.2.3 

  

n 

Av “7 =20,45 

A =20,5 volgens figuur 16: 1 =0 

h 

‘z 

  

em =max(10 0,05t)= 10mm 166} 

em 10 

Ar =1:277 =0888 …(6.2) =1-2 t 

_ ha [fk 2800 [ 66 

AT \E -T \ 20882 164 

o -0,063 0,882 - 0,063 

@ mk 10 

t 0,73- 7'77Î0 

  

    

1,295 …63) 

  

0,73-1,17 

D =A, eWW? - 0,36 …(G.1) 

Naa = D ftf4 =0,36 x 1000 x 120 x 4,4 = 190,7 kN 

Nea =847KN < Naa = 190,7 N u.c. = 0,44 Capaciteit van de wand voldoet. 

VN K VNK Kalkzandsteen Statica 6.0 - 6.01.09 
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Projectomschrijving : Rietveld 40 

Onderdeel : wand onder 1e, boven as B 

Resultaten 

fa =441 N/mm ? 

he=p h=0,75x2800 = 2100mm 

he 

  

  

4= T” 17,50<27 u.c. =0,65 Slankheid van de wand voldoet. 
“ 

n 

v T 20,45 

Nea =84,7kN < Nm =190,7kN u.c. = 0,44 Capaciteit van de wand voldoet. 

Conclusie : Wand voldoet. 

VNK 

VNK Kalkzandsteen Statica 6.0 - 6.01.09 
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Project......: 6516 — Woning Rietveld 40 Woerden 

Onderdeel....: Kelderdek 

Dimensies....: kN/m/rad 

Datum. .… : 17/08/2022 

Bestand.....: Z:\Shared\Hopman\Hopman\06500-06599\6516\berekeningen\ 

verd vloer onder as A.dlw 

Betrouwbaarheidsklasse 1 Referentieperiode : 50 

Herverdelen van momenten : nee Maximale deellengte : 0.500 

Ouderdom bij belasten : 28 Relatieve vochtigheid : 508 

Doorbuigingen(beton) zijn dmv gecorrigeerde stijfheden berekend. 

Fysisch lineair : Er is gerekend met de e-modulus uit de materiaaltabel. 

Fys.NLE.kort Er is gerekend met een gecorrigeerde e-modulus (korte duur). 

Deze e-mod. is berekend mbv de krachten uit de fysisch lineair berekening. 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 
  

   

  

Belastingen NEN-EN 199 002 C2:2010,A1:2019 NB:2019(nl) e 

NENLEN 1991:1-1:2002 e r KS 

Beton NEN-EN 1992-1-1:2011(nl) C2/A1:2015(nl) NB:2016(nl) _. 

K82509 

Toevallige inklemmingen begin : 15% Toevallige inklemming eind : 15% 

Toevallige inklemmingen : 15$ _ op tusssensteunpunten met een scharnier. 

GEOMETRIE Ligger:1 
  

ref. 

  

  

  

_i >x 5.200 n 6.250 4.400 

r 15.850 

T:B*A 1000*220 (C307/37) 

  

  

VELDLENGTEN Ligger:1 

Veld Vanaf Tot Lengte 

1 0.000 5.200 5.200 

2 5.200 _ 11.450 6.250 

3 11.450  15.850 4.400 

  

  

  

  

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit E-modulus[N/mm2] S.G. Pois. Uitz. coëff 

1 C30/37 9465 25.0 0.20 1.0000e-05 

MATERIALEN vervolg 

Mt Kwaliteit Cement Kruipfac. 

1 C30/37 N 2.47 
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Onderdeel....: Kelderdek 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak _Traagheid Vormf 

1 B*H 1000220 1:C30/37 2.2000e+05 8.8733e+08  0.00 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte e _ Type b1 hl b2 n2 

1 O:Normaal _ 1000 _ 220 110.0 O:RH 

PROFIELVORMEN [mm] 

1 B*H 1000*220 

jjj 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Belast/onbelast Y W e.g. 

1 Permanent 2:Permanent EN1991 -1.00 

2 Veranderlijk l:Schaakbord EN1991 _0.40 0.50 0.30 0.00 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Type 

1 Permanent 1 Permanente belasting 

2 Veranderlijk 2 Ver. bel. pers. ed. (q_k 

VELDBELASTINGEN Ligger:1 B.G:1 Permanent 

z 

4 

L IL IlILIILIlBd IIL N 

—j>x 

v 

VELDBELASTINGEN Ligger:1 B.G:1l Permanent 

Last Ref. Type Omschrijving q1/p/m 42 psi Afstand Lengte 

1 1:q-last -1.400 -1.400 0.000 15.850 

REACTIES rysisch lineair Ligger:1 B.G:1l Permanent 

  

  

  

stp F 

1 13.40 0.00 

2 44.65 0.00 

3 40.62 0.00 

4 10.69 0.00 

109.36 (absoluut) grootste som reacties 

-109.36 (absoluut) grootste som belastingen 

VELDBELASTINGEN Ligger:1 B.G:2 Veranderlijk 

z 

4 

  

95 

  

  

l 



Geelhoed Engineering BV 
Blad: 54 

  

Technosoft Liggers release 6.73b 

  

18 aug 2022 

  

  

  

  

  

  

  

  

Project : 6516 - Woning Rietveld 40 Woerden 

Onderdeel....: Kelderdek 

VELDBELASTINGEN Ligger:1l B.G:2 Veranderlijk 

Last Ref. _ Type Omschrijving q1/p/m 42 psi Afstand Lengte 

1 l:9-last -2.950 -2.950 0.000 15.850 

REACTIES rysisch lineair Ligger:1l B.G:2 Veranderlijk 

stp Fmin Fmax Mmin Mmax 

1 -1.16 6.89 0.00 0.00 

2 0.00 19.91 0.00 0.00 

3 0.00 18.71 0.00 0.00 

4 -1.52 6.09 0.00 0.00 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor BG Gen. Factor 

1 Fund. 1 Perm  1.22 

2 Fund. 1 Perm 1;22 2 psi0 1;35 

3 Fund. 1 Perm 1.08 2 Extr 435 

4 Fund. _1 Perm  0.90 

5 Fund. 1 Perm 0.90 2 psi0 1.35 

6 Fund. _1 Perm 0.90 2 Extr 1.35 

7 Kar. 1 Perm 1.00 2 Extr 1.00 

8 Freq. 1 Perm 1.00 

g Freg: 1 Perm 1.00 2 psil 1.00 

10 Quas. 1 Perm 1.00 

11 Quas. 1 Perm 1.00 2 psi2 1.00 

12 Blij. 1 Perm 1.00 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

BC Velden met gunstige werking 

1 Geen 

2 Geen 

3 Geen 

4 Alle velden de factor:0.90 

5 Alle velden de facto -90 

6 Alle velden de factor:0.90 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

  

MOMENTEN rysisch lineair Ligger:l Fundamentele combinatie 
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Project : 6516 - Woning Rietveld 40 Woerden 

Onderdeel....: Kelderdek 

DWARSKRACHTEN rysisch lineair Ligger:l Fundamentele combinatie 

3745 36.1 

     

  

  

Fmin:10.5 40.2 36.6 7.6 

Fmax:23.8 75 69 19.8 

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

  

VERPLAATSINGEN [nm] Fys.NLE.kort Ligger:1 Karakteristieke combinatie 

  

0.15 

    

  

0.07 

      
  

-1.98 

N.B. In deze verplaatsingen is de kruipvervorming (w2) niet verwerkt! 

  

  

  

  

PROFIELGEGEVENS Vloer [N] [mm] t.b.v. profiel:1 B*H 1000+*220 

Algemeen 

Materiaal : C30/37 

Doorsnede 

breedte : 1000 hoogte : 220 _ zwaartepunt tov onderkant : 110 

Fictieve dikte : 180.3 

Betonkwaliteit element : c30/37 Kruipcoëf. : 2.470 

Staalkwaliteit hoofdwapening __ : 500 y : 2.75 

Betondekking Boven Onder 

Milieu H xc1 xc1 

Hoofdwapening B lste laag lste laag 

Nominale dekking 15 15 

Toegepaste dekking 35 35 
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Betondekking Boven Onder 

Beugel / Verdeelwapening : 2de laag 2de laag 

Wominale _ dekking 5 15 15 

Toegepaste dekking : 45 45 

Wapening Boven Onder 

Diameter nuttige hoogte Ë 10.0 10.0 

Diameter verdeelwapening : 6.0 6.0 

Hoofdwapening rysisch lineair Ligger:1l Fundamentele combinatie 

Ĳ 255 438 

  

ref. 

374 255 

  

Ligger:1l Fundamentele combinatie 

  

  

  

  

  

S 2 

t 7 

1\J | 

Hoofdwapening Ligger:1 

Geb. Vanaf Tot Mea Maa z B/O EN A, Opm. 

Tmm] Tmm] TkNm] IkNm] _ [mm] Imm?] _ [mm? 

1 s1+0 s1+162 3.71 20.41 176 Bov  255% 255 54 

2 s1+0 s2-1007 -24.73 -24.76 175 Ond 388* 388 1 

3 S2-1820 S2+1794 40.28 40.28 173 Bov 511 51 

4 S2+1092 S3-994 -23.85 -23.89 175 Ond 374% 374 1 

5 S3-1456 S3+1961 34.68 34.68 174 Bov 438 438 

6 S3+899  S4+0 -17.09 -17.20 176 Ond 269%* 269 1 

7 S4-135  S4+0 2.56 _ 20.41 176 Bov 255% 255 54 

Opmerkingen 

[1] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening zijn toegepast, zie 

nationale bijlage art. 9.2.1.1{(1) 

Alle maten zijn zonder verschuiving van de m-lijn en verankering 

[54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van 

gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2. 
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Project : 6516 - Woning Rietveld 40 Woerden 

Onderdeel....: Kelderdek 

Scheurvorming volgens artikel 7.3.4 Ligger:1 

Geb. Pos. Zijde M;freq Sr‚max Esm om Wk  Kz Waax U-C. Opm 

Lmm] IkNm] _ [mm] T&] _ [mm] Tmm] 

2 S1+2080 Ond -16.93 251 0.766 0.192 2.00 0.800 0.24 

3 S2+0 Bov _ 29.07 260 1.006 0.262 2.00 0.800 0.33 

4 S3-3079 Ond -16.06 251 0.753 0.189 2.00 0.800 0.24 

5 S3+0 Bov 24.69 260 0.993 0.258 2.00 0.800 0.32 

6 S4-1729 Ond 1123 256 0.729 0.187 2.00 0.800 0.23 

DWARSKRACHTEN rysisch lineair Ligger:l Fundamentele combinatie 

  

  

  

  

  

  

a a a A 

s1 s2 s3 s4 

31700 

Stijfheden (blijvend en quasi-blijvend) Ligger:1 

Veld _ Pos Apoven Aonder Meg Eeg’ Mop Eop;on  Eon;o 

[mm] _[mm2] _ [mm2] [kNm] [N/mmï] [kNm] [N/mm2] _ [N/mm2] 

1 520 255 255 -6.0 _ 33400 -7.0 _ 33400 _ 10026 

1 1040 0 322 -10.2 33189  -11.9 33189 0808 

1 1560 0 378 -12.5 33250 147 33250 9866 

1 2060 0 388 -13.0 33261 -15.4 33261 9876 

1 2080 0 388 -13.0 33261 -15.3 33261 9876 

1 2600 o 378 -11.5 33250 _ -13.9 33250 9866 

1 3120 255 322 -8.2 33474 104 33474 10100 

1 3640 255 0255 -3.1 33400 -4.7 33400 _ 10026 

1 4680 407 0255 12.8 _ 33567 14.7 33567 10192 

1 5200 511 o 23.6 33393 26.9 33393 10001 

2 o 511 0 23.6 33393 26.9 33393 10001 

2 481 407 255 13.7 33567 15.7 33567 10192 

2 1442 255 255 -1.2 33400 “2:4 33400 _ 10026 

2 1923 0255 272 -6.3 33419 -81 33419 10045 

2 2404 255 343 -9.8 33497  -12.0 33497 10123 

2 2885 0 0373 117 33244 141 33244 9861 

2 3177 0 374 -12.0 33245 -14.5 33245 9862 

2 3365 o 374 -12.0 33245 -14.3 33245 9862 

2 3846 o 352 -10.7 33222  -12.8 33222 9839 

2 4327 255 289 -7.8 33437 -9.5 _ 33437 10064 

2 4808 255 255 -3.3 33400 -4.4 33400 _ 10026 

2 5769 382 255 10.5 _ 33540 12.1 33540 _ 10165 

2 6250 438 0 19.7 33315 22.7 33315 9927 
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Stijfheden Ligger:1 

Veld Apov Aond Etotaal Eon Pos Mek Mg aPp ME<! Weld 

lengte 

Tmm2]  Cmm2] (N/mm2] (N/mm2] _ mm]  CkNm]  [kNm]  (kNm] (mm 

3 o 438 0 19.7 _ 33315 22.7 33315 9927 

3 440 407 255 11.8 33567 13.7 33567 10192 

3 1320 255 255 02 33400 1 76 33400 10026 

3 1760 255 255 4;2 33400 S 33400 10026 

3 2200 255 261 -6.8 _ 33406 -8.7 33406 10033 

3 2640 o 269 -8.1 33131  -10.0 33131 9753 

3 2696 0 269 -8.2 33131  -10.0 33131 9753 

3 3080 0 264 -8.1 33126 -9.7 _ 33126 9747 

3 3520 0 255 -6.7 33116 -8.0 33116 9738 

3 3960 255 255 -4.0 33400 -4.8 33400 10026 

Stijfheden (frequent en karakteristiek) Ligger:1 

Veld Pos Apoven Aonder M Ël:f‚un< E!:f,or:x> Mek EEk;on' El:k‚-oc‘ 

[mm] _ [mm2] _ [mm2] [kNm] [N/mm2] _ [N/mm2] [kNm] _ [N/mm2] _ [N/mm?] 

1 520 255 255 -7.6 _ 33400 _ 10648 -9.2 _ 33400 12068 

1 1040 0 322  -13.0 33189 10439  -15.8 33189 11876 

1 1560 0 378  -16.1 33250 10525 197 33250 12020 

1 2060 0 388  -16.9 33261 10573  -20.9 33261 12146 

1 2080 0 388  -16.9 33261 10575 209 33261 12151 

1 2600 0 378 1555 33250 10633 a ) 33250 12346 

1 3120 255 322  -11.8 33474 11032 154 33474 13067 

1 3640 255 255 -5.8 _ 33400 11560 -8.6 33400 14638 

1 4680 407 255 16.0 _ 33567 _ 10782 12.9 33567 9275 

1 5200 511 0 29.1 _ 33393 10559 27.6 _ 33393 10197 

2 o 511 0 29.1 _ 33393 10559 29.6 _ 33393 10697 

E 481 407 255 16.9 33567 10761 15.7 33567 10223 

2 1442 0255 255 -3.2 33400 12148 -5.3 _ 33400 16079 

2 1923 255 272 -9.3 33419 11046  -12.3 33419 13210 

2 2404 255 343  -13.5 33497 10958  -17.1 33497 12806 

2 2885 0 373 =15.T 33244 10622 <19,7 33244 12925; 

2 3177 0 374  -16.1 33245 10608 201 33245 12281 

2 3365 0 374  -15.9 33245 10604  -19.9 33245 12270 

2 3846 0 352 14;3 33222 10591 =17;8 33222 12277 

2 4327 255 289  -10.7 33437 10890  -13.6 33437 12720 

2 4808 255 255 -5.1 33400 11149 -7.0 33400 13535 

2 5769 382 255 13.2 _ 33540 _ 10784 13.0 _ 33540 _ 10686 

2 6250 438 0 24.7 33315 10519 26.4 _ 33315 11014 

3 0 438 0 24.7 33315 10519 21.5 33315 9552 

3 440 407 255 14.9 33567 10831 10.8 33567 8591 

3 1320 255 255 -2.6 33400 13512 -5.0 _ 33400 18913 

K 1760 255 255 -1.1 33400 11324 -10.0 33400 14015 

3 2200 255 261  -10.0 33406 11001 131 33406 13103 

3 2640 0 269  -11.2 33131 10571 143 33131 12387 

3 2696 0 269  -11.2 33131 10560 143 33131 12354 

D 3080 0 264 -10.8 33126 10495 -13.6 33126 12170 

3 3520 0 255 -8.8 33116 10441  -11.0 33116 12025 

3 3960 255 255 -5.2 33400 10712 -6.4 33400 12263 
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Toetsing doorbuiging 

  

  

  

Veld Mtg Lengte Type wtot Zeeg w |--Toel.1--| Toel.2 u.c 

Im] Tmm] Cmm] _ Cmm] _ Cmm] *L _ Imm 

1 db 5.20 Karakteristiek Eind -4.3 0 -4.3 20.8 0.004 20.0 0.21 

db Frequent Bijk -3.0 10.4 0.002 15.0 0.29 

2 db 6.25 Karakteristiek Eind -5.1 0 -5.1 25.0 0.004 20.0 0.25 

db Frequent Bijk “2.6 128 0.002 15.0 0.29 

3 db 4.40 Karakteristiek Eind -1.9 D 149 176 0.004 20.0 0.11 

db Frequent Bijk -1.3 8.8 0.002 _ 15.0 0.15 

DOORBUIGINGEN wl (nm] Ligger:1l Blijvende combinatie 

  

   

    
-1.05 

DOORBUIGINGEN w2 [mn] Ligger:1 Quasi-blijvende combinatie 

  

  

  

DOORBUIGINGEN Wbij ([mm] Ligger:l Karakteristieke combinatie 

0.10 0;23 

9 TT 
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Blad: 60 

Technosoft Liggers release 6.73b 18 aug 2022 

Project : 6516 - Woning Rietveld 40 Woerden 

Onderdeel....: Kelderdek 

DOORBUIGINGEN Wmax (mm Ligger:l Karakteristieke combinatie 

  

0.07 UA   

  

  

DOORBUIGINGEN 

Veld Zijde positie 1 

Karakteristieke combinatie 

rep W W |-- Woig | Weor e |-- 

  

Waax -/ 

[m] (mm] _ [mm] _(mm] (mm] [lrep/] [mm] [mm] [mm] (lrep/ 

1 Neg. 2.340 5200 -0.9 -2.6 -3.4 1549 —-4.3 -4.3 1220 

2 Neg. 3.365 6250 -1.1 -3.1 -4.0 1547 -5.1 -5.1 1227 

3 Neg. 2.640 4400 -0.4 -1.1 -1.5 2844 -1.9 -1.9 2305 

DOORBUIGINGEN Wbij [mm] 
Ligger:1 Frequente combinatie 

  

  

  
-3.58 

DOORBUIGINGEN Wmax ([mm] Ligger:1l Frequente combinatie 

  

        

0_. 03_7 

WA 
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Project : 6516 - Woning Rietveld 40 Woerden 

Onderdeel....: Kelderdek 

DOORBUIGINGEN Frequente combinatie 

Veld Zijde positie lyep w w |-- %ij l Weot w |-- Wpax 7 

Tm] _ Cmm] [mm] [mm] [mmj[lrep/] [mm] [mm] [mm][lrep/ 

1 Neg. 2.340 5200 -0.9 -2.6 -3.0 1734 -3.9 -3.9 1332 

2 Neg. 3.365 6250 -1.1 -3.1 -3.6 1747 -4.6 -4.6 1350 

3 Neg. 2.640 4400 -0.4 -1.1 -1.3 3266 -1.7 -1.7 2575 

DOORBUIGINGEN Wbij [mm] Ligger:1l Quasi-blijvende combinatie 

     

0. 

  

  

  

  

  

DOORBUIGINGEN Quasi-blijvende combinatie 

Veld Zijde positie lrep w m2 |-- Wpij °| Wrot W |-- Waax TT 

[m] [mm] _ [mm] _[mm] _ [mm] [lzep/] [mm] [mm] [mm] [lrep/] 

1 Neg. 2.340 5200 -0.9 -2.6 —-2.9 1821 -3.8 E} 1383 

2 Neg. 3965 6250 -1.1 -3.1 -3,4 1842 -4,4 -4,4 1406 

3 Neg. 2.640 4400 -0.4 -1.1 -1.3 3472 -1.6 -1.6 2701 
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Technosoft Raamwerken release 6.74a 18 aug 2022 

Project.... 6516 - Woning Rietveld 

Onderdeel.…. ligger in kelderdek 

Dimensies....: kN;m;rad (tenzij anders aangegeven 

Datum.…. 18/08/2022 

  Bestand. Z:\Shared\Hopman\Hopman\06500-06599\6516\berekeningen\ 

ligger in kelderdek.rww 

Belastingbreedte.: _ 6.300 

Rekenmodel le-orde-elastisch. 

Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling 

Geometrisch lineair. 

Fysisch lineair. 

  

  

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

  

  

  

Belastingen _ NEN-EN 1990:2002 C2:2010,A1:2019 NB:2019(nl 

NEN-EN 1991-1-1:2002 c1/C11:2019 NB:2019 (nl 

Staal NEN-EN 1993-1-1:2006 C2:2011,A1:2016 NB:2016(nl) 

GEOMETRIE 

N ® 

! T E 3,000 

2 L 2.mem340 (s235) 43 

  
  
  

  

  

  

  

  

‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ä 2,000 

7200 

STRAMIENLIJNEN 

Nr. Naam X Z-min Z-max 

1 A 0.000 0.000 3.000 

2 B 7.200 0.000 3.000 

NIVEAUS 

Nr. z X-min X-max 

1 0.000 0.000 7.200 

2 3.000 0.000 7.200 

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit E-modulus[N/mm2] S.G. Pois. Uitz. coëff 

  

1 8235 210000 78.5 0.30 1.2000e-05 
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Project.... 6516 - Woning Rietveld 

Onderdeel....: ligger in kelderdek 

  

PROFIELEN [mm] 

  

  

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak _Traagheid Vormf 

1 BEM340 1:8235 3.1580e+04 7.6370e+08  0.00 

2 K150/150/6 1:8235 3.4174e+03 1.1736e+07  0.00 

PROFIELEN vervolg [mm] 

  

Prof. Staaftype Breedte Hoogte e _ Type bl hl b2 h2 

1 O:Normaal 309 377 188.5 

2 O:Normaal 150 150 75.0 

PROFIELVORMEN [mm] 

1 HEM340 

  

2 K150/150/6 
  

      

KNOPEN 

Knoop x z 

1 0.000 0.000 

2 0.000 3.000 

3 7.200 3.000 

  

  

  

STAVEN 

st. ki kj Profiel Aansl.i _ Aansl.j Lengte Opm 

Ï 1 2 2:K150/150/6 NDM NDM 3.000 

2 2 3 1:HEM340 ND- NDM 7.200 

VASTE STEUNPUNTEN 

Nr. knoop Kode XZR l=vast O=vrij _ Hoek 

1 1 110 0.00 

2 3 110 0.00 

  

  

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 

  

    

Betrouwbaarheidsklasse.......: 1 Referentieperiode. 50 

Gebouwdiepte 0.00 Gebouwhoogte 5 3.00 

Niveau aansl.terrein.. 0.00 E.g. scheid.w. [kN/m2 1.20     

  

STAAFTYPEN 

Type staven 

l:Vloer. 2 

S:Linker gevel. 4   
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Project.... 6516 - Woning Rietveld   

Onderdeel....: ligger in kelderdek 

LASTVELDEN 

  

Veranderlijke belastingen door personen 

  

  

  

  

  

  

  

  

< 1 

2 

DS 

LASTVELDEN 

Staaf Tabel Klasse-Gebruiksfunctie Verd. E O F/F 

2-2 6.2 _A-Vloeren 1 -1.75 -3.00 _ 1.00 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Type 

1 Permanente belasting EG: 1 

g* 2 Ver. bel. pers. ed. (qk) 2 

g 3 Ver. bel. pers. ed. (Qk) 3 

g  = gegenereerd belastinggeval 

* _ = belastinggeval bevat 1 of meer handmatig toegevoegde en/of gewijzigde lasten 

BELASTINGEN B.G:1 Permanente belasting 

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:l 

® ® 

230 

eeSE 

5 L 
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Project.... 6516 - Woning Rietveld 

Onderdeel....: ligger in kelderdek 

STAAFBELASTINGEN B.G:1 Permanente belasting 

staaf Type ql/p/m a2 A B Vo Vi Y 

2 1:0ZLokaal -40.60 -40.60 _ 0.000 _ 0.000 

2 8:PZLokaal -230.00 2.000 

VERPLAATSINGEN Lmm] B.G:1 Permanente belasting 

s 219 

Fz: 322 

BELASTINGEN B.G:2 Ver. bel. pers. ed. (qk) 

® ® 

LLILJ 
86 

LI 4 t 11025 LJ 

HE 

STAAFBELASTINGEN B.G:2 Ver. bel. pers. ed. (qk) 

Staaf Type Index _ ql/p/m q2 A B W Y 

2 3:QZgeProj. -11.03 -11.03  0.000 _ 0.000 0.40 0.50 0.30 

2 3:0QZgeProj. -7.56 _ -7.56 _ 0.000 _ 0.000 0.40 0.50 0.30 

2 8:PZLokaal * -86.00 2.000 0.40 0.50 0.30 

Opmerkingen 

[*] Deze belasting is handmatig toegevoegd of gewijzigd 
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Technosoft Raamwerken release 6.74a 18 aug 2022 

Project.... 6516 - Woning Rietveld 

Onderdeel....: ligger in kelderdek 

SITUATIES BELAST/ONBELAST B.G:2 Ver. bel. pers. ed. (qk) 

  

  

ll35l 

  

                  
    

  

SITUATIES BELAST/ONBELAST Belastingtype: q k 

  

  

  

Nr Lastvelden belast Lastvelden onbelast 

11 

VERPLAATSINGEN [mm] B.G:2 Ver. bel. pers. ed. (q_k) 

: T : 

Co.sa L ‚   

  

    
  

  
Fz: 129 
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Project.... 6516 - Woning Rietveld 

Onderdeel....: ligger in kelderdek 

BELASTINGEN B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (Q k) 

@ 8 

| 3 

E 

L 

e 

STAAFBELASTINGEN B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (Q k) 

Staaf Type ql/p/m q2 A B Vo W Y 

2 10:PZGeproj. -3.00 3.600 0.40 0.50 0.30 

SITUATIES BELAST/ONBELAST B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (Q k 

  

  

SITUATIES BELAST/ONBELAST Belastingtype: Q k 

  

Nr Lastvelden belast 

i1 

Lastvelden onbelast 
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Project.... 6516 - Woning Rietveld 

Onderdeel....: ligger in kelderdek 

VERPLAATSINGEN [mm] B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (Q k)   

  

  

      

  

  

  

  

  

  

Fz: 1.50 

REACTIES 

Kn. B.G. x z 

1 1 0.00 322.00 

£ 2 0.00 129;02 

1 3 0.00 1.50 

3 1 0.00 218.97 

3 2 0.00 90.79 

3 3 0.00 1.50 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

1 Fund.  1.22 G_,1 

2 Fund.  0.90 Gk‚1 

3 Fund.  1.22 G,,1 + 1.35 Vo , 

4 Fund.  1.22 G /1 + 1235 Vo O 3 

5 Fund.  1.08 Gx,1 + 1.35 %,2 

6 Fund. 1.08 Gx,1 + 1.35 043 

7 Fund.  0.90 641 + 1235 02 

8 Fund.  0.90 G,1 + 1.35 Vo Ok,2 

9 Fund.  0.90 Gx.1 + 1.35 % O 3 

10 Fund. 0.90 Gx1 + 1.35 O 

11 Kar. 1.00 ,, + 1.00 02 

12 Kar. 1.00 /1 + 1.00 43 

13 Quas. 1.00 G,,1 

14 Quas. 1.00 Gx,1 + 1.00 w O,2 

15 Quas. 1.00 61 + 1.00 w O 3 

16 Freq. 1.00 Gx,1 

17 Freq. 1.00 Gx1 + 1.00 W 2 

18 Freq. 1.00 G,1 + 1.00 W O%,3 

19 Blij. _ 1.00 Gx,1 
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Project.... 6516 - Woning Rietveld 

Onderdeel....: ligger in kelderdek 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

BC Staven met gunstige werking 

  

  

  

   

1 Geen 

2 Alle staven de factor:0.90 

3 Geen 

4 Geen 

5 Geen 

6 Geen 

7 Alle staven de factor:0.90 

8 Alle staven de factor:0.90 

9 Alle staven de factor:0.90 

10 Alle staven de factor:0.90 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

  

MOMENTEN Fundamentele combinatie 
  

  

e : Fz: 359 

-900 

  

    

  
Fz: 522 
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Project.... 6516 - Woning Rietveld 

Onderdeel....: ligger in kelderdek 

DWARSKRACHTEN Fundamentele combinatie 

359 

Fz: 359 

Fz: 522 

NORMAALKRACHTEN Fundamentele combinatie 

+ 

à 3 Fz: 359 
Ú 

| 

J 

UIs 

m 

Fz: 522 

REACTIES Fundamentele combinatie 

K. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max 

1 0.00 0.00 289.80 521.93 

3 0.00 0.00 197.08 359.06 
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Project.... 6516 - Woning Rietveld 

Onderdeel....: ligger in kelderdek 

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

  

VERPLAATSINGEN [mm] Karakteristieke combinatie   

  

  

  

  

  

  

— . Fz: 310 

-26.0 

Fz: 451 

STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS 

Stabiliteit: Classificatie gehele constructie: Geschoord 

Doorbuiging en verplaatsing: 

Aantal bouwlagen: 1 

Gebouwtype: overig 

Toel. horiz. verplaatsing gehele gebouw: _ h/300 

Kleinste gevelhoogte [m]: 0.0 

PROFIEL/MATERIAAL 

P/M Profielnaam Vloeisp. Productie Min. drsn 

nr. [N/mm?] _ methode klasse 

1  HEM340 235 Gewalst 1 

2 K150/150/6 235 Warmgewalst 1 

Partiële veiligheidsfactoren: 

Gamma M;0 H 1.00 Gamma M;1l H 1.00 

Gamma M; fi;mech : 1.00  Gamma M;fi;therm : 1.00 

KNIKSTABILITEIT Extra Extra 

staaf lys Classif. y lknik;y aanp. y Classif. z lxnik;z aanp. z 

[m] sterke as [m] [kN] zwakke as [m] TkN 

1 3.000 Geschoord 3.000 0.0 Geschoord 3.000 0.0 

2 7.200 Geschoord 7.200 0.0 Geschoord 7.200 0.0 

KIPSTABILITEIT 

Staaf Plts. l gaffel Kipsteunafstanden 

aangr. Im] _ [m] 

1 1.0*h boven: 3.00 3.000 

onder: 3.00 3.000 

2 1.0*h boven: 7.20 4*1,8 

onder: 7.20 7.200 
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Project.... 6516 - Woning Rietveld 

Onderdeel....: ligger in kelderdek 

TOETSING SPANNINGEN 

Staaf P/M BC Sit Kl Plaats Norm Artikel Formule Hoogste toetsing Opm. 

nr. U.C. [N/mm?2] 

1 2 5 11 Staaf EN3-1-1 6.3.1.1 (6.46y) 0.714 168 47 

2 1 5 1 1 My-max EN3-1-1 6.2.5 (6.12y) 0.812 191 46 

Opmerkingen: 

( 46] T.b.v. kip is een equivalente Q-last berekend 

( 47] Bij verlopende normaalkracht wordt de grootste drukkracht genomen. 

TOETSING DOORBUIGING 

  

Staaf Soort Mtg Lengte Overst Zeeg U EC Sit u Toelaatbaar 

Im] I J [mm] [mm] [mam] [mm] EN 

2 Dak db 7.20 N N 0.0 -25.0 11 1 Eind -25.0 -28.8 0.004 

db 11 1 Bijk -7.2 -28.8  0.004 

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING 

staaf BC Sit Lengte u in4a Toelaatbaar Maatgevend 

[m] Tmm] _ [mm] _ (h/] 

4 11 1  3.000 -0.0 5.0 600 doorbuiging 

UNITY-CHECK'S OMHULLENDE VAN ALLES 

  

  

  

  

      

  

Toelaatbare unity-check (1.0) 

Hoogste unity-check i.v.m. knikstabiliteit 

Unity-check i.v.m. kipstabiliteit 

Hoogste unity-check i.v.m. doorsnedecontrole 

Hoogste unity-check i.v.m. doorbuiging 
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Onderdeel....: ligger in kelderdek 

  

VERVORMINGEN w1 

18 aug 2022 

Blijvende combinatie 

  

  

H 

[I.3 n 

| 

  

    

  

VERVORMINGEN Wbij 

Karakteristieke combinatie 
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Project.... 6516 - Woning Rietveld 

Onderdeel....: ligger in kelderdek 

VERVORMINGEN Wmax Karakteristieke combinatie 

T 

9L E 

-25.0 

DOORBUIGINGEN Karakteristieke combinatie 

Nr. staven Zijde positie lrep w; w2 |-- Wpij TTl Weot W Waax == 

Im} _ Cmm] Cmm] [mm] Cmm [lrep/] [mm] ([mm] [mm] (lrep/ 

2 2 Neg. 3.418 7200 -17.8 -7.2 1001 -25.0 -25.0 288 

2 2 Pos. / 14400 1:3 0.5 26700 159 159 7644 

HORIZONTALE VERPLAATSING Karakteristieke combinatie 

  

Alle vervormingen zijn kleiner dan lrep/9999 of h/9999 

VERVORMINGEN Wbij Frequente combinatie 
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VERVORMINGEN Wmax 

18 aug 2022 

Frequente combinatie 

  

  

    

  

    

  

  

  

DOORBUIGINGEN Frequente combinatie 

Nr. staven Zijde positie lrep w; w2 |-- Wpij TTl Weot W Waax == 

[m] _ Cmm] Cmm] Cmm] Cmm [lrep/] (mm] ([mm] [mm] [lrep/ 

2 2 Neg. 3.418 7200 -17.8 -3.6 2002 -21.4 -21.4 337 

2 2 Pos. / 14400 1:3 0.3 53399 1.6 1.6 8922 

HORIZONTALE VERPLAATSING 
Frequente combinatie 

  

Alle vervormingen zijn kleiner dan lrep/9999 of h/9999 

VERVORMINGEN Wbij Quasi-blijvende combinatie 

  

  

N 
-0.2 
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Project......: 6516 - Woning Rietveld 

Onderdeel....: ligger in kelderdek 

VERVORMINGEN Wmax Quasi-blijvende combinatie 

T 

[is L - 

    

  

    

  

  

  

DOORBUIGINGEN Quasi-blijvende combinatie 

Nr. staven Zijde positie lrep w; w2 |-- Wpij TTl Weot W x — 

Im} _ Cmm] Cmm] Cmm] Cmm [lrep/] [mm] ([mm] [mm] [lrep/ 

2 2 Neg. 3.418 7200 -17.8 -2.2 3337 -19.9 -19.9 361 

2 2 Pos. / 14400 1:3 0.2 88999 1;5 1;5 9561 

HORIZONTALE VERPLAATSING Quasi-blijvende combinatie 

  

Alle vervormingen zijn kleiner dan lrep/9999 of h/9999 
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Project.... 

Onderdeel.… 

Dimensies.. 

6516 - Woning Rietveld 40 te Woerden 

Schema kap tbv belastingen 

kN;m;rad (tenzij anders aangegeven   

  

Datum... 02/02/2021 

Bestand. Z:\Shared\Hopman\Hopman\06500-06599\6516\berekeningen\ 

kap. zww 

Belastingbreedte.: _ 1.000 

Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling: Geometrisch lineair. 

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen NEN-EN 1990:2002 C2:2010,A1:2019 NB:2019{nl 

NEN-EN 1991-1-1:2002 c1/C11:2019 NB:2019 (nl) 

NEN-EN 1991-1-3:2003 c1:2009 NB:2011 (nl) 

NEN-EN 1991-1-4:2005 c2:2011 NB:2011 (nl 

  

   

   

GEOMETRIE 

  

3,000 

  
  

  

  

STRAMIENLIJNEN 

Nr. Naam X Z-min Z-max 

1 A 0.000 3.000 7.650 

2 B 1.000 3.000 7.650 

3 c 4.650 3.000 7.650 

4 D 8.300 3.000 7.650 

5 E 9.300 3.000 7.650 

NIVEAUS 

Nr. z X-min X-max 
  

1 3.000 0.000 9.300 

2 7.650 0.000 9.300 
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Project.... 6516 - Woning Rietveld 40 te Woerden 

Onderdeel....: Schema kap tbv belastingen 

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit _ E-modulus[N/mm2] _S.G. S.G.verhoogd Pois. Uitz. coëff 

1 C18 9000 3.2 3.8 0.00 _ 5.0000e-06 

Bij de bepaling v.h. e.g. van houten staven is de S.G.verhoogd toegepast. 

PROFIELEN [mm] 

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak _Traagheid Vormf 

1 B*H 71*250 1:C18 1.7750e+04 9.2448e+07 000 

PROFIELEN vervolg [mm] 

Prof. Staaftype Breedte Hoogte e _ Type bl hl b2 h2 

1 O:Normaal 7 250 125.0 O:RE 

PROFIELVORMEN [mm] 

1 B*H 714250 | 

KNOPEN 

Knoop Ä z Knoop x z 

1 0.000  3.000 6 8.300  3.000 

2 4.650 7650 7 8.300 4000 

3 9.300  3.000 

4 1.000 _ 3.000 

5 1.000 _ 4.000 

STAVEN 

st. ki kj _ Profiel Aansl.i _ Aansl.j Lengte Opm 

1 1 5 1:B*H 714250 NDM NDM 1.414 

2 3 7 1:B*H 71*250 NDM NDM 1.414 

3 4 5 1:B*H 71250 NDM ND- 1.000 

4 5 2 1:B*H 714250 NDM NDM 5.162 

5 6 7 1:B%H 71+250 NDM ND- 1.000 

6 7 2 1:B*H 71+250 NDM ND- S6 

VASTE STEUNPUNTEN 

  

Nr. knoop Kode XZR l=vast O=vrij _ Hoek 

  

1 1110 0.00 

2 3 110 0.00 

3 4 110 0.00 

4 6 110 0.00 

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 

  

Betrouwbaarheidsklasse 5 Referentieperiode. 50 

Gebouwdiepte. ... . 12.00 Gebouwhoogte 7.65 

Niveau aansl.terrein.........: 0.00 E.g. scheid.w. [kN/m2]: 1.20 
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Project.... 6516 - Woning Rietveld 40 te Woerden 

Onderdeel....: Schema kap tbv belastingen 

WIND 

Terrein categorie …… [4.3.2]...: Onbebouwd 

Windgebied … & 3 Vb‚0 .[4.2]... -500 

Positie spant in het gebouw.. 6.000 Kr .…..14.3.2].. 209 

z …14.3.2]. 0.200 Zmin ..{4.3.2] -000 

Co wind van links ..[4.3.3]. 1.000 Co wind van rechts. 1.000 

Co wind loodrecht .….{4.3.3]. 1.000 

Cpi wind van links .….[7.2.9]. 0.200 -0.300 

Cpi windloodrecht (7.2.9]. 0.200 -0.300 

Cpi wind van rechts .{7.2.9]. 0.200 -0.300 

Cfr windwrijving …… .[7.5]. 0.040 

SNEEUW 

Sneeuwbelasting (sk) 50 jaar : 0.70 

Sneeuwbelasting (sn) n jaar : 0.70 

STAAFTYPEN 

Type staven 

4:Wand / kolom. : 3,5 

T:Dak. : 1,2,4,6 

LASTVELDEN 

Veranderlijke belastingen door personen 

LASTVELDEN 

Nr Staaf Tabel Klasse-Gebruiksfunctie Verd. dk Ox F/F 

1 1-1 6.10 H-Dak (onder dakbeschot) 1 0.00 -2.00 1.00 

2 4-4 6.10 H-Dak (onder dakbeschot) 1 0.00 -2.00 1.00 

3 2-2 6.10 H-Dak (onder dakbeschot) 1 0.00 -2.00 1.00 

4 6-6 6.10 H-Dak (onder dakbeschot) 1 0.00 _-2.00 1.00 
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Onderdeel....: Schema kap tbv belastingen 

LASTVELDEN 

Wind staven Sneeuw staven 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ä 

N 

WIND DAKTYPES 

reductie bij reductie bij 

Nr. Staaf Type wind van links wind van rechts Cpe volgens art: 

1 1-4 Zadeldak 1.000 1.000 7.2.5 

2 6-2 Zadeldak 1.000 1.000 12295 

WIND ZONES 

Wind van links Wind van rechts 

F/G, 

WIND VAN LINKS ZONES 

Nr. _ Staaf Positie Lengte Zone 

1 1-4 0.000 1.200 F/G 

2 1-4 1.200 3.450 H 

3 6-2 0.000 1.200 J 

4 6-2 1.200 3.450 I 

Wind indexen 

Index CsCd Cpe/Cpi qp breedte reductie OQw Zone Hoek (en 

ow1 0.300 0.636 _ 1.000 -0.191 =i 

Qw2 -0.300 0.636 1.000 B -L 

ow3  1.00 0700 0.636 _ 1.000 -0.445 G 45.0 

owa  1.00 0600 0.636 _ 1.000 -0.381 H 45.0 

Ow5 _ 1.00 _ 0.300 0.636 _ 1.000 -0.191 J 45.0 

ow6 _ 1.00 _ 0.200 0.636 _ 1.000 -0.127 I 45.0 

Qw7 -0.200 0.636 1.000 0.127 +i 

ow8 9.200 0.636 1.000 -0.127 +i 
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Project.... 

Onderdeel...: 

  

Schema kap tbv belastingen 

SNEEUW DAKTYPEN 

23 aug 2022 

6516 - Woning Rietveld 40 te Woerden 

  

  

Staaf _ artikel 

1-4 5.3.3 Zadeldak 

6-2 5.3.3 Zadeldak 

Sneeuw indexen 

  

  

  

Index _ art H_ s red. posfac breedte 0 hoek 

os1 3.3 0.400 0.70 1.00 1.000 0.280 45.0 

0s2 3 0.200 0.70 1.00 1.000 0.140 45.0 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Type 

l Permanente belasting EGZ=-1.00 s. 

g 2 Ver. bel. pers. ed. (p_rep) 2 Ver. bel. pers. ed. (qk 

g 3 Ver. bel. pers. ed. (F-rep) 3 Ver. bel. pers. ed. (Qk 

g 4 Wind van links onderdruk A v 

g 5 Wind van links overdruk A 8 

g 6 Wind van links onderdruk B 9 

g 7 Wind van links overdruk B 10 

g 8 Wind van links onderdruk C 37 

g 9 Wind van links overdruk C 38 

q 10 Wind van links onderdruk D 39 

g 11 Wind van links overdruk D 40 

g 12 Sneeuw A 22 

g 13 Sneeuw B 23 

g 14 Sneeuw C 33 

g  = gegenereerd belastinggeval 

BELASTINGEN B.G:1 Permanente belasting 

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:\ 
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STAAFBELASTINGEN B.G:1 Permanente belasting 

Staaf Type qal/p/m 92 A B Vo W o 

1 5:0ZGlobaal -1.10  -1.10  0.000 0000 

4 5:QZGlobaal =1.10 e4.10 0.000 0.000 

6 5:0ZGlobaal -1.10  -1.10  0.000 _ 0000 

2 5:02Globaal -1.10  -1.10  0.000 _ 0000 

VERPLAATSINGEN [mm] B.G:1 Permanente belasting 

  
Fx: Fz: 6.71 Fz: 6.712.41 

Fz: 1.04 Fz: 1.04 

BELASTINGEN B.G:2 Ver. bel. pers. ed. (p_rep)   
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SITUATIES BELAST/ONBELAST B.G:2 Ver. bel. pers. ed. (p_rep) 

  

  _ H 

  

   

  

  

  

  

SITUATIES BELAST/ONBELAST Belastingtype: q_k 

Nr Lastvelden belast Lastvelden onbelast 

1 2-4 1 

21,3,4 2 

3 1-4 

4 1,2,4 3 

5 1-3 4 
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Onderdeel....: Schema kap tbv belastingen 

VERPLAATSINGEN [mm] B.G:2 Ver. bel. pers. ed. (p_rep) 

BELASTINGEN B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (F-rep) 

STAAFBELASTINGEN B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (F-rep) 

Staaf Type q1/p/m q2 A B Vo Y A 

1 10:PZGeproj. -2.00 0.707 0.00 0.00 0.00 

4 10:PZGeproj. -2.00 2.581 0.00 0.00 0.00 

2 10:PZGeproj -2.00 0.707 0.00 0.00 0.00 

6 10:PZGeproj. -2.00 2.581 0.00 0.00 0.00 



Geelhoed Engineering BV Blad: 102 

  

  

Technosoft Raamwerken release 6.74a 23 aug 2022 

Project.... 6516 - Woning Rietveld 40 te Woerden 

Onderdeel....: Schema kap tbv belastingen 

SITUATIES BELAST/ONBELAST B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (F-rep) 

  

   

  

    

  

2 

° 

> 

SITUATIES BELAST/ONBELAST Belastingtype: O k 

Nr Lastvelden belast Lastvelden onbelast 

1 1,3,4 2 

2 2-4 4 

A 13 4 

4 1,2,4 3 
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VERPLAATSINGEN [mm] B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (F-rep)   

Fz:1.25/-0.37 

Fx: 

BELASTINGEN 

   
B.G:4 Wind van links onderdruk A 

  

  
  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:4 Wind van links onderdruk A 

Staaf Type Index _ q1/p/m q2 A B UW 

1 1:QZLokaal ow1 -0.19 _ -0.19 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal om1 -0.19 _ -0.19 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal om2 0.19 0.19 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal om2 0.19 0.19  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal -0.00 _ -0.00  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal ow3 -0.44 -0.44 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal -0.00 _ -0.00 _ 0.000 _ 4.879 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal Q3 -0.44 -0.44 _ 0.000 _ 4.879 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal ow4 -0.38 _ -0.38  0.283 0000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal ow5 -0.19 _ -0.19 3.465 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal ow6 -0.13 -0.13  0.000 1.697 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal ow6 -0.13 -0.13 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 
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VERPLAATSINGEN [mm] B.G:4 Wind van links onderdruk A 
  

  
Fxi-Fz: 4.67 Fz: 0.440.65 

Fz:-2.74 Fz: 0.58 

BELASTINGEN B.G:5 Wind van links overdruk A 
  

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:5 Wind van links overdruk A 

Staaf Type Index q1/p/m q2 A B O 

1 1:QZLokaal Qw7 0.13 0.13 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:QZLokaal Qw7 D;49 0.13 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:QZLokaal ow8 -0.13 _ -0.13 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal ow8 -0.13 _ -0.13 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal -0.00 _ -0.00 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:QZLokaal ow3 -0.44 _ -0.44 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal -0.00 _ -0.00 _ 0.000 _ 4.879 0.00 0.20 0.00 

4 1:QZLokaal Qw3 -0.44 -0.44 0.000 4.879 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal owa -0.38 _ -0.38 0.283 0000 0.00 0.20 0.00 

6 1:QZLokaal Ow5 -0.19 _ -0.19 3.465 0000 0.00 0.20 0.00 

6 1:QZLokaal Ow6 -0.13 _ -0.13 0000 _ 1.697 0.00 0.20 0.00 

2 1:02Lokaal ow6 -0.13 _ -0.13 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 
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Onderdeel....: Schema kap tbv belastingen 

VERPLAATSINGEN (mm] B.G:5 Wind van links overdruk A 

Fxi-Fz: 2.13 Fz:-2.101.20 

Fz:-1.67 Fz: 1.65 

BELASTINGEN B.G:6 Wind van links onderdruk B 

STAAFBELASTINGEN B.G:6 Wind van links onderdruk B 

staaf Type Index _ ql/p/m q2 A B W 

1 1:QZLokaal Ow1 -0.19 _ -0.19  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:0ZLokaal ow1 -0.19 _ -0.19 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:QZLokaal ow2 0.19 0.19 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal Ow2 0.19 0.19 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:QZLokaal ow5 -0.19 _ -0.19 3.465 0000 0.00 0.20 0.00 

6 1:QZLokaal ow6 -0.13 _ -0.13  0.000 1.697 0.00 0.20 0.00 

2 1:02Lokaal ow6 -0.13 _ -0.13 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 
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VERPLAATSINGEN [mm] B.G:6 Wind van links onderdruk B 
  

  
Fxi-Fz: 1.53 Fz: 0.440.09 

Fz:-0.88 Fz: 0.02 

BELASTINGEN B.G:7 Wind van links overdruk B 
  

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:7 Wind van links overdruk B 

Staaf Type Index q1/p/m q2 A B O 

1 1:QZLokaal Qw7 0.13 0.13 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:QZLokaal Qw7 D;49 0.13 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:QZLokaal ow8 -0.13 _ -0.13 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal ow8 -0.13 _ -0.13 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:0ZLokaal ow5 -0.19 _ -0.19  3.465 0000 0.00 0.20 0.00 

6 1:QZLokaal ow6 -0.13 _ -0.13 0000 _ 1.697 0.00 0.20 0.00 

2 1:02Lokaal ow6 -0.13 _ -0.13 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 
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VERPLAATSINGEN [mm] B.G:7 Wind van links overdruk B   

  
Fx:-z:-1.02 Fz:-2.100.64 

Fz: 0.18 Fz: 1.09 

BELASTINGEN B.G:8 Wind van links onderdruk C   

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:8 Wind van links onderdruk C 

Staaf Type Index q1/p/m q2 A B O 

1 1:QZLokaal Owl -0.19 -0.19 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:QZLokaal Qwl =049 919 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:QZLokaal ow2 0.19 0.19 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal Ow2 0.19 0.19 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal -0.00 _ -0.00 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:QZLokaal ow3 -0.44 _ -0.44 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal -0.00 _ -0.00 _ 0.000 _ 4.879 0.00 0.20 0.00 

4 1:QZLokaal Qw3 -0.44 -0.44 0.000 4.879 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal owa -0.38 _ -0.38  0.283 0000 0.00 0.20 0.00 
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VERPLAATSINGEN [mm] B.G:8 Wind van links onderdruk C   

  
Fx:-Fz: 4.67 Fz: 1.530.23 

Fz:-2.50 Fz:-0.08 

B.G:9 Wind van links overdruk C 

  

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:9 Wind van links overdruk C 

Staaf Type Index q1/p/m q2 A B O 

1 1:QZLokaal Qw7 0.13 0.13 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:QZLokaal Qw7 D;49 0.13 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:QZLokaal ow8 -0.13 _ -0.13 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal ow8 -0.13 _ -0.13 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:0ZLokaal -0.00 _ -0.00 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

1 1:QZLokaal ow3 -0.44 _ -0.44 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal -0.00 _ -0.00 _ 0.000 _ 4.879 0.00 0.20 0.00 

4 1:QZLokaal Qw3 -0.44 -0.44 0.000 4.879 0.00 0.20 0.00 

4 1:02Lokaal owa -0.38 _ -0.38  0.283 0000 0.00 0.20 0.00 
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Onderdeel....: Schema kap tbv belastingen 

VERPLAATSINGEN [mm] B.G:9 Wind van links overdruk C 
  

  
Fxi-Fz: 2.13 F2:-1.020.78 

Fz:-1.43 Fz: 0.98 

BELASTINGEN B.G:10 Wind van links onderdruk D 
  

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:10 Wind van links onderdruk D 

Staaf Type Index q1/p/m q2 A B O 

1 1:QZLokaal Owl -0.19 -0.19 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:QZLokaal Qwl =049 919 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:QZLokaal ow2 0.19 0.19 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal Ow2 0.19 0.19 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 



Geelhoed Engineering BV Blad: 110 
  

  

Technosoft Raamwerken release 6.74a 23 aug 2022 

Project.... 6516 - Woning Rietveld 40 te Woerden 
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VERPLAATSINGEN [mm] B.G:10 Wind van links onderdruk D   

  
Fxi-Fz: 1.53 Fz: 1.530.33 

Fz:-0.64 Fz:-0.64 

BELASTINGEN B.G:11 Wind van links overdruk D   

  

  

STAAFBELASTINGEN B.G:11 Wind van links overdruk D 

Staaf Type Index q1/p/m q2 A B O 

1 1:QZLokaal Qw7 0.13 0.13 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 1:QZLokaal Qw7 D;49 0.13 0.000 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 1:QZLokaal ow8 -0.13 _ -0.13 0000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 1:0ZLokaal ow8 -0.13 _ -0.13 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 
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Onderdeel....: Schema kap tbv belastingen 

VERPLAATSINGEN B.G:11 Wind van links overdruk D 

Fx: Ez:-1.02 F2:-1.020.22 

Fz: 0.43 Fz: 0.43 

BELASTINGEN B.G:12 Sneeuw A 

9) 

o.28[11] i 

STAAFBELASTINGEN B.G:12 Sneeuw A 

staaf Type Index _ ql/p/m q2 A B W 

1 3:0ZgeProj. os1 -0.28  -0.28  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 3:0ZgeProj. os1 -0.28 -0.28  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 3:QZgeProj. os1 -0.28 _ -0.28 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 3:0ZgeProj. os1 -0.28 _ -0.28  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 
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Onderdeel....: Schema kap tbv belastingen 

VERPLAATSINGEN [mm] B.G:12 Sneeuw A 

Fx: Fz: 1.13 Fz: 1.130.41 

Fz: 0.18 Fz: 0.18 

BELASTINGEN B.G:13 Sneeuw B 

@@ 

! 

STAAFBELASTINGEN B.G:13 Sneeuw B 

Staaf Type Index _ ql/p/m q2 A B UW 

1 3:0ZgeProj. 0s2 -0.14 -0.14 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 3:0ZgeProj. 0s1 -0.28 _ -0.28  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 3:0ZgeProj. 0s2 -0.14 _ -0.14  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 3:0QZgeProj. os1 -0.28 _ -0.28  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 
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Onderdeel....: Schema kap tbv belastingen 

VERPLAATSINGEN [mm] B.G:13 Sneeuw B 

Fx: Fz: 0.56 Fz: 1.120.31 

Fz: 0.19 Fz: 0.07 

BELASTINGEN B.G:14 Sneeuw C 

@@ 

! 

STAAFBELASTINGEN B.G:14 Sneeuw C 

Staaf Type Index _ ql/p/m q2 A B UW 

1 3:0ZgeProj. os1 -0.28 _ -0.28  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

2 3:0ZgeProj. 0s2 -0.14 -0.14  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

4 3:0ZgeProj. 0s1 -0.28 _ -0.28  0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 

6 3:0QZgeProj. 052 -0.14 -0.14 _ 0.000 _ 0.000 0.00 0.20 0.00 
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Onderdeel....: Schema kap tbv belastingen 

  

VERPLAATSINGEN Lmm] 

23 aug 2022 

B.G:14 Sneeuw C 

  

  

  

  

Fx: Fz: 1.12 Fz: 0.560.31 

Fz: 0.07 Fz: 0.19 

REACTIES 

Kn. B.G. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max 

1 1 2.41 1.04 

1 2 0.00 0.00 

1 3 0.33 0.70 -0.37 1.25 

Ï 4 -1.87 -2.74 

1 5 -1.32 -1.67 

1 6 -0.57 -0.88 

1 7 -0.03 0.18 

1 8 -1.62 -2.50 

1 9 -1.07 -1.43 

1 10 -0.33 -0.64 

1 11 0.22 0.43 

1 12 0.41 0.18 

1 13 0.31 0.19 

1 14 0.31 0.07 

3 1 -2.41 1.04 

) 2 0.00 0.00 

3 3 -0.70 -0.33 -0.37 1.25 

3 4 -0.65 0.58 

3 5 -1.20 1.65 

3 6 -0.09 0.02 

3 7 -0.64 1.09 

3 8 -0.23 -0.08 

3 9 -0.78 0.98 

3 10 0.33 -0.64 

3 11 -0.22 0.43 

3 12 -0.41 0.18 

3 13 -0.31 0.07 

3 14 -0.31 0.19 
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Onderdeel....: Schema kap tbv belastingen 

REACTIES 

Kn. B.G. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max 

4 1 0.00 6.71 

4 2 0.00 0.00 

4 3 0.00 1.10 3.46 

4 4 0.00 4.67 

4 5 0.00 EE x 

4 6 0.00 153 

4 07 0.00 -1.02 

4 8 0.00 4.67 

4 9 0.00 2.13 

4 10 0.00 1.53 

4 11 0.00 -1.02 

4 12 0.00 1513 

4 13 0.00 0.56 

# 14 0.00 1.12 

6 1 0.00 6.71 

6 2 0.00 0.00 

6 3 0.00 1.10 3.46 

6 4 0.00 0.44 

6 5 0.00 -2.10 

s 6 0.00 0.44 

6 07 0.00 -2.10 

6 8 0.00 1.53 

6 9 0.00 -1.02 

6 10 0.00 153 

6 11 0.00 -1.02 

6 12 0.00 1.13 

6 13 0.00 1.12 

6 14 0.00 0.56 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

1 Fund.  1.22 Gx,7 

2 Fund.  0.90 G, 7 

3 Fund. 1.08 G4,1 + 1.35 O%,3 

4 Fund.  1.08 61 + 1235 O 

5 Fund.  1.08 Gx,1 + 1.35 O%,5 

6 Fund. 1.08 Gx,1 + 1.35 , 

7 Fund.  1.08 641 + 1235 07 

8 Fund. 1.08 G4,1 + 1.35 %,8 

9 Fund. 1.08 6x1 + 1.35 

10 Fund. 1.08 Gx/1 + 1.35 k 70 

11 Fund. 1.08 61 + 135 01 

12 Fund. 1.08 61 + 1.35 12 

13 Fund. 1.08 G + 1.35 Ok,13 

14 Fund. 1.08 6x/1 + 1.35 k 

15 Fund. 0.90 Gx1 + 1.35 03 

16 Fund. 0.90 Gx,1 + 1.35 , 

17 Pund.  0.90 Gx 1 + 1.35 O 

18 Fund. 0.90 6x1 + 1.35 O 
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Onderdeel....: Schema kap tbv belastingen 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

19 Fund.  0.90 Gx,1 + 1.35 , 

20 Fund.  0.90 G,,1 + 1.35 OL g 

21 Fund.  0.90 G,,1 + 1.35 , 

22 Fund.  0.90 G4,1 + 1.35 Ok 10 

23 Fund.  0.90 G41 + 1.35 O 7 

24 Fund.  0.90 G4,1 + 1.35 Ok 12 

25 Fund.  0.90 G4,1 + 1.35 OK 13 

26 Fund.  0.90 G,1 + 1.35 01 

27 Kar. 1.00 61 + 100  O% 3 

28 Kar. 1.00 /1 + 1200 

29 Kar. 1.00 6;1 + 100 O 

30 Kar. 1.00 651 + 100 0 

31 Kar. 1.00 Gx,1 + 100 07 

32 Kar. 1.00 651 + 100 4 

33 Kar. 1.00 61 + 100 O 

34 Kar. 1.00 6x,1 + 1.00 010 

35 Kar. 1.00 6x/1 + 100 01 

36 Kar. 1.00 Gx,1 + 100 012 

37 Kar. 1.00 651 + 1200 Ok13 

38 Kar. 1.00 Gx/1 + 100 O 

39 Ouas.  1.00 G 1 

40 Freq.  1.00 Gx,1 

41 Freq. 1.00 Gx,1 + 1.00 Y} Ok, 

42 Freq. 1.00 G,1 + 1.00 W O 

43 Freq. 1.00 G,,1 + 1.00 W , 

44 Freq.  1.00 G41 + 1.00 W O 7 

45 Freq. 1.00 G,,1 + 1.00 W Ok,6 

46 Freq.  1.00 Gx,1 + 1.00 W O%, 

47 Freq. 1.00 Gx,1 + 1.00 W Ok,10 

48 Freq.  1.00 G,,1 + 1.00 W O 1 

49 Freq. 1.00 G£,1 + 1.00 W Ox 1 

50 Freq. 1.00 Gx,1 + 1.00 W 1 

51 Freq.  1.00 G,,1 + 1.00 W 01 

52 Blij. _1.00 G,1 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

  

BC 

ovanswnrt 

Staven met gunstige werking 

Geen 

Alle 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

staven de factor:0.90 
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BC Staven met gunstige werking 

  

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Alle 

Alle 

Alle 

Alle 

Alle 

Alle 

Alle 

Alle 

Alle 

Alle 

Alle 

Alle 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

staven 

MOMENTEN 

de factor 

de factor 

de factor: 

de factor 

de factor: 

de factor: 

de factor: 

de factor 

de factor: 

de factor 

de factor 

de factor: 

  

  

90 

.90 

.90 

.90 

.90 

.90 

90 

90 

90 

.90 

90 

.90 

Fundamentele combinatie 

  

  
Fx:3,5Fz: 13.56 

Fz:2.81/-2.77 

Fz: 11,924.22 

Fz: 3.35 



Geelhoed Engineering BV Blad: 118 

  

  

Technosoft Raamwerken release 6.74a 23 aug 2022 

Project.... 6516 - Woning Rietveld 40 te Woerden 

Onderdeel....: Schema kap tbv belastingen 

DWARSKRACHTEN Fundamentele combinatie   

  
Fx:3.5Fz: 13.56 Fz: 11.924.22 

Fz:2.81/-2.77 Fz: 3.35 

NORMAALKRACHTEN Fundamentele combinatie   

  

  

  

Fx:3.5Fz: 13.56 Fz: 11.924.22 

Pz:2.81/-2.77 Pu: 3:35 

REACTIES Fundamentele combinatie 

Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max 

£ 035 3.54 SZ 2.81 

3 -4.22 -1.73 0.07 3.35 

4 0.00 0.00 4.67 13.56 

6 0.00 0.00 3.20 11.92 
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OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

  

VERPLAATSINGEN [mm] Karakteristieke combinatie 
  

  
Fx: Fz: 11.39 Fz: 10.173.61 

Fz:2.29/-1.70 Fz: 2.69 
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Onderdeel....: Ligger le verdieping as 2, onder as A 

Dimensies....: kN;m;rad (tenzij anders aangegeven 

Datum.…. 18/08/2022 

  Bestand. Z:\Shared\Hopman\Hopman\06500-06599\6516\berekeningen\ 

ligger le verdieping as 2, onder as A.rww 

Belastingbreedte.: _ 2.230 

Rekenmodel le-orde-elastisch. 

Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling 

Geometrisch lineair. 

Fysisch lineair. 

  

  

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

  

  

  

Belastingen _ NEN-EN 1990:2002 ©2:2010,A1:2019 NB:2019(nl 

NEN-EN 1991-1-1:2002 c1/c11:2019 NB:2019 (nl 

Staal NEN-EN 1993-1-1:2006 C2:2011,A1:2016 NB:2016(nl) 

GEOMETRIE 

@ ® 

E ! 3,000 

“ L.ume320 (s235) 2 

3 i 

H N 

  

  

  

  

  

  

  

0,000 

STRAMIENLIJNEN 

Nr. Naam X Z-min Z-max 

1 A 0.000 0.000 3.000 

2 B 5.200 0.000 3.000 

NIVEAUS 

Nr. z X-min X-max 

1 0.000 0.000 5.200 

2 3.000 0.000 5.200 

MATERIALEN 

Mt Kwaliteit E-modulus[N/mm2] S.G. Pois. Uitz. coëff 

  

1 8235 210000 78.5 0.30 1.2000e-05 
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PROFIELEN [mm] 

  

  

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak _Traagheid Vormf 

1 UNP320 1:8235 7.5800e+03 1.0870e+08  0.00 

2 B88/4 1:8235 1.0556e+03 9.3313e+05  0.00 

PROFIELEN vervolg [mm] 

  

Prof. Staaftype Breedte Hoogte e _ Type bl hl b2 h2 

1 O:Normaal 100 _ 320 160.0 

2 O:Normaal 88 88 44.0 

PROFIELVORMEN [mm] 

  

  

1 UNP320 [ 

2 B88/4 

KNOPEN 

Knoop x z 

  

1 0.000 3.000 

2 5.200 3.000 

3 5.200 0.000 

  

STAVEN 

st. ki kj Profiel Aansl.i _ Aansl.j Lengte Opm 

Ï 1 2 1:UNP320 NDM NDM 5.200 

2 3 2 2:B88/4 NDM ND- 3.000 

VASTE STEUNPUNTEN 

Nr. knoop Kode XZR l=vast O=vrij _ Hoek 

1 1 110 0.00 

2 3 110 0.00 

  

  

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 

  

    

Betrouwbaarheidsklasse.......: 1 Referentieperiode. 50 

Gebouwdiepte 0.00 Gebouwhoogte 5 3.00 

Niveau aansl.terrein.. 0.00 E.g. scheid.w. [kN/m2 1.20     

  

STAAFTYPEN 

Type staven 

l:Vloer. 1 

S:Linker gevel. 2   
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LASTVELDEN 

Veranderlijke belastingen door personen 

  

  

  

  

  

  

  

  

_ 

LASTVELDEN 

Nr Staaf Tabel Klasse-Gebruiksfunctie Verd. E O F/F 

1 1-1 6.2 A-Vloeren 1, 1;15 -3.00 1.00 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrijving Type 

1 Permanente belasting EG: 1 

g 2 Ver. bel. pers. ed. (qk) 2 

g 3 Ver. bel. pers. ed. (Qk) 3 

4 Knik 0 Onbekend 

g  = gegenereerd belastinggeval 

BELASTINGEN B.G:1 Permanente belasting 

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:l 

  

  

217 
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KNOOPBELASTINGEN B.G:1 Permanente belasting 

Last Knoop Richting waarde % Y V 

1 22 -18.600 

STAAFBELASTINGEN B.G:l Permanente belasting 

Staaf Type ql/p/m q2 A B Yo % V2 

1 1:QZLokaal -21.70 -21.70  0.000 _ 0.000 

VERPLAATSINGEN [mm] B.G:1l Permanente belasting 

Fz: 77 

BELASTINGEN B.G:2 Ver. bel. pers. ed. (qk) 

® 

! C 3.903 

STAAFBELASTINGEN B.G:2 Ver. bel. pers. ed. (q_k) 

staaf Type ql/p/n q2 A B Vo v Y 

1 3:QZgeProj. -3.90 _ -3.90  0.000 _ 0.000 0.40 0.50 0.30 

1 3:0ZgeProj. -2.68 _ -2.68  0.000 _ 0.000 0.40 0.50  0.30 
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SITUATIES BELAST/ONBELAST B.G:2 Ver. bel. pers. ed. (qk) 

L 

3.903 

u 1 

w SS ä w 

SITUATIES BELAST/ONBELAST Belastingtype: qk 

Wr Lastvelden belast Lastvelden onbelast 

11 

VERPLAATSINGEN [mm] B.G:2 Ver. bel. pers. ed. (ak) 
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Onderdeel....: Ligger le verdieping as 2, onder as A 

BELASTINGEN B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (Q k) 

STAAFBELASTINGEN B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (Q k) 

staaf Type ql/p/m q2 A B Vo W Y 

1 10:PZGeproj. -3.00 2.600 0.40 0.50 0.30 

SITUATIES BELAST/ONBELAST B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (Q k) 

z * : 

1 

N N & N 

SITUATIES BELAST/ONBELAST Belastingtype: Q k 

Nr Lastvelden belast Lastvelden onbelast 

  

11 
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Onderdeel....: Ligger le verdieping as 2, onder as A 

VERPLAATSINGEN [mm] B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (Q k) 

Fz: 1.50 040 

Fz: 1.50 

BELASTINGEN B.G:4 Knik 

KNOOPBELASTINGEN B.G:4 Knik 

Last Knoop Richting waarde % Y ooV 

  

i z 1.000 
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VERPLAATSINGEN [mm] B.G:4 Knik 

Fx:-1.00 

REACTIES 

Kn. B.6. x z u 

1 1 0.00 57.97 

1 2 0.00 17.10 

1 3 0.00 1.50 

1 4 -1.00 0.00 

3 1 0.00 76.82 

3 2 0.00 17.10 

3 3 0.00 1.50 

3 4 0.00 0.00 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type 

1 Fund.  1.22 G_,1 

2 Fund.  0.90 Gx,1 

3 Fund.  1.22 G,1 + 1.35 Vo 02 

4 Fund.  1.22 Gp 1 + 1.35 9 O 3 

5 Fund.  1.08 G, 1 + 1.35 0 

6 Fund.  1.08 Gx,1 + 1235 03 

7 Fund. 0.90 Gx,1 + 135 Ok,2 

8 Fund.  0.90 G,,1 + 1.35 Vo Ok,2 

9 Fund.  0.90 G /1 + 1.35 Y 03 

10 Fund.  0.90 G + 1235 O 

11 Kar. 1.00 Gx,1 + 100 2 

12 Kar. 1.00 6451 + 1.00 03 

13 Quas.  1.00 Gx,1 

14 Quas. 1.00 61 + 1.00 Y; 02 

15 Quas. 1.00 61 + 1.00% & 3 

16 Freq. 1.00 Gx,1 

17 Freq. 1.00 Gx /1 + 1.00 Y Ox,2 

18 Freq. 1.00 Gx,1 + 1.00 Y 03 

19 Blij. _1.00 6'; 
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GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 

BC Staven met gunstige werking 

  

  

  

   

1 Geen 

2 Alle staven de factor:0.90 

3 Geen 

4 Geen 

5 Geen 

6 Geen 

7 Alle staven de factor:0.90 

8 Alle staven de factor:0.90 

9 Alle staven de factor:0.90 

10 Alle staven de factor:0.90 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

  

MOMENTEN Fundamentele combinatie 
  

  
Fz: 106 
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DWARSKRACHTEN Fundamentele combinatie   

  

  

Fz: 106 

NORMAALKRACHTEN Fundamentele combinatie 

S 

Fz: 86 f 

& 

T 

Fz: 106 

REACTIES Fundamentele combinatie 

Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max 

1 0.00 0.00 52.17 85.69 

3 0.00 0.00 69.13 106.05 
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OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 
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VERPLAATSINGEN [mm] 
Karakteristieke combinatie 

  

  

STAALPROFIELEN 

Fz: 94 

— ALGEMENE GEGEVENS 

Stabiliteit: Classificatie gehele constructie: 

Doorbuiging en verplaatsing: 

Aantal bouwlagen: 

Geschoord 

  

  

Gebouwtype: overig 

Toel. horiz. verplaatsing gehele gebouw: _ h/300 

Kleinste gevelhoogte [m]: 0.0 

PROFIEL/MATERIAAL 

P/M Profielnaam Vloeisp. Productie Min. drsn 

nr. [N/mm?] _ methode klasse 

1 UNP320 235 Gewalst 1 

2 B88/4 235 Warmgewalst 1 

Partiële veiligheidsfactoren: 

Gamma M;0 H 1.00 Gamma M;1l 1.00 

Gamma M; fi;mech 1.00 _ Gamma M;fi;therm 1.00 

KNIKSTABILITEIT Extra Extra 

staaf lys Classif. y lknik;y aanp. y Classif. z lxnik;z aanp. z 

[m] sterke as [m] [kN] zwakke as [m] TkN 

1 5.200 Geschoord 5.200 0.0 Geschoord 5.200 0.0 

2 3.000 Geschoord 3.000 0.0 Geschoord 3.000 0.0 

KIPSTABILITEIT 

Staaf Plts. l gaffel Kipsteunafstanden 

aangr. Im] [m] 

1 1.0*h boven: 5.20 5.200 

onder: 5.20 5.200 

2 1.0%*h boven: 3.00 3.000 

onder: 3.00 3.000 
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TOETSING SPANNINGEN 

Staaf P/M BC Sit Kl Plaats Norm Artikel Formule Hoogste toetsing Opm. 

nr. U.C. [N/mm?2] 

1 1 5 1 1 My-max EN3-1-1 6.2. (6.12y) 0.574 135 76 

2 2 5 11 Staaf EN3-1-1 6.3.1.1 (6.46y) 0.697 164 

Opmerkingen: 

[ 76] Toetsing van kipstabiliteit voor dit profieltype is niet voorzien. 

TOETSING DOORBUIGING 

  

Staaf _ Soort Mtg Lengte Overst Zeeg Utot BC Sit u Toelaatbaar 

tm] T J Cmm] _ mn] Cmm] _ [mm] *1 

1 Dak db 5.20 N N 0.0 -12.0 11 1 Eind -12.0 -20.8 0.004 

db 11 1 Bijk =2.7 =20.8 0.004 

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING 

  

staaf BC Sit Lengte u ;ng Toelaatbaar Maatgevend 

[m] [mm] [mm] [h/1 

2 1 1 3.000 0.0 10.0 300 scheefstand 

UNITY-CHECK'S OMHULLENDE VAN ALLES 

  

  

  

Toelaatbare unity-check (1.0) 

Hoogste unity-check i.v.m. knikstabiliteit 

Hoogste unity-check i.v.m. doorsnedecontrole 

Hoogste unity-check i.v.m. doorbuiging 



Handel Bouw Advies B.V. 

KVK: 68866321 

BTW: NL857624453B01 

  

CHECKLIST BEWIJSLAST 

HBA doet zelf geen energielabel bij oplevering, maar uitsluitend de berekening voor de aanvraag 

omgevingsvergunning. 

U bent vrij om bij iedere organisatie een energielabel te laten opstellen. 

Tip: Kies een lokale energielabel adviseur om de voorrijdkosten zo ver mogelijk te beperken, en vraag pas een 

offerte aan als je een volledig dossier kunt aanleveren. 

Voor het aanvragen van een offerte is het belangrijk dat je het bron bestand van de BENG Berekening hebt (krijg je 

van ons) EN dat je de bewijslasten hebt verzameld. Hoe beter u de spullen aanlevert, hoe beter de offerte van de 

energielabel adviseur zal zijn. Offertes aanvragen zonder de juiste documenten kan ervoor zorgen dat u een hogere 

offerte ontvangt. Wacht hier dus mee tot u alles compleet heeft. 

Het bewijsmateriaal dient bij de uitvoering van het gebouw te worden verzameld. Het is dus aan de opdrachtgever/ 

uitvoerder om ervoor te zorgen dat de bewijsmaterialen goed worden gedocumenteerd en aangeleverd worden aan 

de partij die het energielabel verzorgt. In bijlage 1 en 2 vindt u een checklist zodat u precies weet wat u moet 

aanleveren. Het gaat hier voornamelijk om foto's en bewijslasten die bij de oplevering moeilijk of niet meer 

begaanbaar zijn. Het is daarom belangrijk dat dit wordt gedaan in de uitvoering. 

HOE ZORG JE VOOR EEN SOEPELE PROCEDURE? 

Bewaar al je facturen en bonnen. Daarnaast is het een vereiste dat er op de bon/ factuur altijd 

het adres, bouwkavel of bouwnummer wordt vermeld. 

Zorg dat onderstaande foto's (zie bijlage 1 en 2) en bewijslasten worden gedocumenteerd 

Neem contact op met buildinglabel of een andere partij die de opname op locatie doet. 

@ 0000 . Warmteverlies _+  Bouwbesluit 

GPRBerekening + _ MPG Berekening 

Bezonningsstudie + _ BENG Berekening 

info@handelbouwadvies.nl 

. www.handelb: 

  



Handel Bouw Advies B.V. 

KVK: 68866321 

BTW: NL857624453B01 

  

° BIJLAGE - BEWIJSLASTEN 

Van alle onderstaande punten dienen foto's te komen: 

  

FUNDERING EN BEGANE GRONDVLOER DATUM AANWEZIG 

  

(1) Overzicht vloerisolatie 

(2) Kruipruimte/ fundering vloer op zand. Bij kruipruimte ook ventilatie kruipruimte op foto 

(3) Isolatie, maatvoering moet zichtbaar zijn (meetlat ernaast) 

(4) Informatie sticker op isolatie 

(5) Vloerverwarmingsleiding, inclusief isolatie (mits aanwezig) en een overzichtsfoto van de 

vloerverwarming (mits aanwezig) 

  

GEVELS, KOZIJNEN EN BEGLAZING 
  

(1) Gevelisolatie van iedere gevelopbouw, maatvoering moet zichtbaar zijn (meetlat 

ernaast) 

(2) Informatie sticker op isolatie 

(3) Overzichtsfoto's van aanbreng isolatie verschillende aansluitingen (zie voorbeelden) 

(4) Kozijnen, als aanwezig ook het merk of codes dat op de kozijnen staat fotograferen 

(5) Beglazing, als aanwezig ook codes in het glas fotograferen. 

(6) Ventilatieroosters. Als deze aanwezig zijn 

  

VERDIEPINGSVLOEREN 

  

(1) Alle vloertypen 

(2) Isolatie vloeren als grenzen aan buitenlucht of onverwarmde ruimtes, maatvoering moet 

zichtbaar zijn (meetlat ernaast) 

(3) Informatie sticker op isolatie 

(4) Vloerverwarmingsleidingen mits aanwezig, als aanwezig ook overzichtsfoto's. 

(5) Fotografeer alle leidingen die geïsoleerd zijn en later niet meer zichtbaar zijn 

  

DAKEN 

  

(1) Alle daktypen inclusief overzichtsfoto's 

(2) Merk/type dakramen en/of daklichten 

(3) Dakisolatie, maatvoering moet zichtbaar zijn (meetlat ernaast) 

(4) Informatie sticker op isolatie 

  

INSTALLATIES 

  

) Alle installaties (verwarming, koeling, ventilatie, warm tapwater en bevochtiging/ 

ontvochtiging) die niet meer bereikbaar zijn bij oplevering. Denk hierbij aan plintboilers, 

typeplaatjes die later niet meer leesbaar zijn. Ook overzichtsfoto's maken van waar deze 

installaties zich precies bevinden 

(2) Verlichtingsarmaturen en typeplaatjes met vermogens van de armaturen, als aanwezig 

ook een verplicht plan aanleveren (dit geldt alleen voor utiliteitsgebouwen) 

(8) PV(T), collectoren, voorraadvaten inclusief typeplaatje en overzicht foto. Voornamelijk 

nodig wanneer deze na plaatsing niet meer goed begaanbaar/ zichtbaar zijn. 

(4) Type en uiterlijk zonwering, voornamelijk nodig wanneer deze na plaatsing niet meer 

goed begaanbaar/ zichtbaar zijn. 

(5) inregelrapport aanlevering mits aanwezig 

(6) luchtdichtheidsmeting aanleveren mits aanwezig         
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° BIJLAGE - VOORBEELDFOTO'S 

Voorbeeldperspectieven overzichtsfoto’s van iedere gevel. 
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Isolatie 

Overzichtsfoto's aanbreng isolatie, inclusief dikte van verschillende constructies. Denk hierbij aan 

gevelhoek, ramen, deuren, dak- en vloeraansluitingen. Zorg dat je alle constructies hebt, hoe vollediger 

hoe beter. 
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Installaties 

Van iedere installatie dient een foto aanwezig te zijn. De foto dient het volledige apparaat goed weer te 

geven, daarnaast dient er een tweede foto te worden gemaakt van het type plaatje. Het type plaatje dient 

leesbaar te zijn. 

Foto's volledige installatie: 

Foto's typeplaatjes: 
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INHOUDSOPGAVE 

1. CHECKLIST BOUWBESLUIT 

e VERBLIJFSGEBIEDEN (aanwezigheid) 

e TOELICHTING 

2. BEREKENING DAGLICHTTOETREDING: 

e DAGLICHTBEREKENING 

e TOELICHTING 

3. BEREKENING VENTILATIE: 

e VENTILATIE BALANSBEREKENING 

e BEPALING OPENINGEN IN DE BINNENWANDEN 

e VENTILATIEROOSTER BEREKENING 

e TOELICHTING 

4. BEREKENING SPUICAPACITEIT: 

e SPUI CAPACITEIT BEREKENING 

e TOELICHTING 

5. INHOUDSBEREKENING 

e BEREKENING 

e TOELICHTING 

UITGANGSPUNTEN TOETSING 

De volgende toetsingscriteria zijn aangehouden: 

-  Functie: particulier wonen 

- _ Eris getoetst aan de nieuwbouw eisen volgens Bouwbesluit 2012. 
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1. CHECKLIST BOUWBESLUIT 

+ VERBLIJFSGEBIEDEN (aanwezigheid) 

  

Ruimte Functie Gebruiksopp. Verblijfsgebied Verblijfsruimte Eis daglichtopp. Daglichtopp. 

(m2) (m2) (m2) % m (m2) 

B.G. particulier wonen 1417 1131 

teverdieping _ particulier wonen 827 330 

v6.1 1134 10% 1131 2286 N 

v6.2 162 10% 162 348 N 

v6.3 168 10% 168 332 N 

VR1 102,1 050 477 N 

VR.2 10,6 0,50 0,87 y 

VR.3 162 050 218 

VR.4 82 050 066 J 

VR.5 82 050 066 v 

TOTAAL: particulier wonen 224,4 m 146,1 m2 255,3 m2 

v =voldoet x = voldoet niet 

Eis % verblijfsgebied totaal 55% = 123,4 m2 

De aanwezige verblifsgebied in % : 65% 

Totaal verblijfsgebieden is meer dan 55% van het gebruiksoppervlak. 

e TOELICHTING 

Nieuwbouw: 

- 55% regel gebruiksoppervlakte uitgevoerd conform Bouwbesluit 2012 $. 4.1.1. art. 4.2. 

- 10% regel equivalente daglichtoppervlakte (Ae) verblijfsgebied uitgevoerd conform 

Bouwbesluit afd. 3.11.1 art. 3.75. Daglichtoppervlakte) 

ARCO ARCHITECTEN BNA 



2. BEREKENING DAGLICHTTOETREDING: 

op verblijfsgebied niveau 

e DAGLICHTBEREKENING 

  

  

  

Kozijnmerk _ Aantal A,perkozijn _ Atotaal C‚factor _ C‚-factor Gm Ac(m2) 

LTA 

Opp.dooriaat _Opp.doorlaat belemmerings- Uitw. Reductie- lichtdoorlatend _ Equivalente 

(m2) (m2) factor factor materiaal/0,60 _ daglichtopp. 

Verblijfsgebied 1: 11 

Voor klein 1 11 141 0,79 1,00 1,00 0,87 

Voor groot 1 42 42 0,79 1,00 1,00 3,31 

Rechts 2 19 39 0,80 1,00 1,00 309 

Pui (achter) 1 60 60 0,79 1,00 1,00 477 

Pui (rechts) 1 84 84 0,80 1,00 1,00 6,70 

Achterdeur 1 13 13 0,79 1,00 1,00 

Links 3 13 40 0,79 1,00 1,00 

Totaal 

Verblijfsgebied 2: 

Achter 2 14 27 0,80 1,00 1,00 

Links 1 12 12 0,81 1,00 1,00 

Totaal 

Verblijfsgebied 3: 

Voor 1 09 08 0,80 1,00 1,00 0,66 

Voor 1 09 08 0,80 1,00 1,00 0,66 

Rechts 1 12 12 0,81 1,00 1,00 1,00 

Links 1 12 12 0,81 1,00 1,00 1,00 

Totaal 3,32 

- Bepaling van de equivalente daglichtopperviakte volgens: A. = A x C, x C x Cra 

e TOELICHTING 

Nieuwbouw: 

- Daglichtberekening uitgevoerd conform Bouwbesluit 2012 $ 3.11.1 art. 3.75. 

en NEN 2057:2011 + C1:2011 Daglichtopeningen 

- Bij afwezigheid van tegenoverliggende belemeringen 0.d. is de belemmeringshoek voor de 

berekening van de daglichttoetreding min. a = 20°. De B is afhankelijk van de belemeringshoek 

van het overstek. De bijbehorende factor Cb= wordt hieruit herleid. 

- Elke verblijfsruimte heeft een equivalente daglichtopperviakte (Ae) die min. 0,5 m2 is. 
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3. BEREKENING VENTILATIE: 

op verblijfsruimte niveau 

e VENTILATIE BALANSBEREKENING 

  

  

Ruimte Opp. Eis _ Totaal Aanvoer via Afvoer naar 

m2 dm3/sim2 _dm3/s Ruimte dm3/s Ruimte dm3/s 

Begane grond 

0.01 halfentr n nyt _ nvt 0.04 kantoor 165 002 toïlet 165 

0.02 toilet n 70 70 _ 0.01 hallentr 16,5 WTW uit 16,5 

0.03 woonkeuken 1021 09 919 WTWin 919 WTW uit 919 

0.04 kantoor 106 09 95 _ WTWin 16,5 0.01 hallentr 16,5 

0.05 berging nvt nvt nvt nvt nyt nvt nvt 

1e verdieping 

1.01 overloop n nyt _ nvt 1.04 slaapk 1 14,6 1.03 badkamer 146 

1.05 slaapk 2 74 _ 1.02 berging 74 

1.06 slaapk 3 74 _1.02 berging 74 

1.02 berging n nvt. _ nvt 1.07 overloop 14,8 WTW uit 148 

1.03 badkamer n 140 __ 140 1.01 overloop 14,6 WTW uit 146 

1.04 slaapk 1 162 09 146 _WTWin 14,6 1.01 overloop 14,6 

1.05 slaapk 2 82 09 74 _ WTWin 74 _ 1.01 overloop 74 

1.06 slaapk 3 82 09 74 _ WTWin 74 _ 1.01 overloop 74 

CONTROLE BALANSBEREKENING: 229,5 229,5 

ARCO ARCHITECTEN BNA 



e BEPALING OPENINGEN IN DE BINNENWANDEN 

  

Van ruimte 

Begane grond 

0.01 halfentr 

0.04 kantoor 

1e verdieping 

1.01 overloop 

1.01 overloop 

1.04 slaapk 1 

1.05 slaapk 2 

1.08 slaapk 3 

Naar ruimte 

0.02 toïlet 

0.01 halentr 

1.03 badkamer 

1.02 berging 

1.01 overloop 

1.01 overloop 

1.01 overloop 

;Oppewhlle spleet onder deur 

(Eis(dm3ís) _ Factor = 1200 mm2/dm3ls 

16,5 

16,5 

146 

148 

146 

74 

74 
x x x 

1200 

1200 

1200 

1200 

1200 

1200 

1200 

Totaal 

19848 

19848 

17496 

17712 

17496 

8856 

8856 

Spleet (mm) 

Breedte  Hoogte 

960 21 

930 21 

930 19 

930 19 

930 19 

930 10 

930 10 

- Brandwerende binnendeuren van verblijfsruimten naar verkeersruimten: maximale spleethoogte i.0.m. deurleverancier, 

zonodig WTW afzuigpunt in verblijfsruimte 

-Bij een opening onder de deur met een hoogte groter dan 30mm een rooster tussen ruimtes toepassen 

ARCO ARCHITECTEN BNA 



e TOELICHTING 

Nieuwbouw: 

- Berekening ventilatie uitgevoerd conform Bouwbesluit 2012 $ 3.6.1. en NEN 1087. 

- Een verblijfsgebied heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 

0,9 dm3/s per m2 vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm3/s (Artikel 3.29.). 

- Een verblijfsruimte heeft een voorziening voor Iuchtverversing met een capaciteit van ten minste 

0,7 dm3/s per m2 vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm3/s (Artikel 3.29.) 

- De ventilatieopening dient naast de stand open en dicht regelbaar te zijn binnen de eerste 30% in twee 

standen met een onderling verschil van 10% (Artikel.3.31.). 

- Geen roosters binnen 2 mtr vanaf erfgrens (loodrecht gemeten op de uitwendige scheidingsconstructie). 

Indien grenzend aan openbare weg o.i.d. dan wordt gerekend vanaf hart weg (Artikel 3.33. lid 2). 

Algemeen: 

- Ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. 

- De op plattegrondtekening aangegeven afzuigventielen, zijn indicatief weergegegeven 

Aantal en grootte afzuigventielen volgens opgave installateur. 

- Doorlaat opening; 1 dm3/sec. komt overeen met een overstroom van 12 cm2 

- De ventilatieopening dient te zijn geplaatst in een vlak tussen 45° en 90°, indien de roosters worden geplaats 

in een flauwere dakhelling dan zal de ventilatieopening eerder lucht afvoeren dan ventilatie toevoeren. 

- Ventilatie meterkast: min.: 2dm3/s d.m.v. openingen onder en boven de deur. 

- Liftschacht: 3,2 dm3/s per m2 vloeropp. van de liftschacht, toe- en afvoer komen rechtstreeks van buiten 

of via de machinekamer (Artikel 3.34. lid 4) 

- Zwakke ventilatie in de verkeersruimten aanbrengen (niet vereist volgens bouwbesluit). 

- Luchttoevoer uitzet- en valraam: middels klepstand. In drie standen traploos regelbaar. 
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4. BEREKENING SPUICAPACITEIT: 

op verblijfsruimte  en verblijfsgebied niveau 

e SPUI CAPACITEIT BEREKENING 

  

  

  

Ruimte Opp. Eis/m2 Vereist Arnetto v ‘ qv = capaciteit 
m2 _ dm3/s/m2 _dm3/s (m2) | v(ms) _ dm3's 

Begane grond 

Verblijfsgebied 1. 

V.R. 0.03 woonkeuken 102,1 30 306,3 _ Schuifpui & deur 10,52 0,4 42090 v 

V.R. 0.04 Kantoor 10,6 30 31,8 Draaikiepraam 181 0,1 1814 v 

V.G. totaal 113,1 60 678,6 zie V.R. 1234 04 4934,4 \ 

1e verdieping 

Verblijfsgebied 2: 

V.R. 1.04 slaapk 1 16,2 30 48,6 _ Dakraam & deuren 5,06 01 5060 v 

V.G. totaal 16,2 60 972 zie V.R. 5,06 0,1 506,0 v 

Verblijfsgebied 3. 

V.R. 1.05 slaapk 2 82 30 246 Dakraam 1,25 0,1 1248 v 

V.R 1.06 slaapk 3 82 30 246 Dakraam 0,1 1248 v 

V.G. totaal 16,8 60 100,8 zie V.R. 250 0,1 2496 v 

v = voldoet x = voldoet niet 

- Bepaling van de spuicapaciteit volgens: qv = A netto * v * 1000 

- =luchtsnelheid in spuivoorziening: 

0,1 ms bij spuivoorziening in 1 gevel 

0,4 ms bij spuivoorziening in meer dan in 1 gevel (niet aan elkaar grenzende gevels) 

e TOELICHTING 

Nieuwbouw: 

- Spui capaciteit berekening uitgevoerd conform Bouwbesluit 2012 $ 3.7.1., NEN 1087 

en NPR 1088 

- Een verblijfsgebied heeft een voorziening voor spuiventilatie met een capaciteit van ten minste 

6 dm?/s per m? vloeroppervakte van dat gebied (Artikel 3.42. Capaciteit). 

- Een verblijfsruimte heeft een voorziening voor spuiventilatie met een capaciteit van ten minste 

3 dm?/s per m? vloeroppervlakte van die ruimte (Artikel 3.42. Capaciteit) 
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5. INHOUDSBEREKENING 

+ BEREKENING 

  

  

Onderdeel Vorm Opp. Diepte Totaal 

(m2) (m) (m3) 

Hoofdvolume Doorsnede 5190 x _ 1633 8475 m3 

Kelder(vergunningsvrij) __ Doorsnede 3280 x _ 1633 535,6 __m3 

Totaal 13832  m3 

* TOELICHTING 

Er is gemeten van de volgende punten: 

- Bovenkant begane grond vloer 

- Buitenkant metselwerk 

- Bovenkant dakelement 
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VAN DIJK 

INLEIDING 

Voor de nieuwbouw van een woning met schuur aan het Rietveld 40 te Woerden zijn in december 2020 in totaal 

drie sonderingen uitgevoerd (S1 U/m S3), tevens is een boring gerealiseerd (B1) en een peilbuis geplaatst (PI). De 

resultaten van dit onderzoek, met de bijbehorende waterpasstaat en situatietekening zijn als bijlage 1 toegevoegd. 

Aan de hand van deze gegevens wordt hierbij voor de nieuwbouw kelder een bouwput en bemalingsadvies 

verstrekt. Als uitgangspunt is aangehouden dat de bouwput als open bouwput word gerealiseerd. Daarbij dient 

worden opgemerkt dat in verband met de beperkte ruimte tussen bouwput en open water aan de noord oost zijde 

van de geplande woning een grond kerende constructie nodig zal zijn 

UITGANGSPUNTEN 

  

Grondbeschrijving 

Ten tijde van het geotechnische onderzoek en ter plaatse van de onderzoekingspunten is het terrein ingemeten 

tussen NAP-0,14 m (sonderingen S1 en S3) en NAP-0,27 m (sondering S2) 

Aan de hand van verkregen resultaten uit geotechnisch onderzoek is de grondopbouw globaal als volgt 

geschematiseerd: 

* _ Vanaf maaiveld tot ca. NAP-1,30 à NAP-3,90 m is er een afwisseling van los gepakt zand- en kleilagen 

te zien. 

. Vanaf ca. NAP-1,30 à NAP-3,90 m tot ca. NAP-8,0 à NAP-8,5 m bevindt zich een los tot matig gepakt 

zandpakket. Teruggangen in conusweerstand duiden naar silthoudende laagjes. 

Vanaf ca. NAP-8,0 à NAP-8,5 m tot ca. NAP-11,5 à NAP-13,5 m is een kleilaag aangetroffen. 

Vanaf ca. NAP-11,5 à NAP-13,50 tot ca. NAP-14,0 à NAP-17,5 m is nog een afwisseling van los gepakt 

zand- en kleilagen te zien. 

. Vanaf ca. NAP-14,0 à NAP-17,5 m tot de verkende diepte bevindt zich een los tot vast gepakt zandpakket. 

Teruggangen n conusweerstand duiden naar silthoudende laagjes. 

    

   

Grondwaterstanden 

Freatisch 

Op het toekomstige bouwterrein is een peilbuis geplaast. waarin de grondwaterstand is waargenomen. De 

meetresultaten staan in bijlage I weergegeven. Voor meer inzicht in de historie van grondwaterstanden zijn de 

peilbuisgegevens van het TNO DINO-loket geraadpleegd. De resultaten hiervan zijn als bijlage 2 aan dit rapport 

toegevoegd. 

Freatisch 

De grondwaterstand kan onder meer door hoogteligging. variatie in opbouw van het boven pakket, 

seizoensinvloeden, periode van (zware) regenval en afstromingsmogelijkheden fluctueren (tussen NAP-2,25 en 

NAP-1,50 m op basis van het TNO DINO-loket). Op basis hiervan wordt een gemiddeld hoge freatische 

grondwaterstand aangehouden van NAP-1,60 m. 

  

tijghoogte 

De stijghoogte in het eerste watervoerende zandpakket varieert volgens het TNO DINO-Ioket tussen NAP-2,5 en 

NAP-1.70 m. Voor de berekeningen zal een gemiddeld hoge stijghoogte aangehouden worden van NAP-1,7 m. 

Ontwerp uitgangspunten 

Op beschouwd terrein is de nieuwbouw van een woning met kelder gepland. De volgende uitgangspunten zijn 

gehanteerd. 

* _ Bouwpeil= NAP+0,45 m (woning) en NAP+0,35 m (schuur) 

e _ Onderzijde keldervloer woning = PEIL-3.25 m (NAP-2,80 m) 

* _ Afmetingen kelder ca. 16 bij 10 m 

o Talud 1:2 (verticaal: horizontaal) geeft een oppervlak van ca. 30 bij 24 m. 

e _ Fundering op staal 

o  Kelder op staal 

o _ Grondverbetering nodig tot NAP-4,0 m 

  

  

Datum: 21-04£2021 nieuwbouw woning Rietveld 40 te Woerden Opdrachtnr. : 118806 
    

      
Controle/NvK Bouwputadvies Pagina 3 

    



& 

3. BOUWPUTADVIES 

3.1 Formeren bouwput 

Voor het verkrijgen van een droge en werkbare bouwputbodem adviseren wij een drooglegging aan te houden van 

0,5 m onder aanlegniveau, hiervoor moet een drainage zandbed worden aangebracht. De bouwput wordt deels 

uitgevoerd middels een ontgraving onder talud, hiervoor dient minimaal een helling van 1:2 (verticaal : 

horizontaal) aangehouden te worden. 

Aan een van de zijde van de bouwput ligt een waterlichaam/sloot (ten noordoosten van de geplande woning). De 

ruimte tussen de geplande bouw en het water is te weinig om een talud van 1:2 te realiseren. Daarom wordt 

geadviseerd om aan deze zijde van de bouwput een damwand te plaatsen. Deze is berekend in hoofdstuk 4 

3.2 Stal bouwputbodem 

Bij ontgravingen in deze grondslag dient de putbodem op stabiliteit te worden gecontroleerd. Hierbij wordt 

beoordeeld in hoeverre neerwaarts gewicht van resterende. waterremmende grondlagen de opwaartse waterdruk 

tegen de onderzijde van deze afzeting voldoende kunnen compenseren. 

  

  

Voor het gewicht van het grondmassief zijn de volgende volumieke massa’s aangehouden. Deze waarden zijn op 

basis van onze ervaring en tabel 2 b uit NEN 9997-1:2016 gekozen en staan weergegeven is tabel 1. 

Tabel 1, volumieke massa's 

  

  

  

  

  

Laagdiepte ‘Grondsoort Volumieke massa (droog/nat) 

[m t.0.v. NAPJ IkN/m?] 

van -3,3 tot -8,0 Zand, los tot matig gepakt 18,0/20,0 

Van -8,0 tot -15,5 Klei, slap 15,0/15,0 

Vanaf -15,5 Zand, matig tot vast gepakt 18,0/20,0         

Voor de partiële factor op de volumieke massa is 7; =0.9 gehanteerd. 

Stal keldervloer) 

De gebruikswaarde van het gewicht van de grondlagen tussen onderzijde ontgraving (grondverbetering) op ca. 

O m (onderzijde drainage zandbed) en de bovenzijde van het zand op NAP-15,5 m bedraagt dan minimaal: 

92,5 kN/m? 

Gaaa= 192,5 *0,9= 173,25 kN/m? 

  

   

De waterdruk op het vergelijkingsvlak van NAP-15,5 m bedraagt dan maximaal 

Uaca = (15,5-1,7)99,81 = 135,4 KN/m2 

De conclusie is dat bij een ontgraving tot ca. NAP-3,3 m voldoende veiligheid tegen opbarsten van de 

bouwputbodem aanwezig is: (n =173,25 / 135.4= 1.28 > 1.0). Een spanningsbemaling in het diepere zandpakket 

is dus niet nodig. 
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3.3 Debietberekeningen 

Inleiding 

Afhankelijk van de actuele grondwaterstand, het aanlegniveau en de gewenste drooglegging kan de noodzakelijke 

onttrekking worden bepaald. De berekening bestaat uit het debiet afkomstig uit de freatische bemaling en neerslag. 

De benodigde drooglegging wordt 0,5 m onder werk niveau. Dit komt neer op een verlaging van de freatische 

grondwaterstand van 1,7 m tot NAP-3,3 m. 

  

Tevens zal de kelder op staal gefundeerd worden, hiervoor zal een grondverbetering nodig zijn op basis van 

sondering S2 tot NAP-4,0 m. Voor de grondverbetering dient tijdelijk de grondwaterstand verder verlaagd te 

worden naar 0,5 m onder ontgravingsniveau (tot NAP-4,5 m). 

freatische bemaling zandpakket 

De theoretische grondslag voor het verwerken van de waarnemingen volgt uit het feit, dat het tijdens de pompproef 

opgewekte stromingsveld bij benadering kan worden berekend met de door dr. ir. G.. de Glee in zijn proefschrift 

“Over grondwaterstromingen bij wateronttrekking door middel van putten”, Delft 1930, ontwikkelde formule: 

Ahw(r):2À<Ko[í} 7- k-D < 

Hierin i 

Ahw _ = verlaging van grondwaterstand/stijghoogte [m] 

OQo  = debiet bemaling [m’/dag] 

k = doorlaatcoëfficiënt [m/dag] 

D = dikte watervoerend pakket [m] 

KO  =Bessel functie [-] van de tweede soort en van de orde nul 

r = afstand tot geschematiseerd centrum van ronde bouwput [m] 

À  = spreidingslengte [m}, waarbij A=Vk : D+C en c is de hydraulische weerstand tegen verticale 

grondwaterstroming van de weerstandbiedende laag [m] 

Voor de berekeningen van de te verwachte onttrekking is de locatie en de schematische bodemopbouw ingevoerd 

in M-Well versie 21.1, ontwikkeld door Deltares. De berekeningen zijn volgens bovenstaande methode uitgevoerd. 

Voor de bepaling van het waterbezwaar hebben wij navolgende geohydrologische parameters gehanteerd. 

Tabel 2, parameters onttrekking 
  

  

  

  

  

Cluster Dikte Hydraulische Transmissiviteit | Elasticiteit | Bergingscoëfficiënt 

_[m] | weerstand C [dagen] | _KD [m’/dag] _ [kPa] S[] 

Aquitard 1 0,1 10.000 - 4 245+10! 

Aquifer I 7 - 140 10.000 7.14+105 

Aquitard 2 85 8.500 2.000 4.29+10? 

Aquifer 2 10 - 250 150.000 1.05*105 
              
  

De gemiddelde equivalente bouwputstraal is ca. 1e = 7.14 m (16 bij 10 m) 

Met bovengenoemde bemalingsparameters en inschattingen zijn met de gebruikelijke theorieën van De Glee 

debietberekeningen opgesteld met het software programma M-Well. De grafische berekeningsresultaten zijn 

bijgevoegd in bijlage 4. 

Uitgaande van de huidige situatie is voor de verlaging van 2,9 m tot NAP-4,5 m voor de grondverbetering een 

debiet nodig van 28,5 m’/uur. Deze kan na de grondverbetering verminderd worden naar een debiet van 17 m’/uur 

voor een verlaging van ca. 1,7 m. In bijlage 4 is de verlagingslijnen gepresenteerd aan de rand van de bouwput.   

Neerslag 

Bij een bouwputoppervlak van gemiddeld ca. 16 bij 10 m en neerslag gedurende langere, nattere perioden (ca. 

0,015 á 0,020 m’/m?/dag) hebben wij een onttrekking door neerslag berekend van ca. 2,4 à 3,2 m’/dag, ofwel 

gemiddeld ca 0,13 m*uur. 
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Waterbezwaar 

Het totale waterbezwaar per maand 

e Neerslag: I0x 3,2 m’dag 
  

2 m°/maand (10 dagen per maand) 

* _ Freatische bemaling: 30 x 24 x 28,5 = 20.520 m*/maand 

Het totale waterbezwaar per maand bedraagt dan: 20.552 m?/maand (ca. 28,5 m°/uur). 

Verwacht wordt dat deze bemaling maximaal 2 à 4 weken zal duren. Daarna kan de bemaling worden afgebouwd 

naar 17,5 mYuur. 

  

Uitgaande van een maximale onttrekking van ca. 28,5 m’/uur komt dit project in aanmerking voor een vrijstelling 

binnen de watervergunning bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Aan onderstaande regelgeving uit 

de Keur kan worden getoetst: 

* _ onttrekkingen minder dan 100 m>/uur 

e _ minder dan een totale onttrekking van 400.000 m* 

Veront igingen 

Conform het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) dienen tijdens het lozen van grondwater alleen visuele 

verontreinigingen te worden verwijderd. Inzake de overschrijdingen van het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) 

is het Hoogheemraadschap bevoegd nadere eisen op te leggen. Voor het lozen van onttrokken grondwater dient 

een lozingsvergunning te worden aangevraagd bij de betreffende autoriteit. Hiervoor dient onderzoek te worden 

gedaan naar de kwaliteit van het freatisch water en het spanningswater in de vorm van monstername en het bepalen 

van de lozingsparameters. 

Verlagingen in de omgeving 

Door de bemaling is enige verlaging in de omgeving te verwachten. Op ca 150 m afstand van de bouwput is de 

verlaging na een maand maximaal 0,85 m op basis van de bemaling t.b.v. de grondverbetering. Daarna zal deze 

worden teruggeschroefd naar 17,5 m°/uur en de verlaging op 150 m afstand nog maar 0,6 m na 2 à 3 maanden. 

Deze verlagingen vallen binnen de natuurlijke fluctuatie/historisch waargenomen. In bijlage 4 zijn de 

verlagingslijnen op 100 m, 150 m en 250 m gepresenteerd 

Zettingen in de omgeving 

Gezien het zandige karakter van de bovenste lagen worden nauwelijks zettingen verwacht. Onder het eerste 

zandpakket ligt een zandige kleilagen. Gezien het watervasthoudende karakter en de verwachte korte 

bemalingsperiode worden hier geen tot nauwelijks zettingen in verwacht. 

Voorstel bemalingsinstallatie 

Voor het verkrijgen van voldoende verlaging wordt een filterbemaling met zwaartekrachtfilters geadviseerd. Op 

deze manier wordt het water uit alle tussenliggende zandlaagjes onttrokken. Het filterdeel kan worden aangebracht 

tssen NAP-4,5 m en NAP-7.5 m. De inhangleidingen kunnen luchtdicht worden gekoppeld aan een of meerder 

regelbare vacuümpompen. De drains in het drainage zandbed kunnen het water afvoeren naar een verzamelpunt 

n middels een dompelpomp uit de bouwput worden gepompt 

Monitoring 

Om de grondwaterstanden buiten de bouwput goed te kunnen monitoren, adviseren wij bij de beschikbare zijde 

van de bouwput monitoringsfilters te plaatsen in het top pakket (freatische grondwaterstand) en het watervoerend 

zandpakket (stijghoogte) in de directe omgeving en op enige afstand. Tevens dient een peilbuis te worden 

aangebracht n het eerste watervoerend zandpakket voor de monitoring van de stijghoogte binnen de bouwput. 

Op basis van de metingen in de peilbuizen kan de verlaging gecontroleerd worden. 
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DAMWANDBEREKENINGEN 

Inleiding 

Aan de zijde van het water s te weinig ruimte voor een openbouwput onder talud. Aan deze zijde zal dan een 

damwand nodig zijn. De benodigde damwand zal in dit hoofdstuk worden berekend. 

Grondparameters 

Op basis van de sondeerresultaten en de Jocatie van de damwand is uitgegaan van sondering S2 van het 

geotechnisch onderzoek en zijn voor de damwand-berekeningen globaal vijf verschillende lagen onderscheiden. 

De grondmechanische eigenschappen van deze lagen zijn afgeleid uit de sondeergegevens, eigen interpretatie en 

tabel 2.b uit NEN 9997-1:2017. Voor deze parameters wordt verwezen naar tabel 1. 

Tabel 1 representatieve waarde grondparameters; veiligheidsklasse RC-1 

  

  

  

  

  

  

                  
  

  

    

Laag Grondsoort Gemiddelde u n e e s 

nr. diepte in m t.o.v. 

NAP 

1 Klei, slap NAP tot -0.45 150 150 2,5 17,5 | 11,67 

2 Zand, los -0,45 tot -2,25 18,0 20,0 0,0 |27,5| 18,33 

3 Zand, matig -2,25 tot -7,75 18,0 20,0 0,0 |30,0 | 20,00 

4 Zand, los -7,75 tot -8,25 180 20.0 0,0 |275| 18,33 

5 Klei, slap -vanaf -8,25 150 150 25 17,5| 1167 

Hierin is: 

1e droog volumiek gewicht [KN/m?] 

n nat volumiek gewicht [kN/m?] 

e = cohesie [kPa] 

® oek van inwendige wrijving [°] 

ë = wandwrijvingshoek [°] 

De constructie is geplaatst in klasse RC1 volgens NEN-EN 1990. Om voor de grondparameters van representatieve 

waarden tot rekenwaarden te komen moeten de volgende partiële factoren worden toegepast: 

(voor volumiek gewicht) 

(voor de cohesie) 

(voor tangent van de hoek van inwendige wrijving) 

(voor horizontale beddingsconstante) 
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4.3 Uitgangspunten berekeningen 

Berekeningswijze 

Voor de controleberekening is gebruik gemaakt van een eendimensionaal eindig elementen programma (D- Sheet 

Piling 20.2). De druk van de grond op de constructie wordt in deze berekeningen afhankelijk van de horizontale 

verplaatsing van de wand gesteld. Hierbij is de CUR 166 6%* herziene druk gehanteerd. In het rekenmodel zijn 

rechte glijvlakken gehanteerd en zijn 3 veertakken (ka) geïntroduceerd. De veertakken zijn op basis van CUR 166 

tabel 3.3 en staan in tabel 2 weergegeven. 

Tabel 2, veertakken per grondsoort 

  

  

  

   

  

  

  

    

Laag Grondsoort Gemiddeldediepte | koi | k | kaz 

nr. inmtov.NAP | [kN/m3] | [kN/ms3] | [kN/m3] 

1 Klei, slap NAP tot -0,45 2.000 800 500 

2 Zand, los -0,45 tot : 12.000 6.000 3.000 

3 Zand, matig -2.25 tot 20.000 | 10.000 | 5.000 

4 Zand. los -1.75t0t-8.25 | 12000 | 6000 | 3.000 

5 Klei. slap -vanaf -8.25 2000 | 800 | 500           
  

Belasting 

Voor de berekening van de momenten en vervormingen van de damwanden rekening gehouden met een boven 

belasting van 5 kN/m? op 1 m afstand van de damwand. 

Profielen 

Voor de stalen damwand is gerekend met Z-profielen uit de Arbed (AZ-)serie met standaardkwaliteit S 240, 

waarbij wordt opgemerkt dat met afwijkende, hogere staalkwaliteiten, andere hogere momenten kunnen worden 

toegelaten. 

Tabel 5: Overzicht plankeigenschappen 

I EI w S 240 

  

  

AZ (mm | Nm?/m") | em/m!) &Nm/m') 

  

18-700 37.800 79.380 1.800 
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44 Berekeningsresultaten 

In navolgende is de volgende situaties berekend en beoordeeld. Bij het opstellen van de berekeningen is 

onderscheid gemaakt in 

© _ gebruikswaarde van parameters en belastingen. ter bepaling van de optredende vervormingen (gebruik) 

alsmede 

© _ rekenwaarde van parameters ter toetsing op sterkte, waarbij gerekend is met een extra grondkering (10%) 

van de maximale kerende hoogte; max. ca. 0.50 m en totaal 0,25 m extra waterkering. 

De grafische in- en uitvoer van de damwandberekeningen zijn in bijlage 5 opgenomen. In onderstaande afbeelding 

1 is een schematisatie van de damwand gepresenteerd. 

Afbeelding 1 

In onderstaande opsomming worden de maximaal optredende waardes gepresenteerd. 

dovenbelasng S kunz 

  
fase 1 gebruiksfase 

e _ Maximaal optredend moment: 388,8 kNm/m 

e _ Maximale uitbuiging: 43,5 mm 

© _ Planklengie 13.0 m tot NAP-13.0 m 
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SAMENVATTING / OPMERKINGEN 

Voor de geplande bouw een woning met kelder aan de Rietveld 40 te Woerden is een bouwput en bemalingsadvies 

opgesteld uitgaande van een open bouwput t.b.v. de grondverbetering en kelder. Tevens zal een damwand nodig 

zijn aan een zijde van de bouwput in verband met de beperkte ruimte bij het openwater. 

Met onze aannames, uitgangspunten en berekeningsresultaten kan in het kader van de aanvraag van een 

Watervergunning bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden worden uitgegaan van een melding. Voor het 

verlagen van de freatische grondwaterstand is een debiet berekend van 28,5 m°/uur. 

Ook inzake lozen dienen meldingen c:q. vergunningen bij de betreffende autoriteit worden aangevraagd. 

Afhankelijk van de waterkwaliteit dient mogelijk rekening te worden gehouden met zuiverende voorzieningen. De 

kwaliteit van het freatisch water moet dus worden geanalyseerd aan de hand van monstername. 

Opgemerkt wordt dat de berekening van het waterbezwaar gebaseerd is op aannames en mogelijk door 

heterogenieit van de ondergrond enigszins kan afwijken. In het geval de grondwaterstand hoger of lager staat dan 

de door ons aangehouden zal het waterbezwaar navenant meer of minder zijn. Wij adviseren u voor en tijdens de 

bemaling de grondwaterstanden goed te monitoren middels peilbuizen. Het filter van de peilbuizen moet worden 

geplaatst in het top zandpakket. 

De vacuümpompen dienen te worden uitgerust met een (geijkte) debietmeter ter controle van de hoeveelheid 

opgepompt en geloosd grondwater. 

Tevens wordt opgemerkt dat actuele grondwaterstanden voor aanvang van de bouw dient te worden geverifieerd 

en gedurende de bemaling te worden gecontroleerd, teneinde grotere verlagingen dan strikt noodzakelijk te 

voorkomen. Indien het bemalingsbedrijf een afwijkende bemalingsinstallatie voorstelt, teneinde tot het gewenste 

resultaat te komen zijn wij uiteraard bereid dit bemalingsplan te beoordelen. 

Damwand: 

Op basis van de berekeningsresultaten is het toepassen van een damwand AZ 18-700. S 240 plank. Bij een 

planklengte van 130 m met een inbeddingsdiepte van NAP-13.0 m zal een maximale vervorming optreden van ca 

43,5 mm. 

In het vertrouwen u hiermede van dienst e zijn geweest, 

verblijven wij 

hoogachtend, 

     

  

Datum: 21-04£2021 nieuwbouw woning Rietveld 40 te Woerden Opdrachtnr. : 118806 

Controle/NvK Bouwputadvies Pagina 10 

    

          



__À‘ 

4 h 

D v 

BIJLAGE 1 



  

Hoofdvestiging 

Strijkviertel 30, 3454 PM De Meen 

030 -666 1746 

VAN DIJK 

GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v. 

   
Nevenvestiging 

Overspoor 9, 1688 JG Nibbixwoud 

0229 -578 123 

  

info@vandijktech.nl 

Datum 

Opdrachtnummer 

Project 

Plaats 

Opdrachtgever 

Architect 

Inhoud 

Fotoreportage 

Situatie 

Sonderingen 

Boringen 

Peilstaat 

Inmeting 

Elektrisch sonderen 

Verklaring der tekens : 

KvK Utrecht: 30128364 

BTW nr: NL 803.844.451.B01 

Voor al onze werkzaamh elden de VO.TB, Vo 

nibbixwoud@vandijktech.nl 

23 december 2020 

118806 

nieuwbouw woning 

Rietveld 40 

WOERDEN 

Arco Architecten BNA 

Don!ere !!aax! 1‚! 

w vandijktech.nl 

3421 AS Oudewater 

nm 

IBAN: NL26 RABO 0156884186 

BIC: RABO NL 2U 

  
edeponeerd bij de KvK Utrecht ond 

        



FOTOREPORTAGE 

  

Foto I: 

  

    
  

Foto 4: 

  

    
  

  

      
  

  

Legenda 
  

    

   VAN DIJK 

   

ROS IeaT VoorGoOTSENMeK o mTea TT 096 E6 1736 

Strikvere!30, Fax °030666 4854 

3454 PM DE MEERN E mail nlo@vandiktech n 

  

Project: _ nieuwbouw woning, 

Rietveld 40 

  

  

Plaats ‘Woerden 

Opdrachtnr.: 118806 

Datum: december 2020 

Volgnummer: 1/1 

  

  



FOTOREPORTAGE VASTE PUNTEN 

  

bk stuw:   

  

          

kruinweg: 

    

  

        

  

Legenda 
  

        [ G 

     
  

   

VAN DIJK 

MWILIEUTECH   

AS e voor geeteenMaR n men To OD BEEI7IE 

Stikvene!30, Fax °030666 4854 

3454 PM DE MEERN E mail nlo@vandiktech n 

  

Project: _ nieuwbouw woning, 

Rietveld 40 

  

  

Plaats ‘Woerden 

Opdrachtnr.: 118806 

Datum: december 2020 

Volgnummer: 1/1 

    



  

  

  

  

  

  

> | T waterpeil | 

| È\ L +„_…_\E \ 

dorpel 3 

  

   

       

materpeil l 

/ 

      

kruinweg / 

Rietveld 

  

  

    

GEU=EN MILIEUTECHNIEK b:v. 

  
      

  

  

  

  

  

  



  

  

a 7 

1 0.0! 0.10 15 0.20 m 

[Conusweerstánd (MPa} > g Wrijingsstal w f 6 8 10 1412 14 16 18 6 54 
  

  

DIEPTE IN METERS T.O.V. NAP 

    
      

  

          

_97 

E TL 

-24 

Plaats Woerden OPDRACHT NR: 118806 

4 k 

q y Maaiveld _ :-0,14 mto.v. NAP 

Uitgevoerd : 17-12-2020 conus : |-CFXY-15180603 SONDERING: 1 

— — Omschrijving : nieuwbouw woning, Rietveld 40 
   
  

22-12-2020 Utgevoerd volgens NEN-EN-SO 22476-4: Toepasengekiase 2 12 



  

  

E 20 

Conuswsersìar\d (M5Pa)—flh 10 1 14 _18 18 

  
—__ w 

T Wijngsasar 
  

DIEPTE IN METERS T.O.V. NAP 

-40 

E 

42 

-43 

44 

45 

46 

7 

48 

%- 2055 
  

  

    

e 

  

  

Plaats Woerden 
OPDRACHT NR: 118806 

  

4 k 

h| r       GEO- EN M HNIEK D. 

  

Maaiveld _ :-0.14 mto.v. NAP 

Uitgevoerd : 17-12-2020 conus : -CFXY-15180603 

Omschrijving : nieuwbouw woning, Rietveld 40   
SONDERING: 1 

  

22-12-2020 

Utgevoerd volgens NEN-EN-SO 22476-4: Toepasengekiase 2 
22 

  



  

  

Praatenke vrijang [Nea 005 040 7015 0.20 

Conuswssrsva3d (MPÊ)—X— 14 

r o 

  
E! 18 

500 600 _700 _800 _900 100 

+ Wiyingsge'al (% 
  

DIEPTE IN METERS T.O.V. NAP 

1 

412 

13 

  

  

  

  

1.80m Voorgeboord 

  

  

  

WW 

    m +\*““ 

    

Plaats Woerden 
OPDRACHT NR: 118806 

  

      E EN 

Maaiveld 

Uitgevoerd 

-0.27 m to. 

19-12-2020 

v. NAP 

conus : -CFXYP20410220 

Omschrijving : nieuwbouw woning, Rietveld 40 

SONDERING: 2       

22-12-2020 

Utgevoerd volgens NEN-EN-SO 22476-4: Toepasengekiase 2 

12 



  

  

E eP 20 

[Conusweerstand (MPa) + 

4 8 8 

_> 

300 400 

  4 1 14 1 18 

500 600 _700 800 _900-190 

< Wriyingsgetel ( 654 
  

DIEPTE IN METERS T.O.V. NAP 

-40 

E 

42 

-43 

44 

45 

46 

7 

48 

_ = 

      
Plaats Woerden 

OPDRACHT NR: 118806 

  

      E EN 

Maaiveld _ :-0.27 mto.v. NAP 

Uitgevoerd : 19-12-2020 conus : -CFXYP2040220 

Omschrijving : nieuwbouw woning, Rietveld 40 

SONDERING: 2 

    

22-12-2020 

Utgevoerd volgens NEN-EN-SO 22476-4: Toepasengekiase 2 
22 

  



  

  
WATERSPANNING (KPa) 

TĲD (sec - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

      

1 2 3 4 5 

i 10 10 10 10 10 

38 

33 

324 

32 

34 

31 \KI 

304 

300 

29 

29 

OPDRACHT NR. : 118806 DISS. TEST 1 N 

SONDERING :2 DISS. TEST DIEPTE : 11.0 m-mv y & 

DATUM 19-12-2020 | OMSCHRIJVING _ : nieuwbouw woning, Rietvdi 

PLAATS Woerden b á 

2 

      

22-12-2020 

14 



  

  

a 7 20 

[Conusweerstand (MPa) > 

4 6 8 10 — - Wijingsosta 
  

DIEPTE IN METERS T.O.V. NAP 

  

    

  

    

___;—ëíl+w" 

      
coa===- 

î? 

| < 

r 

Bm 

J Plaats Woerden OPDRACHT NR: 118806 

‘Ĳ Maaiveld _ :-0,14 mto.v. NAP 
Uitgevoerd : 17-12-2020 conus : |-CFXY-15180603 SONDERING: 3 

    GEO- EN M 

  

Omschrijving : nieuwbouw woning, Rietveld 40       

22-12-2020 

Utgevoerd volgens NEN-EN-SO 22476-4: Toepasengekiase 2 

m 



    

Boring: B 

Dote: 17122020 
Mastetooge 004 tov. MAP 

ows 140 tox NAP ous 

  

g 

  

K s zvak zandg, met g 

t worelhousend, zaak 

punhoodend dorkenin 

  

l se0g, zaak oo 

e 

  

  

Zord, matg n Heig,Iehbege 

  

5} 

Zord, a n boe 

  

      
Zand, matig H. z i9 

Gomeige 

Grondwaterstand in het boor- / sondeergat is eenmalig bepaald 

n dient als indicatief te worden beschouwd. 

Project: nieuwbouw woning, Rietveld 40 te Woerden 

Boorbeschrijvingsklasse: NEN-EN-ISO 14688 klasse B2 

P 

4 k 

h ! á 

s _ 

Voorboring S2 GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v. 

19422020 

027 tox. NAP. 

2 tov NAP 

  

  

Z. matig , zeak 

venteinoudeng, maig unhousene 

oo 

  

  

K soug, zuak ogansch 

r 

  

      E 

Zana zoer n b 

  

Opdracht nr.: 118806 



PEILSTAAT 

  

  

  

  

  

  

  

PEILBUIS NR. Pl er plaatse van: BĲ 

MAAIVELDHOOGTE m t.0.v. NAP 

BOVENKANT PEILBUIS m L.0.v. maaiveld 

m to.v. NAP 

ONDERKANT PEILBUIS m .0.v. maaiveld 

m t.0.v. NAP 

LENGTE PEILBUIS m 

LENGTE FILTERGEDEELTE m 

  

DIEPTE FILTERGEDEELTE van 

tot 

van 

tot   

m t.o.v. maaiveld 

m t.o.v. maaiveld 

m t.o.v. NAP 

m t.o.v. NAP 

  

  

peiling 

nummer 

datum 

peiling 

waterstand t.0.v. 

maaiveld 

in m 

waterstand t.0.v. 

\bovenkant peil- 

|buis in m 

waterstand 

t.o.v. NAP 

in m 

  

  

ooaansun 

zs 

SSIAUESnD 

Lou 28 

[SES DE 

24   

17-dec-2020 

  

-184 

  

-1.96 -1.88 

  
  

* direct gemeten na plaatsing peilbuis 

  

  

[Opdracht nummer: 

Project: 

Plaats 

[Datum verwerking: 

118806 

nieuwbouw woning, Rietveld 40 

Woerden 

22-12-20 

  
  



  

  

  

OPDRACHTNR.: 118806 PLAATS: Woerden 

  

meetpunt nr hoogte maaiveld in 
IRD X-coördinaten RD Y-coördinaten 

  

Im t.o.v. NAP nm nm 

T -0.14 118591.71 455892.49 

2 -0.27 118583.36 455905.72 

3 -0.14 118569.90 455915.99 

BI/P] -0.04 11859446 455888.75 

waterpeil I -0.78 

waterpeil IT -0.78 

kruinweg 0.16 

dorpel 045 

bk stuw -045 

      
  

  

De gemeten hoogten en coördinaten zijn niet geschikt voor andere doeleinden dan deze rapportage 

  

Meetmethode 

[Gemeten door: 

Datum meting: 

Datum verwerking:   Coördinaten en hoogten gemeten met 06-GPS 

van DIJK geo- en milieutechniek b.v. 

17 december 2020 

22 december 2020 

  

  



  
CONTINU ELEKTRISCH SONDEREN 

Algemeen 

De sonderingen worden bij van Dijk geo- en milieutechniek bv uitgevoerd conform NEN - 

EN-ISO 22476-1:2012/CI. 

De sondeerresultaten geven een goed en betrouwbaar beeld van de gelaagdheid van de 

ondergrond. 

De sondeerconus met een basisoppervlak van 1500 mm? en een tophoek van 60° wordt met 

een constante snelheid van 20 mm/s in de grond gedrukt. Indien ook de plaatselijke wrijving 

gemeten moet worden, zal een conus met een mantel van ca 15000 mm? worden toegepast. 

De meetsignalen worden met een kabel, dan wel via een lichtgeleider (draadloos), naar een 

meeteenheid, verbonden aan een computer, gestuurd. De gedigitaliseerde meetsignalen 

worden opgeslagen 

De bestanden worden op kantoor definitief verwerkt. De gemeten parameters worden tegen 

de diepte uitgezet. 

  

Klassenindeling 

In de norm NEN-EN-ISO 22476-1:2012/CT is de nauwkeurigheid van sonderen in 4 

toepassingsklassen verdeeld. Zoals uit onderstaande tabel volgt is de indeling gebaseerd op 

de nauwkeurigheid van meting van de parameters en de diepte. 

  

  

  

  

  

          

    

toepassingsklasse | meetgrootheid toelaatbare meetonzekerheid | meetinterval 

1 Conusweerstand 35KPa of 5% 20 mm 

Plaatselijke wrijving _ |5 KPaof 10% 

Helling 2 

Sondeerdiepte 0,1 mof 1% 

2 Conusweerstand 100 KPa of 5% 20 mm 

Plaatselijke wrijving _ |5 kPaof 15% 

Helling r 

Sondeerdiepte 01 mof 14 

3 Conusweerstand 200 kPa of 5% 50 mm 

Plaatselijke wrijving _ |25 KPaof 15% 

Helling 5 

Sondeerdiepte 0.2 mof 24 

4 Conusweerstand 500KPa of 5% 50 mm 

Plaatselijke wrijving _ |50 KPaof20% 

Sondeerlengte 02 mof 2% 

Opmerking: De toelaatbare meetonzekerheid is de grotere waarde van de absolute 

meetonzekerheid en de relatieve meetonzekerheid (van de meetwaarde). 

  

Standaard zal van Dijk geo- en milieutechniek bv sonderen in toepassingsklasse 2 met een 

meetinterval van 20 mm. 

Wrijvingsgetal 

Wordt tijdens het sonderen simultaan conusweerstand en plaatselijke wrijving gemeten, dan 

kan het wrijvingsgetal worden berekend. 

Dit is het quotiënt uitgedrukt in procenten van de plaatselijke wrijving en conusweerstand op 

een bepaalde diepte (Rr= f/g: * 100%). 

Dit wrijvingsgetal geeft meer inzicht omtrent de bodemopbouw onder de grondwaterstand. 

In grote lijnen kunnen de volgende hoofdgrondsoorten worden herkend: 

  

  

grondsoort Rrin% srondsoort 

grof zand 0.2-06 klei 

zand 06-12 potklei 

silVleem 12-40 veen               

Boven de grondwaterstand en in geroerde gronden kunnen aanzienlijke afwijkingen 

voorkomen. Overigens geven wrijvingsgetallen een indicatie van de samenstelling van de 

ondergrond. Boringen al dan niet met ongeroerde monsters, aangevuld met laboratorium 

proeven, geven uiteraard meer inzicht. 



verklaring der tekens 

  
  

  

BOORSTAAT 

vVv 

YYY |. schelpen 

MM 

klei, kleig 

  
  

  

een/sitig puin 

veen, humeus koolas 

plantenresten hout 

potklei kleisporen 

teelaarde veensporen 

grind, grindig K n 

veenlensjes 

zand, zandig 

hoofdbestanddeel 

  

zwak bijmengsel 
  

B matig bijmengsel 

      
  

  

  

ackermann- of continuboring 

cq gestoken monster 

geroerde monsters 

grondwaterstand 

+ filter open peilbuis 

peilbuis geur 

© zoakke geur 

binde buis 8 matige geur 

@ sterke g 

@ uiterste geu 

casing 

olie 

grondwaterstand B} zwakke olie-water reactie 

    

IZ matige olie-water reactie 

I sterke dlie-water reactie 

bentoniet afdichting _ B uiterste olie-water reactie 

tuter     

H-H 4+ 

H 4 

  

KARKAADe eY   

SITUATIETEKENING 

sonderingen 

oppervlaktesondering 

sondering 

sondering met plaatselijke kleefmeting 

sondering (nog) uit te voeren 

sondering van derden 

boringen - peilbuizen 

boring tot 0,5 m-mv 

boring tot 2,0 m-mv 

boring dieper dan 2,0 m-mv 

boring van derden 

boring met één of meerdere peilbuizen 

boring met drijflaagfilter 

gestaakte boring 

diversen 

hoogtemerk 

put, vloerpeil 

dorpel, kruinweg efc 

tegels 

stelconplaten 

klinkers 

betonverharding 

asfaltverharding 
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BIJLAGE 2 Peilbuisgegevens 



  

Freatisch grondwater 

Grondwaterstanden 

\dentfitie: _ B31D1507 

identfiatie buis: B31D1507-001 

Coördinaten: _ 119089, 455785 (RD) 

Maaiveld: 0.38 m to.v. NAP 

stand em (Lox. NAP) 

-n5 

200 

  

-160 

2o 

75 

s 

05 

-200 

-z05 

‘210 

-220 

225 

20     
erorzons oreTzoi4 O1OIZOI5 OreTZeI6 O1OTZON  OrOTZOIS 

Om 

    

Grondwaterstanden 

identfiatie: _ B31D0115 

Identifiatie buis: B31D0115-001 

Coördinaten: _ 118414, 456259 (RD) 

Maaveld: -1.57 m t.o.v. NAP 

  

5 | 

E JI 

  

MP 

Ê_ 

Ë 

    

oo ororio90 ororisss ororzooe ororzoos ozorzore 
e 



4 

D v 

Stijghoogte 1°t® watervoerende 

zandpakket 

Grondwaterstanden 

identfiatie: _ B31D0114 

buis: B31D0114-001 

118285, 455344 (RD) 

0.22 m t.o.v. NAP    

    
Grondwaterstanden 

dentfieatie: _ B31D0115 

buis: B31D0115-002 

118414, 456259 (RD) 

-1.57 m tov. NAP 
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BOUWBESLUIT 

  

Afd. Art. Onderdeel 

GEBRUIK: WOONFUNCTIE PARTICULIER 

TYPE: NIEUWBOUW 

Afd. Art. Onderdeel 

Toetsing bouwbesluit m.b 34 3.16, 317 Geluidswering naar een ander perceel en 

36 - Ventilatieberekening: tussen verschillende gebruiksfuncties: 

311 - Daglichtberekening; / O Van besloten ruimte naar aangrenzend verblijfsgebied: 

41 - Gebruiksoppervlaktes, verblijfsgebieden, verblifsruimtes; - Het lucht-geluidniveauverschilis niet kleiner dan D‚1, 52dB; 

Ê î ÊÊ4 : Ë\;Î3rgbrïî :zïïke\ukhe\dssecîür: - Het contact-geluidniveauverschil is niet groter dan L‚4 59dB. 

Zie bouwbesluittoetsingsrapport, oppervlaktetekening en EPG-berekening 34 317a _ Geluidswering tussen verschilende verbljfsruimten 

van dezelfde woonfunctie: 

Van verblijfsruimte naar verblijfsruimte: 

- Het lucht-geluidniveauverschil is niet kleiner dan D 32dB; 

- Het contact-geluidniveauverschil is niet groter dan L‚1a 79dB. 

Toetsing m.b.t 

- Inhoudsberekening; 

parkeer onderzoek n.v.t. „aangegeven volgens kavelpaspoort kavel 8. 

  

14 1.12a _ Uitzonderingen woonfunctie voor particulier eigendom: Bovenstaand s niet van toepassing indien de verblijfsruimten met elkaar in open verbinding 

- de afdelingen, 4.3, 4.4, 4.5 en 4.6 en onverminderd het bepaalde in artikel 9.2, staan, of de ene verblifsruimte vanuit de andere rechtstreeks bereikbaar is door een 

1e lid, artikel 8.10 zijn niet van toepassing; deuropening 

- ïîî!ïîïaîíbîj@îèîk%íà Îowe 1 : ïirÄ 4.2 en 4.7 zijn de voorschriften voor 6 W WaResTe 

Passng - Conform NEN 2778, Wandtegels tot min. 2,10mtr Badkamer; min. 1,20mtr Toïlet. 

215 2.130 Inbraakwerendheid: Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen - Vloertegels: Toilet en Badkamer 

constructieonderdelen in een scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke e e 

uimte die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN … m e ‚ 

36 329 _ - Een verbiifsgebied en een verbifsruimte heeft een luchtverversing met een capaciteit van 

5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven de e 

weerstandsklasse 2. 36 329 - Een keuken heeft een luchtverversing met een capaciteit van ten minste 21 dm?/s: 

23 2.29:2.26 Afscheiding (balustrade) van vloer, trap en helingbaan: - Een toiletruimte heeft een luchtverversing met een capaciteit van ten minste 7 dm?/s: 

VOORGEVEL RECHTER ZIJGEVEL Conform artikel 1.12a, rechtens verkregen niveau met ondergrens bestaande bouw: - Een badruimte heeft een luchtverversing met een capaciteit van ten minste 14 dm?/s. 

- hoogte t.p.v. vloer is ten minste 0,9m+VL; 

: oo LDW ap EE TArste O BTEVIE 36 329 _ Voor de ventiatieberekening zie bouwbesluittoetsing 

- hoogte t.p.v. borstwering kozijn is ten minste 0,6m+VL; 37 341  Spuvoorziening: 

- Een afscheiding heeft tot een hoogte van 0,6m geen openingen waardoor een bol kan 

passeren met een doorsnede groter dan 0,1m: 

- De horizontaal gemeten afstand tussen een vloer, een trap of een hellingbaan en een 310 368 Bescherming tegen ratten en mulzen: 

afscheiding is niet groter dan 0,1m 

25 2.39 Trappen: 

Conform artikel 1.12a, rechtens verkregen niveau met ondergrens bestaande bouw: 311 378 Daglicht: f 

Afmetingen trap: Conform artikel 1.12a, rechtens verkregen niveau met ondergrens bestaande bouw: 

- Minimale breedte : 700mm; - Een verbljfsruimte heeft een daglichtoppervlakte die niet kleiner is dan 0,5m°. 

- Minimale aantrede : 130mm; Voor de daglichtberekening zie bouwbesluittoetsing. 

- Maximale optrede: 220mm; 

- Minimale vrije hoogte boven trap: 1900mm. 

Zie bouwbesluittoetsing. 

Het binnendringen van ratten en muizen wordt tegengegaan.   
VOORZIJDE . o 

41 46-4.7  Verblifsgebied en verblijfsruimte: 

Conform artikel 1.12a, rechtens verkregen niveau met ondergrens bestaande bouw: 

| 33 343 Nagalmtijd: In een gemeenschappelijke verkeersruimte, die grenst aan een niet- - Een woonfunctie heeft vloeropperviakte van 10m? aan niet-gemeenschappelijk 

OaK eOm gemeenschappelijke ruimte, is een minimale hoeveelheid absorberend oppervlak vereist; de verbljfsgebied; 

RIÈT ’ waarde van het geluidsabsorberend oppervlak (in m?) mag niet kleiner zijn dan 1/8-ste deel - In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten 

WATERKERENDE DAMPOPEN FOUE Kee f 2 

DAKPLAAT van het volume in (m®) minste 7,5m? en een breedte van 2,4m. 
: HOUTEN SPOREN 

: MINERALE WOL ISOLATIE 

< DAMPDICHTE FOLIE 

  

  

   

  

  

     

   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

    

  

  

     

- Een verblijfsgebied en verblijfsruimte is minimaal 2,1m hoog 

  

+1.579 

ZSPAANPLAAT 8 
P 45 431 Buitenberging: 

SSaRrGsn Conform artikel 1.12a: geen eis 

46 435 Buitenruimte: 

GEVEL #c24,5 »/jlár£v; p HOEK Conform artikel 1.12a: geen eis. 

-TENGELS 

 WATERKERENDE OE 24890 51 52 Energieprestatiecoëfficiënt: 

e ° Een gebruiksfunctie heeft een, conform NEN 7120, EPC van ten hoogste 0,4. 

KALKZANDSTEEN n 
 AEWERKING n 

GEVEL DAKPLAAT 51 53 Thermische isolatie: 

#3.000 Een uitwendige scheidingsconstructie heeft een warmteweerstand van tenminste: 

#2.530 

- vloer 3,5 m2.KW; gevel 4,5 m2.K/W; dak 6,0 m2.K/W: Kozijnen U = 2,2 W / m K. 

GEVEL 8451m Gegevens installatie volgens EPG berekening. [solatiewaarde zie tekening 

WeTSELwERK 

STE 

KALRZANDSTEEN 

CA NeRnG 

KASTMEUBEL 

63 6412 Drinkwatervoorziening: Drinkwater en warmwater dient geschikt te zijn voor menselijke 

‘consumptie en hygiene Conform bepalingsmethode: NEN - 1006 

  
ACHTERGEVEL LINKER ZIJGEVEL 

    

VLOER 8235 Mekrw 

DOORSNEDE A-A - CEMENTOEKVLOER ACHTERZIJDE 
BETONVLOER 

< PE FOLIE 

® EPS ISOLATIE @ 

BRANDVEILIGHEID 

Afd. A Onderdeel 

GEBRUIK: WOONFUNCTIE PARTICULIER 

TPE NIEUWBOUW 

KLEUR- EN MATERIALENSTAAT 22 29 Sterkte bij brand 

EXTERIEUR (SCHADUW OP GEVELS FICTIEF WEERGEVEN) Tijdsduur bezwijken is niet van toepassing wanneer de hoofddraagconstructie: 

* Gebouw is één brandcompartiment. 

* Het gebouw heeft geen bouwconstructie die bij bezwijken leidt tot het instorten van een ander niet 

direct aangrenzende ruimte ((sub)brandcompartiment). 

  

+ 

  

Gevels 

Gevel Baksteen Roodbruin 

  

  

  [ 40  STALENKOLOM 

OPGAVE VLGS: CONSTRUCTEUR 

     
  

   

  
22 210.1 Vluchtroute brandwerend uitvoeren 

Een vloer of trap waarover een vluchtroute voert bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een   Gevelopeningen sesTeMmING: 

  

  

    

  
  

     

  

      

      

            

     

  

  

  

  

  

          
                  

® ® ©? Kozijnen Aluminium Antraciet e subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt. Dit geldt niet voor de vloer van een buitenruimte van 

Ramen Aluminium Antraciet WAARDEN (AL een woonfunctie 

Diuen Ammm Antacit NEUWE CONTOUR BESTEMMING HONEN 

Voordeur Hout Houtsoort n.t.b. blank gelakt EPL 1E e 28 287 Stookplaats (openhaard) 

Beglazing Glas Blank HR++ ° é Materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats voldoet aan brandklasse A1 of voor zover het de 

Negge tpv opening Metselwerk Roodbruin Zagen en sparing en straler — bovenzijde van een vloer, een trap of een hellingbaan betreft aan brandklasse A1;indien: 

Raamdorpel Aluminiumlekdorpel __ Antraciet T1 3 
/ VOORALIGE CONTOUR BESTEMING WONEN (} ? 

/ OPPERVAK 11284 28 258 Schacht, koker of kanaal 

3VÎflgdeo È - EN 5 Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal grenzend aan meer dan 

eliend da IE WAARDEVEN arSOU e brandcompartiment of subbrandcompartiment met een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m?, 

Nok rand dak Aluminium Antraciet e de aan Baliaese 12 

Schoorsteen Aluminium Antraciet ESO Ĳ í 

Lamellen Hout Houtsoortn.t.b. blank gelakt _ Kader antraciet | neeensenes 28 259 Rookgasafvoer 

Êchooísteer:1 kap âlumwum âfl"ac‘e‘ o blonk gelek 1. Een afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig, bepaald volgens NEN 6062 

ortaal voordeur out outsoort n.t.b. blank gelakt 2. De horizontale afstand tussen de uitmonding van een afvoervoorziening voor rookgas van een op vaste 

Sefiur brandstof gestookt toestel en een brandgevaarlijk dak als bedoeld in NEN 6063, van een ander bouwwerk 

Gevel Verticale houten delen _ Antraciet N . 

EE Êak Keramisch Blauw gesmoord OVH | 210 284 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) 

df oot Zink Naturel | ! De volgens (NEN 6068) bepaalde WBDBO is tenminste 60 minuten bij: 

r E aDuDNGsnac WOm -Van brandcompartiment naar een ander brandcompartiment; uroraven 

_ WATERGANG ä - Van brandcompartiment naar een niet besloten veiligheidsvluchtroute; 

S TA 16 —A A A A— R E N V 0 O | OEREINDEN S | T U A T | E - Van brandcompartiment naar een liftschacht van een brandweerlift; 

PTREDE 187 SMM “ AANTREDE 200 WATERGANGEN, ë : 7 e e e i SCHAAL :1:500 
ZELFoE ; 1 5 

BOUWKUNDIG AaterPen) e De volgens (NEN 6068) bepaalde WBDBO is tenminste 30 minuten bij: 

WETSELWERK D e G - Van brandcompartiment naar een ander brandcompartiment als de ondelinge afstand kleiner is dan 5m; 

! - Het permanente vuurbelasting van het brandcompartiment niet groter is dan 500 MJ/m2, een 

KALKZANDSTEEN q gebruiksoppervlakte van niet groter dan1000m2 en geen technische ruimte zijnde; 

ISOLATIE ì 

BETON KARMTERISTIEK BESTEMMING: De bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag is spiegelsymetrisch bepaald wanneer: 

HOOm SDE EE EE - Van brandcompartiment naar een ruimte van een op een aangenzend perceel gelegen gebouw; 
DOORVOER BETON PREFAB 

WETERKAST G WAARDEN (AD 

e OPSTELPLAATS WARMTEPOMP Brandoverslagberekeningen: 

TA ATE RUNTE GPSTELPVAATS BOINER TEVWARNTEPDME: * Kans op onderlinge brandoverslag tussen brandcompartimenten/ beschermde 

subbrandcompartimenten is gering. 

OPSTELPLAATS BUFFERVAT TBV WARMTEPOMP             
    OPSTELPLAATS BUITENUNIT TBV WARMTEPOMP       212 2102 Vluchtroute 

Een vluchtroute heeft een vluchtweg lengte van maximaal (tabel 2.101) 

- Tussen verste punt in gebruiksoppervlakte tot aan uitgang subbrandcompartiment <30m; 

  
OPSTELPLAATS WAS- & DROOGMACHINE 

    4400 100 2aa0 
92 

j 

3 

  
  

  

  

RIETVELD 

9840 9840 

  

OPSTELPLAATS KOELKAST   

  

      
      

    
duitenkant metseluerk pint uitenkant mets buitenkant metselwer pint 

  

65 621 Rookmelders 

+ Rookmelders projecteren volgens NEN2555; 

+ Rookmelders zijn aangegeven op de plattegrondtekening. 

  

BAD   
      NIEUWE DAM 

L MET GROEN TALuD 

AAN BEIDE ZIJDEN 

    
NIEUW DEURKOZIJN 

VRIJE DOORGANG MIN. 850x2300MM   
ACHTERZIJDE 2 

KELDER BEGANE GROND 1e VERDIEPING 
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Time History for node 4 (X=100,00 m, Z=0,00 m) 
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2 Overzicht 

van   

2.1 Overzicht per Fase en Toets 

Fase 

nr. 

Max 

Fase 

nr. 

Max 

2.2 Totale Stabiliteit per Fase 

Verificatie Verplaat _ Moment 

type sing 

Imm] [KNm] 

EC7(NL)-Stap 61 -388,79 

EC7(NL)-Stap 6.2 -388,79 

EC7(NL)-Stap 6.3 -350,53 

EC7(NL)-Stap 6.4 -350,53 

EC7(NL)-Stap 6.5 435 _ -176,91 

EC7(NL)-Stap 6.5 x 1,200 -212,30 

435 __ -388,79 

Verificatie Verticaal 

type evenwicht 

EC7(NL)-Stap 61 Omhoog 

EC7(NL)-Stap 6.2 Omhoog 

EC7(NL)-Stap 6.3 Omhoog 

EC7(NL)-Stap 6.4 Omhoog 

EC7(NL)-Stap 6.5 Omhoog 

EC7(NL)-Stap 6.5 x 1,200 

Voldoet 

New Stage 

4/21/2021 

Fase 

naam 

118806 Woerden dsheet versie 3 ongunstig 

ijk geo- en milieutechniek b.v. 

Dwars- 

kracht 

IKNI 

124,08 

124,10 

-103,59 

-103,59 

79,10 

9491 

124,10 

Mob. perc. 

moment 

a 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

  

D-Sheet Pi 

Mob. perc. 

weerstand 

Be] 

830 

829 

758 

75,7 

485 

83,0 

iling 20.2 

Status 
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2.3 CUR Verificatie Stappen 
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3 Overzicht Fase 1: New Stage 

Overzicht - Fase 1: New Stage 
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4 Totale Stabiliteit Fase 1: New Stage 

Stabiliteitsfactor: _ 1,81 

4.1 Totale Stabiliteit 

Totale Stabiliteit - Fase 1: New Stage 
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5 Stap 6.5 Fase 1: New Stage 

5.1 Algemene Invoergegevens 

Passieve kant: Bepaald door D-Sheet Piling 

5.2 Invoergegevens Links 

5.2.1 Berekeningsmethode 

Rekenmethode: C phi, delta 

5.2.2 Waterniveau 

Freatisch niveau: -1,60 [m] 

  5.2.3 Maaiveld 

X[m] Y[m] 

0,00 -0,14 

100 -0,14 

230 -0,14 

5.2.4 Eigenschappen van de Grondmaterialen in Profiel: 1 

Laag Niveau Volumegewicht 

naam Onverz. Verz. 

Im] IKNm] [KN/m] 

Klei, slap -0,14 15,00 15,00 

Zand, los 125 18,00 20,00 

Zand, matig -225 18,00 20,00 

Zand, los -7,75 18,00 20,00 

Klei, slap -8,25 15,00 15,00 

Zand, los -15,30 18,00 20,00 

Zand, matig 1632 18,00 20,00 

Laag Niveau | Cohesie | Wrijvingshoek| __ Delta wrijvingshoek* 

naam phi Nietgereduc. _ Gereduc. 

Im IKNima] U & E 

Klei, slap -0,14 250 17,50 11,66 1166 

Zand, los -125 0,00 27,50 18,33 18,33 

Zand, matig 225 0,00 30,00 20,00 20,00 

Zand, los -7,75 0,00 27,50 18,33 18,33 

Klei, slap -8,25 250 17,50 11,66 1166 

Zand, los -15,30 0,00 27,50 18,33 18,33 

Zand, matig 1632 0,00 30,00 20,00 20,00 

D-Sheet Piling 20.2 

* De 'niet gereduceerde’ Delta-hoek wordt gebruikt voor de berekening van de actieve gronddrukcoëfficiënt van 

Culmann terwijl de 'gereduceerde' Delta-hoek wordt gebruikt voor de passieve gronddrukcoëfficiënt. 

Laag Niveau | Schelpfactor |_ OCR Korreltype 

naam m] 6} H 

Klei, slap -0,14 1,00 1,00 ' Fijn 

Zand, los 125 1,00 1,00 ' Fijn 

Zand, matig -225 1,00 1,00 ' Fijn 

Zand, los -7,75 1,00 1,00 ' Fijn 

Klei, slap -8,25 1,00 1,00 ' Fijn 

Zand, los -15,30 1,00 1,00 ' Fijn 

Zand, matig 1632 1,00 1,00 ' Fijn 
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Laag Niveau Gronddrukcoëfficiënten Wateroverspanning 

naam Actief Neutraal Passief Boven Onder 

Im H H H Nm Nm 

Klei, slap -0,14 nvt n nvt 0.00 0,00 

Zand, los 125 n n nvt 0.00 0,00 

Zand, matig -225 n n nvt 0.00 0,00 

Zand, los -7,75 n n nvt 0,00 0,00 

Klei, slap -8,25 n n nvt 0.00 0,00 

Zand, los -15,30 n n nvt 0.00 0,00 

Zand, matig 1632 n n nvt 0.00 0,00 

5.2.5 Beddingsconstanten (Secant) 

Laag Niveau Tak 1 Tak2 

naam Boven Onder Boven Onder 

[m] [KNims] [KNims] [KNims] [KNims] 

Klei, slap -0,14 200000 200000 800,00 800,00 

Zand, los 125 12000,00 12000,00 600000 600000 

Zand, matig -225 2000000 2000000 10000,00 10000,00 

Zand, los -7,75 12000,00 12000,00 600000 600000 

Klei, slap -8,25 200000 200000 800,00 800,00 

Zand, los -15,30 12000,00 12000,00 600000 600000 

Zand, matig 1632 2000000 2000000 10000,00 10000,00 

Laag Niveau Tak3 

naam Boven Onder 

[m] [KNims] [KNims] 

Klei, slap -0,14 500,00 500,00 

Zand, los 125 300000 300000 

Zand, matig -225 500000 500000 

Zand, los -7,75 300000 300000 

Klei, slap -8,25 500,00 500,00 

Zand, los -15,30 300000 300000 

Zand, matig 1632 500000 500000 

5.2.6 Bovenbelastingen 

Naam Afstand _ Karakteristieke belasting Gunstig / Ongunstig Bijvend / Varia 

[m] [KNima] 

bovenbelasting 5 kn/m2 1,00 5,00 _ Ongunstig (D-Sheet Piling) Variabel 

5,00 500 

5.3 Berekende Gronddrukcoöfficiënten Links 

Segment Niveau Horizontale druk Fictieve gronddrukcoëfficiënten 

‘nummer Actief Passief Ka Ko Kp 

[m] [KN/m2] [KN/m2] H H H 

q -0,42 0,0 19,2 0,00 0,98 4,58 

25 097 14 509 0,11 0,86 3,88 

3 143 80 1143 0,38 0,63 5,41 

4| 193 10,2 143,8 0,36 0,58 5,11 

5 254 10,7 199,3 0,31 0,52 5,73 

68 -313 12,1 225,9 0,30 0,51 5,52 

7 371 13,7 256,5 0,29 0,50 5,47 

8 425 15,2 283,7 0,29 0,49 5,42 

9 477 16,6 313,6 0,29 0,49 5,45 

10 531 18,2 344,7 0,29 0,49 5,48 

1 -5,85 19,7 375,8 0,29 0,49 5,50 

12 640 212 406,8 0,29 0,49 5,53 

13 694 227 437,9 0,29 0,49 5,55 

14 748 239 469,0 0,28 0,49 5,57 

15 800 267 408,8 0,30 0,53 457 

18 855 372 234,2 0,40 0,68 2,51 

17 914 398 234,8 0,41 0,69 2,44 

18 -973 423 247,5 0,43 0,69 2,50 

19 -10,33 442 263,5 0,43 0,69 259 
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Segment| Niveau Horizontale druk Fictieve gronddrukcoëfficiënten 

nummer Actief Passief Ka Ko Kp 

[m] [KN/m?] [kNm?] 8! 8! H 
20 -10,92 457 270,3 0,44 0,69 

211 1152 472 277.1 0,44 0,69 

22 121 487 2839 0,44 0,69 

231 -12,70 501 290,7 0,44 0,69 

5.4 Berekende Kracht per Laag - Links 

Naam Kracht 

Klei, slap 081 

Zand, los 944 

Zand, matig 95,03 

Zand, los 18,95 

Klei, slap 238,18 

Zand, los 0,00 

Zand, matig 0,00 

5.5 Invoergegevens Rechts 

5,5.1 Berekeningsmethode 

Rekenmethode: C phi, delta 

5.5.2 Waterniveau 

Freatisch niveau: -4,50 [m] 

5.5.3 Maaiveld 

X[m Y[m 

0,00 -4,00 

2,00 -4,00 

270 -4,00 

5.5.4 Eigenschappen van de Grondmaterialen in Profiel: 1 

Laag Niveau Volumegewicht 

naam Onverz. Verz 

[m] [KN/m3] [KN/m3] 

Klei, slap -0.14 15,00 15,00 

Zand, los -1.25 1800 20,00 

Zand, matig -2.25 1800 20,00 

Zand, los -7,78 1800 20,00 

Klei, slap -8,25 15,00 15,00 

Zand, los -15,30 18,00 20,00 

Zand, matig -16,32 1800 20,00 

Laag Niveau | Cohesie | Wrijvingshoek |__ Delta wrjvingshoek* 

naam phi Nietgereduc. _ Gereduc. 

Im] IKNma] U } 6} 

Klei, slap -0,14 2,50 17,50 1166 1166 

Zand, los -1.25 0,00 27,50 1833 18,93 

Zand, matig -2.25 0,00 30,00 20,00 20,00 

Zand, los -7,78 0,00 2750 1833 18,93 

Klei, slap -8,25 2,50 17,50 1168 1166 

Zand, los -15,30 0,00 27,50 18,93 18,93 

Zand, matig -16,32 0,00 30,00 20,00 20,00 

D-Sheet Piling 20.2 

2,58 

257 

2,57 

2,56 

* De 'niet gereduceerde' Delta-hoek wordt gebruikt voor de berekening van de actieve gronddrukcoêfficiënt van 

Culmann terwijl de 'gereduceerde' Delta-hoek wordt gebruikt voor de passieve gronddrukcoêfficiënt. 
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Laag 

naam 

Klei, slap 

Zand, los 

Zand, matig 

Zand, los 

Klei, slap 

Zand, los 

Zand, matig 

Laag 

naam 

Klei, slap 

Zand, los 

Zand, matig 

Zand, los 

Klei, slap 

Zand, los 

Zand, matig 

Niveau 

{m] 

-0,14 

-1,25 

-225 

-7,75 

-8,25 

-15,30 

-16,32 

Niveau 

Im 

-0,14 

-1,25 

-225 

-7,75 

-8,25 

-15,30 

-16,32 

5.5.5 Beddingsconstanten (Secant) 

Laag 

naam 

Klei, slap 

Zand, los 

Zand, matig 

Zand, los 

Klei, slap 

Zand, los 

Zand, matig 

Laag 

naam 

Klei, slap 

Zand, los 

Zand, matig 

Zand, los 

Klei, slap 

Zand, los 

Zand, matig 

Niveau 

Im 

-0,14 

-1,25 

-225 

-7,75 

-8,25 

-15,30 

-16,32 

Niveau 

Im 

-0,14 

-1,25 

-225 

-7,75 

-8,25 

-15,30 

-16,32 

van   

ijk geo- en milieutechniek b.v. 

Schelpfactor OCR Korreltype 

8! H 

1,00 1,00 _ Fijn 

1,00 1,00 ' Fijn 

1,00 1,00 ' Fijn 

1,00 1,00 ' Fijn 

1,00 1,00 ' Fijn 

1,00 1,00 ' Fijn 

1,00 1,00 ' Fijn 

Gronddrukcoëfficiënten 

Actief Neutraal Passief 

8! H H 

nv.t. nvt. nv.t. 

nv.t. nM.t. nv.t. 

nv.t. nM.t. nv.t. 

nM.t. nM.t. nv.t. 

nv.t. nv.t. nv.t. 

nv.t. nM.t. nv.t. 

nv.t. nv.t. nv.t. 

Tak 1 

Boven Onder 

[KNims] [KNims] 

200000 200000 

12000,00 12000,00 

2000000 2000000 

12000,00 12000,00 

200000 200000 

12000,00 12000,00 

2000000 2000000 

Tak3 

Boven Onder 

[KNims] [KNims] 

500,00 500,00 

300000 300000 

500000 500000 

300000 300000 

500,00 500,00 

300000 300000 

500000 500000 

5.6 Berekende Gronddrukcoöfficiënten Rechts 

Segment| Niveau 

nummer 

EE EIESCSSEN 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

4/21/2021 

[m] 

-4,25 

-477 

-5,31 

-5,85 

-6,40 

-6,94 

-7,48 

-8,00 

-8,55 

-9,14 

-9,73 

-10,33 

-10,92 

-11,52 

2121 

-12,70 

Horizontale druk 

Actief 

IKNim3] 

19 

33 

48 

6,3 

78 

93 

10,8 

13,7 

19,1 

206 

220 

235 

250 

262 

277 

292 

Passief 

IKN/m?] 

258 

672 

982 

1293 

160,4 

191,5 

222,6 

207,6 

133,3 

139,8 

146,5 

1532 

160,0 

166,8 

1736 

180,5 

D-Sheet Piling 20.2 

Wateroverspanning 

Boven 

[KN/m] 

Boven 

[KNims] 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Tak2 

800,00 

6000,00 

10000,00 

6000,00 

800,00 

6000,00 

10000,00 

Fictieve gronddrukcoëfficiënten 

Ka 

8! 

0,28 

0,28 

0,28 

0,28 

0,28 

0,28 

0,28 

0,31 

0,40 

0,40 

0,41 

0,41 

0,42 

0,42 

0,42 

0,42 

Ko 

8! 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,54 

0,70 

0,70 

0,70 

0,70 

0,70 

0,70 

0,70 

0,70 

118806 Woerden dsheet versie 3 ongunstig 

Kp 

H 

5,74 

5,74 

5,74 

5,74 

5,74 

5,74 

5,74 

472 

2,78 

2,74 

2,72 

2,69 

2,67 

2,65 

2,64 

2,62 

Onder 

[KN/m] 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Onder 

[KNims] 

800,00 

600000 

10000,00 

600000 

800,00 

600000 

10000,00 
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5.7 Berekende Kracht per Laag - Rechts 

  

Naam Ï Kracht 

Klei, slap 0,00 

Zand, los 0,00 

Zand, matig 306,56 

Zand, los 4195 

Klei, slap 296,83 

Zand, los 0,00 

Zand, matig 0,00 
  

5.8 Berekeningsresultaten 

Aantal iteraties: 6 

5.8.1 Grafieken van Momenten, Krachten en Verplaatsingen 

Momenten/Krachten/Verplaatsingen -Fase 1: New Stage 

Stap 6.5 - Partiële factor set: RC 1 

t - - 
  

  
  

e 8-U 1788 wer 7932 484 Der 

5.8.2 Momenten, Krachten en Verplaatsingen 

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Segment Niveau _ Moment _ Dwarskracht | Verplaatsing 

nummer [m] [KNm] IKNI [mm] 

1 000 0,00 0,00 435 

11 014 0,00 0,00 425 

2 014 0,00 0,00 425 

2 069 0,00 0,00 387 

31 069 0,00 0,00 387 

3 125 -0,20 -0,81 349 

4| 125 -0,20 -0,81 349 

4_ 160 -0,94 -3,61 325 

5 -160 -0,94 -3,61 325 

5 225 581 -12,95 281 

6 225 -581 -12,95 281 

6 283 -16,22 -24,06 241 

7 283 -16,22 -24,06 241 

7 342 -34,69 -40,02 202 

8 342 -34,69 -40,02 202 
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Segment Niveau _ Moment _ Dwarskracht | Verplaatsing 

nummer [m] [KNm] IKNI [mm] 

8_ -400 -63,74 -60,29 165 

9 400 -63,74 -60,29 16,5 

9 450 -96,80 -68,22 135 

10 450 -96,81 -68,20 135 

10 504 -131,49 -58,11 10,6 

1 504 -131,49 -58,11 106 

11 568 -188,25 -39,37 82 

121 568 -158,25 -39,34 82 

12 618 -178,53 -17,03 64 

131 619 -173,63 -17,04 64 

131 667 -176,47 653 52 

14 667 -176,47 652 52 

14 721 -165,89 3325 47 

15 721 -165,89 33,24 47 

15 775 -199,51 65,01 48 

16 775 -139,51 64,99 48 

16 825 -103,64 79,10 53 

17 825 -103,64 79,09 53 

17 884 -63,17 57,66 64 

18 884 -63,17 5766 64 

18 944 -34,60 39,10 77 

19 -9,44 -34,60 39,09 77 

19 | -10,03 -16,08 23,90 92 

20 -10,03 -16,08 23,90 92 

20 -10,63 551 12,34 10,7 

21 -10,63 -5,51 1234 10,7 

2 1122 -0,69 4,53 123 

22 1122 -0,69 4,53 123 

22 1181 0,62 0,47 139 

23 1181 0,62 0,48 139 

23 1241 0,38 -0,88 16,5 

24 1241 0,38 -0,88 16,5 

24 |_ -18,00 0,00 0,00 171 

Max -176,47 79,10 435 

Max inc!. tussenknopen -176,91 79,10 435     
  

5.8.3 Grafieken van Spanningen 

Spanningstoestanden - Fase 1: New Stage 

Stap 6.5 - Partièle factor set: RC 1 

e p Dnn 

D-Sheet Piling 20.2 

  

    
e e 
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5.8.4 Spanningen 

Knoop | Niveau Links Rechts 

nummer Effectieve Spannin Waterspan. _ Stat Mob'Effectieve Spannin Waterspan. | Stat* [Mob** 

Im KN/m] [KNma] e Nm IKN/m] l 

1 0,00 0,00 0,00 & 0,00 0,00 z 

1 -0,14 0,00 0,00 & 0,00 0,00 = 

2 -0,14 0,00 0,00 A 0,00 0,00 “ 

2 -0,69 0,00 0,00 A 0,00 0,00 : 

3 -0,69 0,95 0,00 A 0,00 0,00 z 

3 -1,25 1,96 0,00 A 0,00 0,00 = 

4 -1,25 6,72 0,00 A 0,00 0,00 “ 

4 -1,60 9,30 0,00 A 0,00 0,00 - 

5 -1,60 8,89 0,00 A 0,00 0,00 z 

5 -2,25 11,49 6,50 A 0,00 0,00 = 

6 -2,25 9,70 6,50 A 0,00 0,00 “ 

6 -2,83 11,60 12,33 A 0,00 0,00 : 

7 -2,83 11,21 12,33 A 0,00 0,00 z 

7 -3,42 13,00 18,17 A 0,00 0,00 = 

8 -3,42 12,80 18,17 A 0,00 0,00 “ 

8 -4,00 14,53 24,00 A 0,00 0,00 : 

9 -4,00 14,43 24,00 A 0,00 0,00 P 

9 -4,50 15,88 29,00 A 51,63 0,00 e 

10 -4,50 15,85 29,00 A 51,63 0,00 ä 

10 -5,04 17,41 34,42 A 73,49 5,42 3 89 

11 -5,04 17,38 34,42 A 73,49 5,42 3 89 

11 -5,58 18,92 39,83 A 89,07 10,83 ® 78 

12 -5,58 18,90 39,83 A 89,07 10,83 4 78 

12 -6,13 20,44 45,25 A 981,18 16,25 2 63 

13 -6,13 20,42 45,25 A 91,18 16,25 2 63 

13 -6,67 21,96 50,67 A 96,77 2167 ® 55 

14 -6,67 21,94 50,67 A 96,77 2167 4 55 

14 -7,21 2347 56,08 A 105,90 27,08 2 51 

15 721 23,11 56,08 A 105,90 27,08 2 51 

15 -7,75 24,62 61,50 A 116,48 32,50 1 49 

16 -7,75 25,96 61,50 A 79,77 32,50 1 41 

16 -8,25 27,43 66,50 A 88,78 37,50 1 40 

17 -8,25 52,24 66,50 1 43,14 37,50 1 33 

17 -8,84 52,13 72,44 1 47,30 43,44 1 34 

18 -8,84 52,20 72,44 1 47,30 43,44 1 35 

18 -9,44 51,52 78,38 1 52,02 49,38 1 36 

19 -9,44 51,59 78,38 1 52,02 49,38 1 37 

19 -10,03 50,60 84,31 1 57,06 55,31 1 38 

20 -10,03 50,67 84,31 1 57,06 55,31 1 38 

20 -10,63 49,54 90,25 1 62,25 61,25 1 40 

21 -10,63 49,61 90,25 1 62,25 61,25 1 40 

21 -11,22 48,43 96,19 1 67,49 67,19 1 “1 

22 -11,22 48,50 96,19 1 67,49 67,19 1 4 

22 -11,81 47,82 102,13 A 72,74 73,13 1 43 

23 -11,81 48,02 102,13 A 72,74 73,13 1 43 

23 -12,41 49,30 108,06 A 77,99 79,06 1 44 

24 -12,41 49,48 108,06 A 77,99 79,06 1 44 

24 -13,00 50,76 114,00 A 83,23 85,00 1 45 

Statt Status (A=actief, P=passief, Nummer is tak, 0 is ontlasting) 

Mob** Percentage passief gemobiliseerd 

5.8.5 Percentage Gemobiliseerde Weerstand 

Horizontale gronddruk Links Rechts 

IKN] IKN] 

Effectief 356,8 645,4 

Water 649,8 361,3 

Totaal 1006,6 1006,6 
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ijk geo- en milieutechniek b.v. D-Sheet Piling 20.2 

Beschouwd als passieve zijde Rechts 

Maximale passieve effectieve weerstand 1331,86 KN 

Gemobiliseerde passieve eff. weerstand 645,35 KN 

Percentage gemobiliseerde weerstand 485% 

5.8.6 Verticaal Evenwicht 

Ksifactor 139 

Partiële puntweerstandsfactor 120 

Maximale puntweerstand 0,500 [MPa] 

Verticaal evenwicht niet pluggend Kracht 

IKN] 

Verticale kracht actief -91,46 

Verticale kracht passief 186,73 

Totaal verticale kracht (geen eigengewicht) 9527 

Opneembare verticale kracht Rb:d 447 

Resultante gaat omhoog 

Verticaal evenwicht pluggend Kracht 

IKN] 

Verticale kracht actief -91,46 

Verticale kracht passief 186,73 

Totaal verticale kracht (geen eigengewicht) 95,27 

Opneembare verticale kracht Rb:d 125,90 

Resultante gaat omhoog 

5.8.7 Verticaal Evenwicht - Bijdrage per Laag 

Links Rechts 

Niveau Laag Bijdrage Niveau Laag Bijdrage 

[m] naam IKN] [m] naam IKN] 

-0,14  Klei, slap -0,47 _ -0,14 Klei, slap 0,00 

-1,25 | Zand, los -3,13__-125  Zand, los 0,00 

-2.25 _ Zand, matig -34,59 _ -2,25 _ Zand, matig 111,58 

-7,75 | Zand, los 442 __-775  Zand, los 13,90 

-8,25 _ Klei, slap -49,15 __-825 _ Klei, slap 61,25 

-15,30 _ Zand, los 0,00 _ -15,30 _ Zand, los 0,00 

-16,32 _ Zand, matig 0,00 _ -16,32 _ Zand, matig 0,00 

Einde Rapport 
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VAN DIJK 

INLEIDING 

Voor de nieuwbouw van een woning met schuur aan het Rietveld 40 te Woerden zijn in december 2020 in totaal 

drie sonderingen uitgevoerd (S1 U/m S3), tevens is een boring gerealiseerd (B1) en een peilbuis geplaatst (PI). De 

resultaten van dit onderzoek, met de bijbehorende waterpasstaat en situatietekening zijn als bijlage 1 toegevoegd. 

Aan de hand van deze gegevens wordt hierbij voor de nieuwbouw woning een funderingsadvies verstrekt voor een 

fundering op staal. 

UITGANGSPUNTEN 

Grondbeschrijving 

Ten tijde van het geotechnische onderzoek en ter plaatse van de onderzoekingspunten is het terrein ingemeten 

wssen NAP-0,14 m (sonderingen SI en S3) en NAP-0,27 m (sondering S2) 

Aan de hand van verkregen resultaten uit geotechnisch onderzoek is de grondopbouw globaal als volgt 

geschematiseerd: 

# _ Vanaf maaiveld tot ca. NAP-1,30 à NAP-3,90 m is er een afwisseling van los gepakt zand- en kleilagen 

te zien. 

e _ Vanaf ca. NAP-1,30 à NAP-3,90 m tot ca. NAP-8,0 à NAP-8,5 m bevindt zich een Jos tot matig gepakt 

zandpakket. Teruggangen in conusweerstand duiden naar silthoudende laagjes. 

Vanaf ca. NAP-8.,0 à NAP-8,5 m tot ca. NAP-11,5 à NAP-13,5 m is een kleilaag aangetroffen. 

Vanaf ca. NAP-11,5 à NAP-13,50 tot ca. NAP-14,0 à NAP-17,5 m is nog een afwisseling van los gepakt 

zand- en kleilagen te zien. 

e _ Vanaf ca. NAP-14,02 NAP-17.5 m tot de verkende diepte bevindt zich een Ios tot vast gepakt zandpakket. 

Teruggangen in conusweerstand duiden naar silthoudende laagjes 

  

Grondwaterstanden 

Ereatisch 

Op het toekomstige bouwterrein is een peilbuis geplaatst, waarin de grondwaterstand is waargenomen. De 

meetresultaten staan n bijlage 1 weergegeven. Voor meer inzicht in de historie van grondwaterstanden zijn de 

peilbuisgegevens van het TNO DINO-loket geraadpleegd. De resultaten hiervan zijn als bijlage 2 aan dit rapport 

toegevoegd. 

Ereatisch 

De grondwaterstand kan onder meer door hoogteligging. variatie in opbouw van het boven pakket, 

seizoensinvloeden, periode van (zware) regenval en afstromingsmogelijkheden fluctueren (tussen NAP-2,25 en 

NAP-1,50 m op basis van het TNO DINO-loket). Op basis hiervan wordt een gemiddeld hoge freatische 

grondwaterstand aangehouden van NAP-1,60 m. 

  

Stijghoogte 

De stijghoogte in het eerste watervoerende zandpakket varieert volgens het TNO DINO-loket tussen NAP-2,5 en 

NAP-1,70 m. Voor de berekeningen zal een gemiddeld hoge stijghoogte aangehouden worden van NAP-1,7 m. 

Ontwerp uitgangspunten 

Op beschouwd terrein is de nieuwbouw van een woning met kelder gepland. De volgende uitgangspunten zijn 

gehanteerd. 

Bouwpeil = NAP+0,45 m (woning) en NAP+0,35 m (schuur) 

Onderzijde keldervloer woning = PEIL-3,25 m (NAP-2,80 m) 

Schuur, fundering op staal 

o _ Stroken en poeren 

Lijnlasten van 100 tot 150 KN/m 

Fundering op staal 

o Kelder op staal 
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3. FUNDERINGSADVIES 

Op basis van de sonderingen blijkt dat op het aanlegniveau van de kelder van NAP-2,8 m een los al dan niet 

silig/kleiige zandlaag aanwezig is tussen NAP-3.0 en NAP-4.0 m op basis van sondering S2. Hier zal een 

grondverbetering nodig zijn. Voor de grondverbetering zal de grondwaterstand tijdelijk moeten worden verlaagt 

tot 0,5 m onder ontgravingsniveau tot ca. NAP-4,5 m. 

Voor de schuur is een grondverbetering nodig tot ca. NAP-2,5 m op basis van sondering S3. 

In het werk dient te worden gecontroleerd of de grondslag op het ontgravingsniveau overeenkomt met het 

geotechnisch bodemonderzoek. Ter volledigheid zijn de algemene richtlijnen van een grondverbetering 

toegevoegd in bijlage 3. 

Nadat de funderingsgrondslag is geprepareerd adviseren wij u de vastheid van het zandpakket met behulp van een 

handsondeerapparaat te Jaten controleren. 

In het navolgende overzicht hebben wij de representatieve waarden van de grondparameters vermeld. Hierbij is 

uitgegaan dat de grondslag is gecontroleerd en goed bevonden. 

  

REPRESENTATIVE WAARDEN GRONDPARAMETERS 

  

  

Diepte in Grondsoort Y Ysat 9 c Ce Ca 

NAP KN/m? KN/m? 5 KN/m? 

Vanaf-0.8/-2.8m [Zand 18 20 30,0 0 nvt nvt 

                  
  

In de geotechnische grenstoestand (GEO) geldt voor de partiële factoren: 

h =11 

1e =1,15 (tangent) 

Dit levert de navolgende rekenwaarden voor de grondparameters: 

  

REKENWAARDEN GRONDPARAMETERS 

  

  

Diepte in grondsoort Y Ysat o © Cc Ca 

NAP kN/m? kN/m? KN/m? 

Vanaf-0,8/-2,8m |Zand 16,4 182 267 0 nvt nvt 

                  
  

3.1 EVENWICHTSDRAAGVERMOGEN STROKEN EN POEREN 

Aan de hand van de evenwichtstheorie van Prandtl kan het evenwichtsdraagvermogen voor een gedraineerde 

(zonder cohesieve lagen) situatie als volgt worden benaderd: 

a NrSa +0,5-T'eemzrb « NrS [KPa] 

  

o'maxa _ =rekenwaarde van de funderingsdruk op het effectieve funderingsoppervlak 

ekenwaarde van de verticale korrelspanning op diepte z van het aanlegniveau 

   

N4 raagkrachtfactor voor de invloed van de gronddekking 

N: raagkrachtfactor voor de invloed van het volume gewicht onder de fundering 

S ormfactor voor de invloed van de gronddekking 

S; = vormfactor voor de invloed van het volumegewicht onder de fundering 

  

  

p' reedte van het effectief funderingsoppervlak 

Yema _ =rekenwaarde (gewogen) effectieve volumieke gewicht van de grond onder het aanlegniveau 

Daum: 21022021 nieawbouw woning Rieweld 40 e Woerden Opdrachnr, : TIR806 
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Voor de bepaling van de ontwerpformules voor stroken wordt uitgegaan van: 

- _ Een funderingsgrondslag met een gewogen ®-waarde van:®'zema = 26,7° 

- Ng =12,72 

- N; =11,7 

- _ Een volumieke massa van Y'boren:a = 13,5 kN/m® direct naast de fundering als gronddekking 

- _ Gewicht keldervloer beton à 21.8 KN/m* 

- _ De hoogste grondwaterstand op NAP-1,6 m. 

- _ Gewogen volumieke massa van de zandlagen onder de fundering wordt op f'zema = 8,2 KN/m gesteld 

Stroken 

Het evenwichtsdraagvermogen bij een centrische belasting bedraagt dan: 

a 

p 

Gmaxa Z OvmeNeSa + 05' geme D NrS/= 

=a12,77:13,5-1.04+0,5:8,2b°-11,770,97= 

2179 +47 b [kN/m?] 

   

= de dikte van de minimale gronddekking [m] 

= effectieve breedte van de strook [m] 

Poeren: 

Voor een verhouding van b’/Let = 1,0 bedragen de vormfactoren: 

a 

b 

- S4=l145enS;=10-0,3x10=0,7 

O'vaiwaNyS +0,5-T'eab’NrS= 

=a13,5-12,72-1,45 +0,5-8,2:b’-11,77-0,7 = 

=2249 +34-5° [KN/m?] 

G'maxid 

   

  

=dikte minimale gronddekking [m] 

=effectieve breedte/lengte van de vierkante poer [m] 

In bijlage 4 zijn de tabellen met de rekenwaardes van de draagkracht toegevoegd. Voor stroken en poeren zijn 

diverse combinaties van b’ en gronddekking a de rekenwaarde van de draagkracht loodrecht op het funderings- 

oppervlak vermeld (uitgedrukt als lijnlast in kN/m! of puntlast KN). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de hiervoor 

genoemde ontwerpformules van toepassing zijn. 

Keldervloer: 

Als vuistregel kan aangehouden worden dat de lijnlasten vanuit de bovenbouw op een fictieve strook worden 

afgedragen. De breedte van een dergelijke strook bedraagt dan 4 à $ keer de dikte van de vloer. Uitgaande van een 

vloerdikte van 0,25 m wordt dan een strookbreedte van b’   
25 m aangehouden. 

  

a fstand tussen onderkant vloer en aanlegniveau strook [m] 

b ffectieve breedte strook [m] 

c = dikte betonnen vloer [m] 

Het evenwichtsdraagvermogen bij een centrische belasting bedraagt dan 

a 

® 

c 

  

Gaaa Z OmeNeSa + 05' gemeDNrS/= 

212,72-13,5-1,05 +0€-12,72-21,8-1,05 + 0.5-8.2.b°-11,77-0.97 = 

=a180,3+0291.2+47 b' [KN/m?] 

  

= afstand tussen onderkant keldervloer en aanlegniveau = 0 m 

= effectieve breedte van de strook [m] = 1.25 m 

= de dikte van de betonnen vloer = 0,25 m 

Omxa Z OmeNySg + 05 gemaDNrS/= 

=a180,3+0291.2+47 b' [KN/m?] 

  

  

Datum: 21-04£2021 nieuwbouw woning Rietveld 40 te Woerden Opdrachtnr. : 118806 
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=0-180,3 +0.25-291,2 +47 -1,25 = 317,91 kN/m? 

Ra= 1,25-131 = 163 KN/m! 

strook poer 

w “ 

4 

Y 

  

  

VORMVERANDERINGSGEDRAG 

- Plastische vervorming 

Door de afwezigheid van zettingsgevoelige lagen direct onder de funderingselementen worden geen zettingen 

verwacht. 

z Elastische vervorming   

  

Voor het bepalen van de elastische indrukking van de funderingsgrondslag dient de beddingsconstante bekend te 

zijn 

Met behulp van de formule van Schleicher kan de beddingsconstante k worden benaderd: 

E 

  [MN/m’] 

m-(1-4e)V A 

hierin zijn: 

= elasticiteitsmodulus [MN/m?] 

= coëfficiënt van Poisson ( =0,3) 

= oppervlak meewerkend vloerdeel (in m?) 

= coëfficiënt afhankelijk van verhouding L/B 

= lengte funderingselement 

= breedte funderingselement 

VEE>EM 

Op grond van de sondeerresultaten en het uitgangspunt dat een grondverbetering wordt uitgevoerd is de 

elasticiteitsmodulus geschat Op: 

E =+ 60 MN/m? 

In bijlage 5 zijn voor diverse afmetingen funderingselementen de beddingsconstante gepresenteerd. 

VAN DIJK > 
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# ‘ VAN DIJK| 

CONCLUSIE 

Uit de voorgaande beschouwing kan worden afgeleid, dat toepassing van een fundering op staal voor dit project 

mogelijk is, mits er een grondverbetering wordt uitgevoerd en de rekenwaarden van de funderingsdrukken niet 

overschreden worden. 

Aanbevolen wordt om een grondverbetering uit te voeren tot ca. NAP-2.8 m à NAP-4,0 m voor de kelder en een 

grondverbetering tot ca. NAP-2,5 m voor de schuur. Tevens wordt aanbevolen om na ontgraving af te trillen door 

middel van een trilslede teneinde deformaties door verschillen in pakkingsdichtheid direct onder de fundering te 

voorkomen, en te controleren met een handsondeerapparaat. 

In het vertrouwen u hiermede van dienst e zijn geweest, 

verblijven wij 

hoogachtend, 

   

  

Datum: 21-04£2021 nieuwbouw woning Rietveld 40 te Woerden Opdrachtnr. : 118806 
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m t.o.v. NAP 
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OPDRACHTNR.: 118806 PLAATS: Woerden 

  

meetpunt nr hoogte maaiveld in 
IRD X-coördinaten RD Y-coördinaten 

  

Im t.o.v. NAP nm nm 

T -0.14 118591.71 455892.49 

2 -0.27 118583.36 455905.72 

3 -0.14 118569.90 455915.99 

BI/P] -0.04 11859446 455888.75 

waterpeil I -0.78 

waterpeil IT -0.78 

kruinweg 0.16 

dorpel 045 

bk stuw -045 

      
  

  

De gemeten hoogten en coördinaten zijn niet geschikt voor andere doeleinden dan deze rapportage 

  

Meetmethode 

[Gemeten door: 

Datum meting: 

Datum verwerking:   Coördinaten en hoogten gemeten met 06-GPS 

van DIJK geo- en milieutechniek b.v. 

17 december 2020 

22 december 2020 

  

  



  
CONTINU ELEKTRISCH SONDEREN 

Algemeen 

De sonderingen worden bij van Dijk geo- en milieutechniek bv uitgevoerd conform NEN - 

EN-ISO 22476-1:2012/CI. 

De sondeerresultaten geven een goed en betrouwbaar beeld van de gelaagdheid van de 

ondergrond. 

De sondeerconus met een basisoppervlak van 1500 mm? en een tophoek van 60° wordt met 

een constante snelheid van 20 mm/s in de grond gedrukt. Indien ook de plaatselijke wrijving 

gemeten moet worden, zal een conus met een mantel van ca 15000 mm? worden toegepast. 

De meetsignalen worden met een kabel, dan wel via een lichtgeleider (draadloos), naar een 

meeteenheid, verbonden aan een computer, gestuurd. De gedigitaliseerde meetsignalen 

worden opgeslagen 

De bestanden worden op kantoor definitief verwerkt. De gemeten parameters worden tegen 

de diepte uitgezet. 

  

Klassenindeling 

In de norm NEN-EN-ISO 22476-1:2012/CT is de nauwkeurigheid van sonderen in 4 

toepassingsklassen verdeeld. Zoals uit onderstaande tabel volgt is de indeling gebaseerd op 

de nauwkeurigheid van meting van de parameters en de diepte. 

  

  

  

  

  

          

    

toepassingsklasse | meetgrootheid toelaatbare meetonzekerheid | meetinterval 

1 Conusweerstand 35KPa of 5% 20 mm 

Plaatselijke wrijving _ |5 KPaof 10% 

Helling 2 

Sondeerdiepte 0,1 mof 1% 

2 Conusweerstand 100 KPa of 5% 20 mm 

Plaatselijke wrijving _ |5 kPaof 15% 

Helling r 

Sondeerdiepte 01 mof 14 

3 Conusweerstand 200 kPa of 5% 50 mm 

Plaatselijke wrijving _ |25 KPaof 15% 

Helling 5 

Sondeerdiepte 0.2 mof 24 

4 Conusweerstand 500KPa of 5% 50 mm 

Plaatselijke wrijving _ |50 KPaof20% 

Sondeerlengte 02 mof 2% 

Opmerking: De toelaatbare meetonzekerheid is de grotere waarde van de absolute 

meetonzekerheid en de relatieve meetonzekerheid (van de meetwaarde). 

  

Standaard zal van Dijk geo- en milieutechniek bv sonderen in toepassingsklasse 2 met een 

meetinterval van 20 mm. 

Wrijvingsgetal 

Wordt tijdens het sonderen simultaan conusweerstand en plaatselijke wrijving gemeten, dan 

kan het wrijvingsgetal worden berekend. 

Dit is het quotiënt uitgedrukt in procenten van de plaatselijke wrijving en conusweerstand op 

een bepaalde diepte (Rr= f/g: * 100%). 

Dit wrijvingsgetal geeft meer inzicht omtrent de bodemopbouw onder de grondwaterstand. 

In grote lijnen kunnen de volgende hoofdgrondsoorten worden herkend: 

  

  

grondsoort Rrin% srondsoort 

grof zand 0.2-06 klei 

zand 06-12 potklei 

silVleem 12-40 veen               

Boven de grondwaterstand en in geroerde gronden kunnen aanzienlijke afwijkingen 

voorkomen. Overigens geven wrijvingsgetallen een indicatie van de samenstelling van de 

ondergrond. Boringen al dan niet met ongeroerde monsters, aangevuld met laboratorium 

proeven, geven uiteraard meer inzicht. 



verklaring der tekens 

  
  

  

BOORSTAAT 

vVv 

YYY |. schelpen 

MM 

klei, kleig 

  
  

  

een/sitig puin 

veen, humeus koolas 

plantenresten hout 

potklei kleisporen 

teelaarde veensporen 

grind, grindig K n 

veenlensjes 

zand, zandig 

hoofdbestanddeel 

  

zwak bijmengsel 
  

B matig bijmengsel 

      
  

  

  

ackermann- of continuboring 

cq gestoken monster 

geroerde monsters 

grondwaterstand 

+ filter open peilbuis 

peilbuis geur 

© zoakke geur 

binde buis 8 matige geur 

@ sterke g 

@ uiterste geu 

casing 

olie 

grondwaterstand B} zwakke olie-water reactie 

    

IZ matige olie-water reactie 

I sterke dlie-water reactie 

bentoniet afdichting _ B uiterste olie-water reactie 

tuter     

H-H 4+ 

H 4 

  

KARKAADe eY   

SITUATIETEKENING 

sonderingen 

oppervlaktesondering 

sondering 

sondering met plaatselijke kleefmeting 

sondering (nog) uit te voeren 

sondering van derden 

boringen - peilbuizen 

boring tot 0,5 m-mv 

boring tot 2,0 m-mv 

boring dieper dan 2,0 m-mv 

boring van derden 

boring met één of meerdere peilbuizen 

boring met drijflaagfilter 

gestaakte boring 

diversen 

hoogtemerk 

put, vloerpeil 

dorpel, kruinweg efc 

tegels 

stelconplaten 

klinkers 

betonverharding 

asfaltverharding 
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Freatisch grondwater 

Grondwaterstanden 

\dentfitie: _ B31D1507 

identfiatie buis: B31D1507-001 

Coördinaten: _ 119089, 455785 (RD) 

Maaiveld: 0.38 m to.v. NAP 
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Grondwaterstanden 

identfiatie: _ B31D0115 

Identifiatie buis: B31D0115-001 

Coördinaten: _ 118414, 456259 (RD) 

Maaveld: -1.57 m t.o.v. NAP 
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Stijghoogte 1°t® watervoerende 

zandpakket 

Grondwaterstanden 

identfiatie: _ B31D0114 

buis: B31D0114-001 

118285, 455344 (RD) 

0.22 m t.o.v. NAP    

    
Grondwaterstanden 

dentfieatie: _ B31D0115 

buis: B31D0115-002 

118414, 456259 (RD) 

-1.57 m tov. NAP 
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D o 

ALGEMENE RICHTLIJNEN BĲ DE UITVOERING VAN EEN GRONDVERBETERING 

(en ophoging van zand onder op staal te funderen constructies) 

1.  Hettoe te passen materiaal is schoon zand, dat niet meer dan 10% slib mag bevatten (deeltjes < 63 um). 

2. Dit zand moet laagsgewijs mechanisch worden verdicht. De laagdikte mag niet te groot zijn, afhankelijk 

van de wijze van verdichten: 

- tilsleden met een slagkracht van 500 à 1.000 kef, laagdikte tot ca. 0,3 m 

- tilsleden met een slagkracht van 1.000 à 2.000 kgf, laagdikte tot ca. 0,7 m 

Verdichten in 3 à 4 gangen, overlappend. Te beginnen op de bodem van de ontgraving, indien deze uit zand 

bestaat en mogelijk door ontgraven is geroerd of reeds van nature losgepakt was. Bij grondverbetering van 

kleine afmetingen wordt het gebruik van mechanische stampers aanbevolen. 

  De grondwaterstand mag niet hoger zijn dan 0.5 m onder het te verdichten oppervlak. Bij toepassing van de 

zwaardere trilapparatuur kan het nodig zijn dat de grondwaterstand nog dieper moet liggen. Zonodig zal 

een bronbemaling moeten worden geïnstalleerd. 

4. Tenzij anders vermeld in het advies, zal de aanlegbreedte van de grondverbetering zo groot moeten zijn, dat 

de funderingsdruk binnen de grondverbetering onder een hoek van 45° kan spreiden. 

  Het verdient de voorkeur door middel van proberen n situ de gunstigste vochtigheidstoestand van het zand 

vast te stellen. Meestal is een vochtpercentage van ca. 8% (gewichtsprocenten) het gunstigst. Optimum van 

de proctor proef geeft in de regel een nuttige aanwijzing. 

6. Bij voorkeur zal een grondverbetering tot een iets hoger peil (ca. 0,l m) moeten worden uitgevoerd dan het 

aanlegniveau van de fundering, waarna de overhoogte voorzichtig weer wordt verwijderd 

7. De kwaliteit van de grondverbetering dient gelijkmatig te zijn. Dit kan worden gecontroleerd aan de hand 

van sonderingen en indien anders niet mogelijk, eenvoudigweg door prikken van een staaf. Het resultaat zal 

tenminste op een diepte van 0,6 m een conusweerstand van 6,0 MN/m? moeten opleveren en tot deze diepte 

gelijkmatig moeten toenemen. Een goede grondverbetering levert conusweerstanden van ten minste 10,0 

MN/m? beneden een diepte van 0,6 m zettingen ten gevolge van klink zullen, als aan het bovenstaande is 

voldaan, niet optreden. 

8. De aanvulling van een bouwput rondom kelders of verdiepte funderingen zal als grondverbetering moeten 

worden uitgevoerd indien op deze aanvulling weer op een hoger niveau wordt gefundeerd. 

9.  Het aanplempen of inwateren van zand levert een grondverbetering van onvoldoende kwaliteit 
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BEREKENING EVENWICHTSDRAAGVERMOGEN conform NEN 9997-1+C1 

gedraineerde toestand, artikel 6.5.2.2 

Opdracht nr: 118806 Woerden 

Projekt : nieuwbouw woning Rietveld 40 

O ma= Oosa N S +O5 W em a DN o 5y +C em a NC SC 

de rekenwaarde van de funderingsdruk op het effectieve funderingsoppervlak [kPa] 

de rekenwaarde van de effectieve verticale spanning van de gronddekking 

op het aanlegniveau [KPa] 

draagkrachtfactoren 

vormfactoren 

breedte effectieve oppervlak [m] 

lengte effectieve oppervlak [m] 

rekenwaarde gewogen effectief volumiek gewicht grond onder 

aanlegniveau [KN/m"] 

  rekenwaarde gewogen effectieve cohesie [KN/m?] 

AFMETINGEN FUNDERING (verhouding breedte/lengte) 

stroken poeren 

b' 0,1 1 

GRONDPARAMETERS rekenwaarden 

Vooensd 13,5 KN/m° 

Tgemd 8,2 KN/m) 

Ogewogend 26,7 grd 

Cgewogend 0,0 KN/m? 

DRAAGKRACHTFACTOREN 

N, 12,72 

N; 11,77 

N: 23,34 

VORMFACTOREN _ stroken vierk poeren 

5g 104 145 

s, 0,97 07 

d& 0.00 0,00 

ONTWERPFORMULE STROKEN a' max;d=ax 179+ b' x 47 [KN/m2] 

ONTWERPFORMULE POEREN o' maxid = a x 249+ b' x 34 [kN/m2] 

a = minimale gronddekking [m] 

b'= breedte effectieve funderingsoppervlak [m] 
  



  
TABEL DIVERSE COMBINATIES 

TROKEN b = Tijnlasten in KN/m 

1 ronddekking in m 

ebinm } } 3 5 

57 

TT 

  



EREN 

breedte 

05 

6 

0,7 

08 

0,9 

T 

5 

E 

E 

l 

T 

T. 

L 

T 

1 

TIn m 

Rd = rekenwaarde draa icht loodrecht in 

a = gronddekking in m 

4 

29 

43 

60 

E 

05 

35 

5 

73 

97 

126 

159 

T 

238 

285 

337 

395 

45 

527 

602 

683 

TT 

0,75 

51 

75 

103 

137 

176 

221 

771 

328 

390 

459 

535 

617 

707 

803 

907 

1019 

  

T 

67 

7 

134 

177 

226 

783 

347 

417 

496 

581 

675 

TTT 

887 

1005 

1132 

T   
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INDICATIE BEDDINGSCONSTANTE VOLGENS SCHLEICHER 

Opdrachtnr: 118806 Woerden 

Projekt : nieuwbouw woning Rietveld 40 

e [MN/m?/m 

eA (MN/m/m] 

beddingsconstante [MN/m?/m] 

elasticiteitsmodulus [MN/m?] 

coëfficiënt van Poisson [-] 

lengte funderingselement [m] 

breedte funderingselement [m] 

meewerkend oppervlak [m?] 

coëfficiënt afhankelijk van verhouding L/B [-] 

sp>wurenn 

Op grond van de sondeerresultaten is de elasticiteitsmodulus geschat op: 

E = 60 MN/m? 

Hierbij wordt uitgegaan van de coëfficiënt van Poisson van zand: 

u = 03 

TABEL DIVERSE COMBINATIES 

INDERINGS ELEM 

Lengte inm | Breedte in m k in MN/m /m 

075 0 4 

T E I 

TO 19 

0 T7 

0,5 

T 69 

5 Ä 46 
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Notitie 

Datum 9 oktober 2020 Project: _ Rietveld 40 

Uwkenmerk: - Locatie: Woerden 

Ons kenmerk: _ V072365aa.20EDP78.tvo Betreft: _ Geluidwering van de gevel 

Versie 01001 

| Inleiding 

Op verzoek van Arco Architecten, contactpersoon N cben we de 

geluidwerende gevelvoorzieningen bepaald met betrekking tot een nieuw te bouwen vrijstaande 

woning aan Rietveld 40 in Woerden. Hiervoor wordt de bestaande bebouwing op het perceel 

geamoveerd. 

Het doel van dit onderzoek is te bepalen met welke geluidwerende voorzieningen kan worden 

voldaan aan de prestatie-eisen voor de geluidwering van de gevel volgens hoofdstuk 3 van het 

Bouwbesluit 2012. In hoofdstuk 2 en 3 van deze notitie geven we respectievelijk de uitgangspunten 

en de te treffen geluidwerende voorzieningen. In bijlage I staat een figuur met een indicatieve 

geluidkaart van het RIVM met de gecumuleerde geluidbelasting in de omgeving van de woning. In 

bijlage II staat de uitvoer van de berekening van de geluidwering gevel van de woning. 

2 Uitgangspunten 

21 Gehanteerde gegevens 

Bij het onderzoek hebben we gebruikgemaakt van de volgende gegevens: 

[i] _ Overzichtstekeningen van de nieuwbouwwoning, projectnummer 18109, door 

Arco Architecten van 8 oktober 2020. 

[2] _ Principe details van de nieuwbouwwoning, projectnummer 18109 door Arco Architecten 

van 7 oktober 2020. 

[8]  Indicatieve geluidkaart van het RIVM met de gecumuleerde geluidbelasting vanwege 

wegverkeer, railverkeer, luchtvaart, windmolens en industrie. (zie ook bijlage !). 

https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten 
  

2.2 _ Beoordelingskader geluidwering 

Volgens artikel 3.3 d 1 uit het Bouwbesluit 2012 moet een gevel van een nieuw te bouwen 

woonfunctie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht, een 

karakteristieke geluidwering hebben die niet lager is dan het verschil tussen de geluidbelasting op 

die gevel en 33 dB. De minimaal vereiste karakteristieke geluidwering bedraagt 20 dB. 

Kelinbaan 40 3439 MT Nieuwegein | Postbus 1475, 3430 BL Nieuwegein |T (030) 231 13 77 | (030) 234 17 54 

E info@lbpsight.nl | waww.lbpsight.nl | BAN: NL62 RABO 036 42 36 558 | KvK 30073990 | BTW NL007076083B01 
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Een gevel van een verblijfsruimte moet een karakteristieke geluidwering hebben, die maximaal 

2 dB lager ligt dan de karakteristieke geluidwering van het verblijfsgebied waarin die verblijfsruimte 

ligt. 

2.3 _ Geluidbelasting 

De nieuwbouwwoning ligt op circa 280 meter ten noorden van de weg Rietveld (N458) en circa 

425 meter ten westen van de Zegveldse Uitweg. De maximale snelheid op de Zegveldse Uitweg is 

deels 50 km/u en deels 60 km/u. De maximale snelheid op de Rietveld (N458) is 60 km/u. 

De nieuw te bouwen woning ligt dus buiten de geluidzone van zowel de Rietveld (N458) als de 

Zegveldse Uitweg. Er hoeft daarom niet te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het wel wenselijk om de akoestische situatie 

alsnog in kaart te brengen. Op basis van de bestaande, indicatieve geluidkaart van het RIVM [3] is 

de gecumuleerde geluidbelasting op de gevels tussen de 50 en 55 dB. We gaan uit van de 

bovengrens van de geluidcontour, dus een geluidbelasting van 55 dB. 

De geluidwering van de gevels moet dan minimaal (55-33=) 22 dB zijn om te voldoen aan een 

binnenniveau van 33 dB. 

3 Geluidwerende voorzieningen 

31 Algemeen 

In bijlage II geven we de berekening van de karakteristieke geluidwering van de maatgevende 

verblifsruimte slaapkamer 1 op de eerste verdieping van de vrijstaande woning. Bij de 

berekeningen van de geluidwering is gebruikgemaakt van NPR 5272, 'Geluidwering in gebouwen — 

Aanwijzingen voor de toepassing van het rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels op 

basis van NEN-EN 12354-3', inclusief het bijbehorende correctieblad C3. 

Uit de berekening blijkt dat om aan de gestelde waarden volgens paragraaf 2.2 te kunnen voldoen 

de volgende geluidwerende voorzieningen moeten worden toegepast. 

3.2 _ Ventilatievoorzieningen 

De ventilatie zal plaatsvinden door mechanische luchttoevoer en -afvoer. Daarom is geen rekening 

gehouden met de aanwezigheid van ventilatievoorzieningen n de gevels ten behoeve van de 

ventilatie. 

3.3 Beglazing 

Voor een voldoende geluidwering moet uitgegaan worden van beglazing met een geluidisolatie 

Rauabwaarde VOOr wegverkeer van ten minste 29 dB. Hiervoor kan standaard dubbel HR''-glas 

worden toegepast. 

V0723652a.20EDP78.1vo | versie 01_001 |9 oktober 2020 
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3.4 _ Kier-en naaddichting 

De geluidisolatie Ra,atwaarse voor wegverkeer van de kierdichting rondom de te openen ramen en 

deuren van alle verblijfsruimten moet ten minste 40 dB bedragen. Hiervoor kan een goede enkele (of 

dubbele) kierdichting worden aangebracht met een O-profiel indrukking van 3,5 mm. De profielen 

moeten in de hoeken worden doorgelast. 

Alle draaiende delen moeten worden voorzien van een knevelende meerpuntsluiting, zodat deze 

gelijkmatig tegen de profielen worden aangedrukt. De aansluiting van de kozijnen op het 

binnenspouwblad van de gevels moet uitgevoerd worden met behulp van een schuimband met 

semi-gesloten cellen. 

35 Kozijnen, ramen en deuren 

Voor een voldoende geluidwering moeten kozijnen en ramen toegepast worden met een 

Raabwaarde Voor wegverkeer van ten minste 31 dB. Dit wordt behaald met standaard aluminium 

kozijnen. 

3.6 _ Dichte geveldelen 

In de berekeningen zijn we op basis van de tekeningen [2] uitgegaan van een steenachtige 

spouwmuur van minimaal 200 kg/m?. De geluidisolatie Raabmasrde voor wegverkeer van deze 

opbouw is ten minste 47 dB. Voor de dichte geveldelen wordt daarmee ruim voldaan aan de 

gestelde eis van de karakteristieke geluidwering. 

3.7 _ Hellend dakconstructie 

Voor een voldoende geluidwering moeten hellende daken toegepast worden met een Raabmaarde 

voor wegverkeer van ten minste 28 dB. In bijlage lIl is een detailtekening met de beoogde 

dakopbouw weergeven [2]. Met deze opbouw van het prefab dakelement en rieten dakbedekking is 

er voldoende massa om te voldoen aan de gestelde eis van de karakteristieke geluidwering. 

4 Conclusie 

Voor de vrijstaande woning wordt met de in hoofdstuk 3 beschreven voorzieningen voldaan aan de 

nieuwbouweisen uit het Bouwbesluit voor de geluidwering van de gevel. Toekomstige bewoners in 

het pand worden zo goed beschermd tegen het wegverkeerslawaai. 

Bijlagen: 3 

V0723652a.20EDP78.1vo | versie 01_001 |9 oktober 2020 
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Bijlage | Indicatieve geluidkaart met gecumuleerde 

geluidbelasting 

    

  

    

     
   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

Locatie 

Nieuwbouw 

woning 

    
  

Geluid alle bronnen 

aaen, 

45 - 50 68 oed) 

50 - 55 8 (redelijk) 

$S - 60 d8 (matig) 

60 - 65 d8 (lecho 

65 - 70 dB (zeer slecht) 

70-7508 

27508         
Figuur .1 

Indicatieve geluidkaart van het RIVM met de gecumuleerde geluidbelasting in de omgeving van de 

nieuwbouw woning. Bron: https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten (RIVM) 

V0723652a.20EDP78.1vo | versie 01_001 |9 oktober 2020 
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Bijlage I! Uitvoer geluidwering gevel berekening in BOA 
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pa:1 

project 072365aa, Woning Rietveld 40 

Projectdatum 06-10-2020 

Opdrachtgever 

e 

gebouw Rietveld 40 

Rekenmethode __ NPRS272 wiaal 125 250 600 1000 2000 

VISr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013) 

Spectrum weg2012 a 440 100 70 40 0 

Uitgevoerd door 

verblijfsgebied __ 1.05 Slaapkamer 1 aa 125 250 500 1000 2000 

Geluidbelasting E 

Opgegeven als Lden 

Suot m2  (Opp w geviconsnuctie vertifsgetses) 

GAik w 

GA:k, vereist f 

Slaapkamer 1 

Su,uimte 702 n2 

GAk 27 « 

GAk, vereist 2 ® 

v 80 3 

Tef 05 

ca 207 « a z 254 4 5 422 

tg 43 ® u 314 299 239 185 128 

noordgevel 

Su‚gevel 182 m2 a 00 00 00 00 00 

cstgur(NPrsz72) _ handinvoer o oo 00 00 09 00 

absorgie patond a 

noogtegesktenbalustade m um 

dept bakongaierj -m o -m 

GAik.gevel 28 « 

GAgevel 28 « eao 328 405 350 414 464 482 

äg 285 25 1 424 42 

Lp‚gevel 22 « o9 222 145 20 199 86 68 

oudeet Am  [canr oo |e onxsltep |cxs| |e 125 250 500 1000 2000 

wand 1460nz|mwd6 |»ans _ |Steen. spouwmuur 200 kgim2 a44|106|15|rx |462 370 «0 460 520 390 

kozijn 050m |ko31 |kezn  [Kozijn t 434|11.e/15|e | 306 220 20 330 350 350 

gas 310m2|gs29v |sss _ [SGG Cimalit Acoustic 24133 L a36|21.9/15|es | 288 231 206 a01 403 0                         

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvig is voor deze materialen niet van toepassing 
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hellend dak oost 

  

  

  

Su,gevel 26 m2 a 00 00 00 00 00 

ctsfgwr(NPRs272) _ handinvoer 5 00 00 00 00 00 

absorptie piatong - 
hoogtegesltenbalustrade m H-m 

diepte bakonigalerij _m o -m 

GA:k.gevel 20 « 

GA,gevel 20 & Cag 240 266 286 6 408 486 

g 126 186 276 %6 426 

Lp.gevel 310 «& tog 310 284 264 204 144 64 

dl Am. Cat. [nsoor | materaar eaksltp [eve|  traar 125 250 500 1000 2000 

dak 2600n2|da28b |e _ |DHGa:Zelfdrdoosconstr.+wolisolatie |240|310|15|[Rx |284 170 230 320 40 470 

                      
  

De rekenmethode voorzi   

In veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Clg is voor deze materialen niet van toepassing 

hellend dak west 

  

  

Su,gevel 26 m a oo 00 00 00 00 

Csfiguuw(NPRSz72) _ handinvoer o 00 00 00 00 00 

absorpi platond - 

hoogte gesltenbalistade m u om 

Giepte balkongaler -_m o -m 

GA:k,gevel 20 « 

GA,gevel 240 « cao 240 268 285 45 394 451 

cig 128 185 275 354 391 

Lp.gevel 30 «& teg 310 282 265 205 156 99 

Gudeel Am Caum. [Msoon [nteteraa eaxslips |evs otzal 125 260 500 1000 2000 

dak 24.60m2 | da28b |e DH6a:Zelfdrdoosconstr+wolisolatie |242|308/15|e | 284 170 230 20 40 470 

kozijn 0.30m2|ko31 |kezin | Kozijn K 456| 9al15/rn | 306 220 20 230 20 250 

glas 110mz|gs29v |sss _ |SGG Climalit Acoustic 24/33 L a81/169 15|rn | 288 231 208 01 03 990 

kier 500m |k40 _ |ker O-profiel indrukking 3,5 mm 439/|111| o[ra | 396 410 440 440 o 990                       
  

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvig is voor deze materialen niet van toepassing 
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Bijlage II _ Detail van aansluiting nok van het hellend dak 
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ieuwbouw woning Datum 

Rietveld 40 Gewijzigd 

Woerden 

Definitief ontwerp 

GO en VG 

: CH 

: 1:100 

AT 

mm 18109 o Ô2 

: A) 04-03-2022 PvD 

21-09-2020 CH 

B) 24-03-2022 PvD 

c) 

D) 

E) 

E) 

6) 

H) 

!) 

”   



D> E 

U) PT 

gemeenie 

WOERDEN 

  

Bezoekadres 

Blekerilaan 14 

3447 GR Woerden 

Postadres 

Postbus 45 

3440 AA Woerden 

Telefoon 

Onderwerp: 

P. 140348 
Uitkomst haalbaarheidsonderzoek (voorwaardelijk haalbaar) 

Locatie: Rietveld 40 in Woerden Fax 

Dossiernummer: 1922914 0348428451 

E-mait 

gemeentehuis@woerden 

n 

(Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: Website 

19u.22758 4 maart 2020 www.woerden.nl 

Kyk-nummer 

50177214 

Geachte heer Van Rijs, IBAN 

NL41BNGHO285009672 

Op 26 november 2019 hebben wij uw verzoek ontvangen voor het onderzoeken van de haalbaarheid van het 

nieuwbouwen van een woning op het adres Rietveld 40 in Woerden. 

Uw plan is aangepast na vooroverleg met de commissie Ruimtelijke kwaliteit en erfgoed. In deze brief gaan 

we in op uw plan d.d. 29 januari 2020. 

1. In principe medewerking onder voorwaarden 

Op basis van uw informatie hebben wij uw verzoek op hoofdlijnen beoordeeld. Uw verzoek is haalbaar onder 

voorwaarden bevonden. Verderop in deze brief leest u meer over de voorwaarden voor de verdere 

uitwerking van uw plan, als u ervoor kiest om verder te ontwikkelen. Als aan deze voorwaarden wordt 

voldaan is de gemeente in principe bereid om medewerking te verlenen aan uw plan. Als u overgaat tot een 

formele aanvraag, dan heeft u een goede kans dat de aanvraag wordt verleend. Uiteraard gelden naast de 

genoemde voorwaarden ook altijd de formele indieningsvereisten, en kunnen nog nadere voorwaarden 

worden gesteld. Of uw plan daadwerkelijk haalbaar is, hangt onder andere af van de uitkomst van de 

benodigde planologische procedures. 

2. Uw plan is in strijd met het planologisch kader 

Uw verzoek is beoordeeld op haalbaarheid omdat het in strijd is met de regels van een planologisch kader. 

Het door u gewenste plan ligt in het bestemmingsplan Landellijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld. De 

gronden in uw plan hebben deels bestemming ‘ Wonen’ en deels de bestemming ‘Agrarisch — 

landschappelijke waarden’. Uw plan voldoet niet aan de regels van deze bestemming. De redenen hiervoor 

zijn: 

1) De woning wordt in uw plan buiten het aanduidingsvlak ingetekend; 

2) De woning wordt niet gerealiseerd binnen het bestemmingsvlak ‘Wonen’; 

3) De inhoud van de woning overschrijdt de maximaal toegestane m; 

4) De goothoogte van de woning is hoger dan de toegestane 3 meter. 

Woerden, hoofdstad van hetîndrwfb-?(' 
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Als u uw plan verder uitwerkt en een formele aanvraag indient, kan de gemeente overwegen om 

medewerking te verlenen. 

3. De beoordeling van uw plan 

Bij onze beoordeling hebben we onder meer gekeken of uw plan ruimtelijk inpasbaar is en past in ruimtelijk 

beleid. Vervolgens hebben we onderzocht welke procedure van toepassing is om te kunnen afwijken van de 

regels van het bestemmingplan. 

Inhoud woning 

In twee eerdere haalbaarheidsverzoeken voor dit adres is aan u doorgegeven dat u binnen het 

bestemmingsplan een woning van 550 m? kunt realiseren. De woning op het perceel Rietveld 40 heeft de 

aanduiding ‘voormalige tweede bedrijfswoning. In artikel 22.2.2 sub c onder 1 staat aangegeven dat een bij 

een ‘voormalige tweede bedrijfswoning’, de inhoud maximaal de bestaande inhoud mag zijn vermeerderd 

met 10%. In de eerdere haalbaarheidsverzoeken is bepaald dat de bestaande (inmiddels gesloopte) woning 

als 500 m? mag worden aangemerkt. Binnen het bestemmingsplan kunt u daarom een nieuwe woning van 

550 m3 realiseren. Een woninginhoud boven de 550 m? dient u te compenseren door elders gebouwen te 

slopen/saneren, conform artikel 31.1 sub h van het bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, 

Zegveld. 

Uw gemachtigde heeft eerder aangegeven dat u een schuur van 670 m? aan de Van Teylingenweg 143 

wenst te slopen ter compensatie. Het slopen van 670 m? is goed voor 335 m3 extra inhoud bovenop de 550 

m3. De woning mag in dat geval een maximale inhoud van 885 m3 hebben. 

Van de overname van de 670 m? ‘sloopmeters' aan de van Teylingenweg 143 — of een locatie elders — dient 

u een bewijs voor te leggen bij een eventuele aanvraag omgevingsvergunning, zoals een koopcontract. U 

moet daarnaast ook een (bouw)tekening van de te slopen schuur aanleveren. Het oppervlak zal worden 

gecontroleerd en betreft de buitenmaten. De schuur dient ten slotte gesloopt te zijn alvorens u begint met 

bouwen. 

Ruimtelijke kwaliteit 

Uw plan is diverse malen besproken in de commissie Ruimtelijke kwaliteit en erfgoed. Het verslag van het 

laatste overleg (29 januari 2020) luidt als volgt: 

“E zijn weer nieuwe tekeningen ingediend voor het mandaatoverleg. Het ontwerp voor de woning roept nog vragen Op, 

maar de massa en hoofdvorm zijn akkoord. De commissie is ook benieuwd naar de bijgebouwen. Voor wat betreft de 

inrichting van het terrein adviseert de commissie het bouwvlak zoveel mogelijk te beperken, en de zuidgevel als 

voorgevel te bestempelen. Daarmee wordt voorkomen dat op het traditionele voorerf (ook al s het een 

nieuwbouwwoning) allerlei (vergunningvrije) bouwsels komen. 

De oevers uitvoeren als natuurvriendelijk. De commissie gaat niet akkoord met het voorstel van de dam met taluds op 

deze plek. Aan beide kanten moet het water zichtbaar doorlopen; hetzij door middel van een brug, hetzij met een forse 

en zichtbare duiker. 

Conclusie: op het haalbaarheidsverzoek kan een positief advies worden genoteerd, echter onder voorbehoud van de 

‘bovengenoemde opmerkingen. De commissie doet hierbij géën uitspraak over (het schetsontwerp van) de woning. De 

architect wordt uitgenodigd hierover (al dan niet voor of tjdens de aanvraag omgevingsvergunning) nader overleg te 

voeren met de gemandateerden.” 
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4. Wat zijn de voorwaarden voor de planuitwerking? 

Als u ervoor kiest om verder te gaan met de ontwikkeling van de locatie, gelden de volgende voorwaarden. 

Woning dient te voldoen aan bouwvoorschriften bestemmingsplan 

De goothoogte van de woning dient te worden gemeten zoals voorgeschreven door het bestemmingsplan 

(‘vanaf peil tot de (ongeveer) horizontale snijlijn van gevelvlak en dakvlak’), en aan deze voorschriften in het 

bestemmingsplan te voldoen. Het peil is daarbij gelijk aan het maaiveld. In uw huidige plan is de goothoogte 

te hoog. 

Een overstek van het dak is akkoord tot 0,5 meter, mocht het meer zijn dan wordt dit bij de m? van de woning 

opgeteld. 

U dient zelf op de bouwtekening de voor het bestemmingsplan relevante maten aan te geven (met 

inachtneming van de wijze van meten die het bestemmingsplan voorschrijft), waaraan wij kunnen toetsen. 

De gemeente is niet bereid om afwijkingen te verlenen voor bouwvoorschriften, met uitzondering van het 

aantal m3 van de woning wanneer u elders compenseert. 

Compensatieregeling dient te worden onderbouwd 

Wanneer u uw woning wilt vergroten middels de compensatieregeling, dient u bewijs van de overnamen aan 

‘sloopmeters' voor te leggen bij een eventuele aanvraag omgevingsvergunning, zoals bijvoorbeeld een 

koopcontract. Daarnaast moet u een (bouw)tekening aanleveren die duidelijkheid verschaft in de 

buitenmaten van de te slopen schuur. Ten slotte dient de bebouwing die u over neemt van het andere 

perceel, gesloopt te zijn alvorens u begint met bouwen 

Toegangspad dient ook de bestemming ‘Wonen' te krijgen 

Het toegangspad in uw plan, dat over gronden loopt met de bestemming ‘Agrarisch — landschappelijke 

waarden’, moet eveneens de bestemming Wonen' krijgen. Het is niet toegestaan om agrarische gronden te 

verharden tenzij het ten behoeve is van een agrarisch bedrijf. Dat is het in dit geval niet. 

Houdt u er rekening mee dat de bestemmingsgrenzen binnenplans alleen zodanig gewijzigd kunnen worden, 

dat de geldende oppervlakte van de bij wijziging betrokken bestemmingsvlakken met niet meer dan 10% 

wordt verkleind of vergroot (bestemmingsplan 32.7 sub a). 

Bestemmingsvlak ‘Wonen’ aan de oostzijde 1 meter langs de zijgevel intekenen 

In aansluiting op van het advies van de commissie Ruimtelijke kwaliteit en erfgoed, dient het 

bestemmingsvlak ‘Wonen' zodanig n uw plan te worden aangepast dat deze aan de oostzijde 1 meter langs 

de zijgevel loopt. U kunt eventueel aan de noordzijde het bestemmingsvlak iets uitbreiden, zodat het 

achtererfgebied in uw plan niet (veel) kleiner zal worden. 

Erlinrichtingsplan 

U dient een erfinrichtingsplan aan te Ieveren. Deze zal worden gekoppeld aan het wijzigingsplan op grond 

van artikel 17b onder j en n uit herziening 2 van het bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, 

Zegveld. 

5. Houdt u rekening met de volgende aandachtspunten 

Het is belangrijk dat u onderbouwt wat de gevolgen zijn van het plan. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan 

verandering in bestaande en nieuwe opperviakte en afmetingen en de gevolgen voor bijvoorbeeld het 

parkeren, Hieronder geven we specifiek voor uw situatie enkele aandachtspunten mee voor deze 
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onderbouwing. Als u hier rekening mee houdt in de uitwerking, vergroot dit de slagingskans en de 

doorlooptijd. 

Bodem 

Een check op historische bodeminformatie is nodig, en mogelijk ook een bodemonderzoek. 

Milieuzonering 

De milieuzonering van de bedrijfsbestemming op nr. 36 en het melkveebedrijf op nr. 34 zijn 

aandachtspunten. Gemotiveerd dient te worden dat deze bedrijven niet in hun bedrijfsvoering belemmerd 

zullen worden met het verschuiven van de woning, en dat er bij de woning een goed woon-leefklimaat kan 

worden gegarandeerd. 

Archeologisch onderzoek 

Vorig jaar is er een bureauonderzoek uitgevoerd'. Een archeologisch vervolgonderzoek is noodzakelijk. 

Het uitgevoerde bureauonderzoek heeft de hoge archeologische verwachting voor het plangebied bevestigd. 

In het plangebied kunnen archeologische resten vanaf de Late IJzertijd tm de Nieuwe Tijd aanwezig zijn. Wij 

onderschrijven het advies van het onderzoeksbureau om een vervolgonderzoek in de vorm van een 

verkennend booronderzoek uit te laten voeren. 

Het archeologische bureauonderzoek is akkoord. Wij hebben het rapport beoordeeld, inclusief het daarin 

opgenomen plan van aanpak (PvA) voor het verkennende booronderzoek. Wij hebben geen opmerkingen. 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

(KNA). De conclusies zijn helder en goed onderbouwd. De onderzoeksmethodiek in het PVA is passend voor 

de archeologische verwachting in het plangebied. Wij adviseren om wel het rapport nogmaals aan ons voor 

te leggen nadat de resultaten van het booronderzoek aan het rapport zijn toegevoegd. 

Aanlegvergunning 

Uw plan ligt in een gebied met hoge archeologische verwachtingswaarde. Behoudens het bepaalde in artikel 

33.3 van het bestemmingsplan, is het verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 

burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werkzaamheden uit te voeren: 

a. verlagen van de bodem en afgraven van gronden en roeren en omwoelen van gronden dieper 

‘dan 0,3 m onder peil over een oppervlakte van meer dan 100 m2; 

b. het ophogen en egaliseren van gronden over een oppervlakte van meer dan 100 m? en hoger 

dan 0,3 m; 

c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen over een oppervlakte van meer dan 100 m2. 

Voor uw plan dient u daarom een aanlegvergunning aan te vragen, of te motiveren waarom dit niet van 

toepassing zou zijn. 

Een mogelijk alternatief is om de hoge verwachtingswaarde van de verbeelding af te halen 

(bestemmingsplan artikel 33.8). Dit kan meegenomen worden met de binnenplanse afwijking, maar moet in 

dat geval onderbouwd worden met onderzoeken. In dat laatste geval vervalt de aanlegvergunning, en is 

deze ook niet meer aan de orde wanneer dieper dan 0,3 meter en over een groter oppervlakte dan 100 m? 

wordt geroerd. 

1 Zee, R.M. van der 2019: Rietveld 40 Woerden (gemeente Woerden). Een bureauonderzoek en inventariserend 

veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek. ADC Rapport 4817, concept d.d. 18 juli 2019, ADC 

ArcheoProjecten, Amersfoort. 
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Ecologie 

Een quick scan flora en fauna is nodig. 

Duurzaamheid 

De gemeente Woerden wil - vooruitlopend op nationale doelstellingen — in 2030 een CO2-neutrale 

gemeente te zijn. U wordt aangemoedigd om hieraan bij te dragen, onder meer door rekening te houden met 

een reductie n uw energiebehoefte (bijvoorbeeld door extra te isoleren) en door duurzame energie op te 

wekken (bijvoorbeeld door het gebruik van zonnepanelen). Naast dat u hiermee een bijdrage levert aan een 

beter milieu/klimaat, voorkomt u hiermee toekomstige kosten (door nieuwe wet- en regelgeving) en 

bewerkstelligt u een kostenbesparing. Voor vele maatregelen kunt u ook subsidie krijgen, bijvoorbeeld voor 

het opwekken van duurzame energie en fiscale aftrek voor extra isolerende maatregelen. De gemeente kan 

u hierin ondersteunen. Meer informatie hierover kunt u vinden op het online energieloket van gemeente 

Woerden: www.jouwhuisslimmer.nl. 

Vergunningsvrije gebouwen 

In uw plan ontbreken de relevante maten om het oppervlak van het bebouwingsgebied na te kunnen 

rekenen. U dient het bestemmingsvlak bovendien nog aan te passen aan de hierboven gestelde 

voorwaarden. Op dit moment kunnen wij daarom geen uitspraken doen over het aantal m2 aan bijgebouwen 

dat vergunningsvrij gerealiseerd kan worden. 

Welstand 

Bij het beoordelen van de omgevingsvergunningaanvraag en het erfinrichtingsplan bij het wijzigingsplan, 

wordt advies aan de commissie voor Ruimtelijke kwaliteit en erfgoed (voorheen de Welstandscommissie) 

gevraagd. U heeft de mogelijkheid om het plan in het kader van ‘vooroverleg’ aan de welstandscommissie 

voor te leggen. 

Draagvlak 

Tegen een vergunning en planologische procedure kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Om te 

voorkomen dat u vertraging oploopt door bezwaren, raden wij u aan eerst uw plannen met uw buren te 

bespreken voordat u een aanvraag om omgevingsvergunning indient. U bent als aanvrager verantwoordelijk 

voor het tijdig creëren van draagvlak. Dit voorkomt vaak langlopende juridische procedures. De wijze waarop 

u uw plan met de buren afstemt staat vrij. We gaan ervanuit dat u minimaal de buren tijdig informeert en —in 

een voorkomend geval met veel impact voor de omgeving — in breder verband op interactieve wijze de 

omgeving betrekt. Meer informatie over participatie kunt u opvragen bij de dorps- of wijkambtenaar van de 

gemeente. 

6. Te volgen procedure 

Let op: per 1 januari 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. Dit betekent dat een formele aanvraag 

Omgevingsvergunning of een planologische procedure van de Wet ruimtelijke ordening volgens de nieuwe 

regels van de Omgevingswet wordt behandeld. Voor complexe aanvragen met een uitgebreide procedure is 

leidend wanneer het ontwerp ter inzage wordt gelegd. De huidige procedure om af te wijken van de regels 

van het bestemmingsplan wordt een Omgevingsplanactiviteit (OPA). Voor meer informatie over het de wet 

en het overgangsrecht kunt u terecht op www.omgevingswetportaal.nl. Met de invoering van de 

Omgevingswet start ook het digitaal stelsel en een nieuw Omgevingsloket. Meer informatie over het nieuwe 

digitale stelsel met het Omgevingsloket vindt u op www.pre.omgevingswet.overheid.nl. 
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Het volgende advies geldt wanneer voor 1 januari 2021 een ontwerpwijzigingsplan ter inzage wordt 

gelegd. 

Of uw plan daadwerkelijk haalbaar is, hangt onder andere af van de uitkomst van de benodigde 

planologische procedure. Om uw gewenste plan te kunnen realiseren, zijn de volgende wettelijke procedures 

nodig. 

Wijzigen van het bestemmingsvlak en verplaatsen van het aanduidingsvlak burgerwoning 

Binnenplanse wijzigingsprocedure 

Het bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld biedt met toepassing van 32.6 en 32.7 

sub a de mogelijkheid om een deel van het bestemmingsplan te wijzigen. Dit wijzigingsplan kan daarmee 

voorzien in het aanpassen van de bestemmingsvlakken en het aanduidingsvlak voor de woning. Omdat uw 

gewenste plan kan voldoen aan de voorwaarden van deze wijzigingsbevoegdheid, kunt u een verzoek 

indienen voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Dit is een uitgebreide procedure. Deze procedure duurt 

circa 26 weken. 

  

U kunt hierbij in overleg met de gemeente een wijzigingsplan opstellen. Een wijzigingsplan bestaat uit de 

onderdelen toelichting, regels en verbeelding. Het opstellen van een wijzigingsplan en het uitvoeren van de 

benodigde onderzoeken kunt u laten uitvoeren door een onafhankelijke adviseur in te huren. 

De gemeente beoordeelt vervolgens eerst het conceptplan en toetst de onderzoeksresultaten. Als hieruit 

bljkt dat er geen verdere belemmeringen zijn, kan de procedure gestart worden met het plegen van overleg 

met relevante instanties en het ter inzage leggen van het ontwerpplan. Daarna kan het wijzigingsplan 

worden vastgesteld door burgemeester en wethouders. 

Aan deze wijzigingsprocedure zijn extra Iegeskosten verbonden, bovenop de legeskosten voor een 

omgevingsvergunning. Deze extra kosten vindt u in de legesverordening. Daarnaast kan het zijn dat u op 

bepaalde terreinen onderzoek moet verrichten, wat ook extra kosten met zich meebrengt. 

Vergroten van de woning 

Binnenplanse afwijkingsmogelijkheid (toepassing artikel 2.12 lid 1 sub a onder 1 Wabo) 

Het bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld biedt met toepassing van 31.1 sub h 

(compensatieregeling) de mogelijkheid om f te wijken van de regels. Door af te wijken van de regels kan u 

een grotere woning bouwen. U kunt daarom een aanvraag reguliere omgevingsvergunning indienen waarbij 

u tevens de activiteit 'afwijken van het bestemmingsplan' aanvraagt. Dit is een reguliere procedure. Deze 

procedure duurt 8 weken nadat u een complete aanvraag hebt ingediend. Deze termijn kan eenmalig 

worden verlengd met 6 weken. Aan een binnenplanse afwijkingsprocedure zijn extra legeskosten verbonden, 

bovenop de legeskosten voor een omgevingsvergunning. Deze extra kosten vindt u in de legesverordening. 

Coördinatieverordening Woerden 

De gemeente Woerden heeft een coördinatieverordening. Deze verordening maakt het mogelijk om 

eventueel gelijktijdig met de planologische procedure (wijzigingsplan) een omgevingsvergunning bouwen te 

verlenen (afwijken vergroten van de woning). Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit aangeven voordat 

u een verzoek indient om (een deel) van het bestemmingsplan te herzien of bij uw aanvraag om een 

omgevingsvergunning. 

7. Hoe nu verder? 

Uit bovenstaande blijkt dat wij nog geen definitieve uitkomst kunnen geven over de haalbaarheid. Het plan 

moet eerst aangepast worden aan de voorwaarden. Als u er voor kiest om verder te gaan met de 
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ontwikkeling van de locatie, kunt u een intentieovereenkomst afsluiten om de haalbaarheid verder te 

onderzoeken of u kunt meteen een formele aanvraag indienen. In het eerste geval wordt de haalbaarheid 

dus opnieuw bekeken en in het tweede geval — een formele aanvraag — is het praktisch dat er in het kader 

van vooroverleg duidelijkheid is over de gestelde voorwaarden. In beide gevallen is het belangrijk dat u 

voldoet aan de in deze brief gegeven voorwaarden voor de planuitwerking en dat u rekening houdt met de 

genoemde aandachtspunten. 

Meer informatie over het haalbaarheidsverzoek, gemeentelijke beleidskaders en andere nuttige informatie 

voor de uitwerking van uw plan vindt u op de website van de gemeente. 

8. Deze brief is geen formeel besluit 

Deze brief geeft de uitkomst weer van het beoordelen van het haalbaarheidsverzoek en is geen besluit. Een 

definitief besluit wordt pas genomen na indiening van een aanvraag om omgevingsvergunning. U kunt 

daarom aan deze brief geen rechten ontlenen. Bezwaar maken is niet mogelijk. Deze mogelijkheid is er 

alleen wanneer u een formele aanvraag indient. 

9. Heeft u nog vragen? 

Deze brief bevat veel informatie. Wij kunnen ons voorstellen dat u hier vragen over heeft of hierover met ons 

in gesprek zou willen. Neemt u dan gerust contact met ons op. Dit kan via het telefoonnummer 14 0348 of 

Met vriendelijke groeten, 

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden, 
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Oudewater, 11-08-2022 

Referentie: 18109 

Project: Nieuwbouw woning, Rietveld 40 te Woerden 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij de gevraagde legesberekening voor de nieuwbouw woning aan het Rietveld 40 te Woerden. 

Wij hanteren als referentie de legesverordening van de gemeente Oudewater met de bijbehorende 

kengetallen. 

Kengetallen vrijstaande woning vanaf 120m2 (minimaal) = 815 euro per m2 

Kengetallen vrijstaande woning vanaf 120m2 (maximaal) = 885 euro per m2 

Inhoud woning (excl. kelder) = 847,5 m3 

BVO oppervlak (excl. kelder) = 328 m3 

Kelder 

Wonini 328 *€885, =€290.280,- 

Met vriendelijke groeten, Jan Kwakernaak 

Donkere Gaard 1-4 

3421 AS Oudewater 

T 0348-56 1607 

F 0348-561164 

info@arcoarchitecten.nl 

www-arcoarchitecten.nl 

NLO9 RABO 0141090758 

KVK 30241678 

BTW NL8195.03.472B.01 
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GEBOUW 

Algemene gegevens 

Algemeen 

Auteur(s): 

Organisatie: Arco Architecten BNA 

Opdrachtgever: 

Architect: 

Datum bouwvergunningaanvraag: 

Opmerkingen: 

Locatie 

Straatnaam: 

Postcode: 

Plaatsnaam: 

Gebouwkenmerken 

Gebruiksfuncties 

Gebruiksfunctie: Woongebouw 

Levensduur: 75 jaar 

Type: Vrijstaande woning 

Totaal BVO: 402,5 m2 

Totaal GO: 224 m2 

Aantal woningen/eenheden: 1 

Resultaten 

Gewogen milieueffecten 

Grondstoffen: 0,002 €/m2 BVO'jaar 

Emissies: 0,287 €/m2 BVO'jaar 

MPG (schaduwprijs): 0,29 €/m2 BVO'jaar 

Gebruikte versies software en database 

Versie GPR Gebouw: 43 

Versie productendatabase SBK: 1.7 

Versie GPR MPG rekenkern: 112 
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WEGEUSie] 

Fundering 

Bodemvoorzieningen 

Bodemafsluitingen 

Fundering 

Kelderwanden 

Isolatielagen 

Vloeren 

Vloeren, begane grond 

Vloeren, op grondslag 

Vloeren, vrijdragend 

Isolatielagen 

Dekvloeren 

Afwerklagen 

Vloeren, verdieping 

Vloeren 

Dekvloeren 

Afwerklagen, vloer 

Atwerklagen, plafond 

Draagconstructie 

Hoofddraagconstructies 

Liggers 

Liggers 

Gevels 

Gevels, dicht 

Vliesgevels 

Spouwwanden, buitenblad 

Spouwwanden, binnenblad, 

massief 

Isolatielagen 

Gevels, open 

Kozijnen 

Ramen 

Deuren 

Beglazing 

Lateien 

Zand [50 mm dikte] 

Beton,in het werk gestort, C30/37; incl.wapening [250 mm 

dikte] 

EPS platen [3.7 m2k/w r-waarde] 

Beton,in het werk gestort, C20/25; inc.wapening [280 mm 

dikte] 

Breedplaatvloer; AB-FAB prefab beton,60mm + 

druklaag‚beton,C20/25 [240 mm dikte] 

EPS [3.7 m2k/w r-waarde] 

Zandcement [70 mm dikte] 

Keramische tegels; ongeglazuurd/gelijmd 

Breedplaatvloer; AB-FAB prefab beton,60mm + druklaag 

C20/25,20%granulaat [220 mm dikte] 

Zandoement [70 mm dikte] 

Keramische tegels; ongeglazuurd/gelijmd 

Spuitpleister [8 mm dikte] 

Staal; HEB [240 J 

Staal; HEM [220 ] 

Aluminium (recycle), geanodiseerd 

Baksteenmetselwerk [100 mm dikte] 

Kalkzandsteen metselwerk [100 mm dikte] 

PUR (lucht) [S m2k/w r-waarde] 

Tropisch loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw 

Tropisch loofhout; geschilderd, acry!; duurzame bosbouw 

Hout; geschilderd:alkyd; glasopening:0.85m2 

HR glas; droog beglaasd [11 mm dikte] 

Staal; L-gelijkzijdig 40x40 [40 ] 

150 m2 

147 m2 

147 m2 

141 m2 

154 m2 

140 m2 

304 m2 

8,5m2 

145 m2 

145 m2 

13,7 m2 

145 m2 

10m1t 

5mi 

10,3 m2 

90 m2 

125 m2 

125 m2 

36 m2 

2m2 

4p 

33 m2 

16m1t 



Daken 

Daken, hellend 

Daken 

Bedekkingen 

Dakopeningen 

Dakramen 

Installaties 

Warmtelevering 

Stybenex, Sandwichelement + tengels [1 m2k/w r-waarde] 

Riet, schroefdak 

Pvc; gerecyceld pvc; stalen kokerprofielen 

Warmteopwekkingsinstallaties W-Individuele cv-ketel 24 kW (solo) 

bouw 

Warmteopwekkingsinstallaties W-Warmtepomp lucht - water hybride 24 kW, CW5 

bouw 

Warmtedistributiesystemen 

Warmteafgiftesystemen 

Warmtapwaterinstallaties 

Elektrische installatie 

Elektricteitsleidingen 

Luchtbehandeling 

Luchtbehandelingssystemen 

Luchtdistributiesystemen 

Water- en gasdistributie 

Waterleidingen 

Afvoeren 

Buitenrioleringen 

Binnenrioleringen 

Inbouw 

Binnenwanden 

Niet dragende wanden, massief 

Afwerklagen 

Binnenwandopeningen 

Binnenkozijnen 

Binnendeuren 

Binnendorpels 

Trappen en liften 

Interne trappen 

Balustrades 

Leuningen 

Vaste voorzieningen 

Polyetheen/polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen + 

verdeling 

Vloerverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren 

Individuele combiketel; toeslag op hr-ketel (solo); CW:4-6 

Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc 

Mechanische aan- en afvoer; unit + ventilator 

Mechanische aan- en afvoer; verzinkt staal, incl. roosters 

Koper (leiding +mantelbuis) 

Pvc; gerecycled; leiding 

Pvc; gerecycled; leiding 

Kalkzandsteen metselwerk [100 mm dikte] 

Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd 

Hout; geschilderd:alkyd 

Honingraat; geschilderd:alkyd 

Kunststeen [20 mm hoogte] 

Tropisch loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw 

Meranti; spijlen; duurzame bosbouw 

Tropisch loofhout; duurzame bosbouw [60 mm diameter] 

211m2 

246 m2 

5p 

1p 

1p 

224 m2gbo 

224 m2gbo 

1p 

224 m2gbo 

1p 

224 m2gbo 

224 m2gbo 

224 m2gbo 

224 m2gbo 

88 m2 

20 m2 

31m2 

16p 

4mt 

6m1 

12m1 



Keukenkasten 

Aanrechtbladen 

Toiletten 

Wasvoorzieningen 

Douchevoorzieningen 

Badvoorzieningen 

Multiplex; geschilderd:alkyd 

Kunstharsgebonden; massief [80 mm dikte] 

Keramiek; toiletpot+reservoir 

Keramiek; wastafel 

Keramiek; tegels 

Acryl; prefab 



A 

ARCO 

ARGH 

IECT 

EN_3 

MPG-berekening 

18109 

Nieuwbouw woning 

Rietveld 40 

te Woerden 

Datum: 10-03-2022 

Aangepast: _ 22-08-2022 

  



GP2 

GEBOUW 

Algemene gegevens 

Algemeen 

Auteur(s): 

Organisatie: Arco Architecten BNA 

Opdrachtgever: 

Architect: 

Datum bouwvergunningaanvraag: 

Opmerkingen: 

Locatie 

Straatnaam: 

Postcode: 

Plaatsnaam: 

Gebouwkenmerken 

Gebruiksfuncties 

Gebruiksfunctie: Woongebouw 

Levensduur: 75 jaar 

Type: Vrijstaande woning 

Totaal BVO: 402,5 m2 

Totaal GO: 224 m2 

Aantal woningen/eenheden: 1 

Resultaten 

Gewogen milieueffecten 

Grondstoffen: 0,003 €/m2 BVO'jaar 

Emissies: 0,404 €/m2 BVO'jaar 

MPG (schaduwprijs): 0,41 €&/m2 BVO'jaar 

Gebruikte versies software en database 

Versie GPR Gebouw: 43 

Versie productendatabase SBK: 1.7 

Versie GPR MPG rekenkern: 112 



GP2 

GEBOUW 

WEGEUSie] 

Fundering 

Bodemvoorzieningen 

Bodemafsluitingen 

Fundering 

Funderingspalen 

Kelderwanden 

Isolatielagen 

Vloeren 

Vloeren, begane grond 

Vloeren, op grondslag 

Vloeren, vrijdragend 

Isolatielagen 

Dekvloeren 

Afwerklagen 

Vloeren, verdieping 

Vloeren 

Dekvloeren 

Afwerklagen, vloer 

Afwerklagen, plafond 

Draagconstructie 

Hoofddraagconstructies 

Liggers 

Liggers 

Gevels 

Gevels, dicht 

Vliesgevels 

Spouwwanden, buitenblad 

Spouwwanden, binnenblad, 

massief 

Isolatielagen 

Gevels, open 

Zand [50 mm dikte] 

Heipaal; beton, prefab; AB-FAB [350 mm breedte,350 mm 

dikte] 

Beton,in het werk gestort, C30/37; incl.wapening [250 mm 

dikte] 

EPS platen [3.7 m2k/w r-waarde] 

Beton,in het werk gestort, C20/25 incl.wapening [280 mm 

dikte] 

Breedplaatvloer; AB-FAB prefab beton,60mm + 

druklaag‚beton,C20/25 [240 mm dikte] 

EPS [3.7 m2k/w r-waarde] 

Zandcement [70 mm dikte] 

Keramische tegels; ongeglazuurd/gelijmd 

Breedplaatvloer; AB-FAB prefab beton,60mm + druklaag 

C20/25,20%granulaat [220 mm dikte] 

Zandoement [70 mm dikte] 

Keramische tegels; ongeglazuurd/gelijmd 

Spuitpleister [8 mm dikte] 

Staal; HEB [240 J 

Staal; HEM [220 ] 

Aluminium (recycle), geanodiseerd 

Baksteenmetselwerk [100 mm dikte] 

Kalkzandsteen metselwerk [100 mm dikte] 

PUR (lucht) [S m2k/w r-waarde] 

150 m2 

410 m1 

147 m2 

147 m2 

141 m2 

154 m2 

140 m2 

304 m2 

8,5m2 

145 m2 

145 m2 

13,7 m2 

145 m2 

10 mt 

5mi 

10,3 m2 

90 m2 

125 m2 

125 m2 



Kozijnen 

Ramen 

Deuren 

Beglazing 

Lateien 

Daken 

Daken, hellend 

Daken 

Bedekkingen 

Dakopeningen 

Dakramen 

Installaties 

Warmtelevering 

Tropisch loofhout; geschilderd, acry!: duurzame bosbouw 

Tropisch loofhout; geschilderd, acryl; duurzame bosbouw 

Hout; geschilderd:alkyd; glasopening:0.85m2 

HR glas; droog beglaasd [11 mm dikte] 

Staal; L-gelijkzijdig 40x40 [40 ] 

Stybenex, Sandwichelement + tengels [1 m2k/w r-waarde] 

Riet, schroefdak 

Pvc; gerecyceld pvc; stalen kokerprofielen 

Warmteopwekkingsinstallaties W-Individuele cv-ketel 24 KW (solo) 

bouw 

Warmteopwekkingsinstallaties W-Warmtepomp lucht - water hybride 24 kW, CW5 

bouw 

Warmtedistributiesystemen 

Warmteafgiftesystemen 

Warmtapwaterinstallaties 

Elektrische installatie 

Elektricteitsleidingen 

Elektriciteitsopwekkingsystemen 

Luchtbehandeling 

Luchtbehandelingssystemen 

Luchtdistributiesystemen 

Water- en gasdistributie 

Waterleidingen 

Afvoeren 

Buitenrioleringen 

Binnenrioleringen 

Inbouw 

Binnenwanden 

Niet dragende wanden, massief 

Afwerklagen 

Binnenwandopeningen 

Binnenkozijnen 

Binnendeuren 

Binnendorpels 

Polyetheen/polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen + 

verdeling 

Vloerverwarming:; leidingen:polybuteen+toebehoren 

Individuele combiketel; toeslag op hr-ketel (solo): CW:4-6 

Geisoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc 

Kristallijn silicium, paneel (135 Wp/m2); 

paneel+inverter+bekabeling+steun 

  

Mechanische aan- en afvoer; unit + ventilator 

Mechanische aan- en afvoer; verzinkt staal, incl. roosters 

Koper (leiding +mantelbuis) 

Pvc; gerecycled; leiding 

Pvc; gerecycled; leiding 

Kalkzandsteen metselwerk [100 mm dikte] 

Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd 

Hout; geschilderd:alkyd 

Honingraat; geschilderd:alkyd 

Kunststeen [20 mm hoogte] 

36 m2 

2m2 

4p 

33 m2 

16m1 

211m2 

246 m2 

5p 

1p 

1p 

224 m2gbo 

224 m2gbo 

1p 

224 m2gbo 

25 m2 

1p 

224 m2gbo 

224 m2gbo 

224 m2gbo 

224 m2gbo 

88 m2 

20 m2 

31m2 

16p 

4 m1 



Trappen en liften 

Interne trappen 

Balustrades 

Leuningen 

Vaste voorzieningen 

Keukenkasten 

Aanrechtbladen 

Toiletten 

Wasvoorzieningen 

Douchevoorzieningen 

Badvoorzieningen 

Tropisch loofhout; geschilderd, acry!: duurzame bosbouw 

Meranti; spijlen; duurzame bosbouw 

Tropisch loofhout; duurzame bosbouw [60 mm diameter] 

Multiplex; geschilderd:alkyd 

Kunstharsgebonden; massief [30 mm dikte] 

Keramiek; toiletpot+reservoir 

Keramiek; wastafel 

Keramiek; tegels 

Acryl; prefab 

2p 

6mt 

12m1 



  

GELUIDSWAARDEN 

NIBE F2120 modulerende monoblock buitenunits 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Type F2120-8 

Max. verwarmingsvermogen bij 7/35°C w 55 

Mex. geluidsvermogen overdag (L} GB 58 ' 

Tonalneft toes!ag overdag GBIA o 

Max. geluidsvermogen in stile modus (L} d8A 55 

Tonaliteit toeslag in stille modus dBIA) o | 

Afmetingen (hxbx d} mm 1070 x 1130x610 

Type F2120-12 

Max. verwarmingsvermogen bij 7/35°C w 82 

Mex. geluidsvermogen overdag (L} d8A 60 

Tonalneit oes!ag overdag d8A o 

Max. geluidsvermogen in stile modus (L} d8A 55 

Tonaliteft toeslag in stile modus d8A 0 

Afmetingen (hxb x d) mm 1165 x 1280x612 

Type F2120-16 

Max. verwarmingsvermogen bij 7/35°C w 116 

Mex. geluidsvermogen overdag (L} GB 62 ' 

Tonalteft toes!ag overdag GBIA o 

Max. geluidsvermogen in stile modus (L} d8A 55 

Tonaliteit toeslag in stile modus d8A ° | 

Afmetingen (hxbx d) mm 1165 x 1280x612 

Type F2120-20 

Max. verwarmingsvermogen bij 7/35°C w 144 

Max. geluidsvermogen overdag (L} d8A 64 

Tonalteit oes!ag overdag d8A o 

Max. geluidsvermogen in stile modus (L} d8A e 

Tonaliteft toeslag in stile modus d8A ° 

Afmetingen (hxb x d} mm 1165 x 1280x612 
  
  

© 

  

  



  

GELUIDSWAARDEN 

NIBE F2040 modulerende monoblock buitenunits 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Type F2040-5 

Max. verwarmingsvermogen bij 7/35°C w 45 

Mex. geluidsvermogen overdag (L} GB 

Tonalneft toes!ag overdag GBIA o 

Max. geluidsvermogen in stile modus (L} d8A 55 

Tonalitei toeslag i stile modus d8A 0 

Afmetingen (hxbx d} mm 786 x 993 x 364 

Type F2040-8 

Max. verwarmingsvermogen bij 7/35°C w 68 

Mex. geluidsvermogen overdag (L} d8A 64 

Tonalneit oes!ag overdag d8A o 

Max. geluidsvermogen in stile modus (L} d8A 56 

Tonaliteft toeslag in stile modus d8A 0 

Afmetingen (hxb x d) mm '900x 1035 x422 

Type F2040-12 

Max. verwarmingsvermogen bij 7/35°C w 94 

Mex. geluidsvermogen overdag (L} GB 64 

Tonalteft toes!ag overdag GBIA o 

Max. geluidsvermogen in stile modus (L} d8A E 

Tonaliteit toeslag in stile modus d8A 0 

Afmetingen (hxbx d) mm 1000x 1145 x452 
        
  

© 

  

  



  

GELUIDSWAARDEN 

NIBE AMS modulerende SPLIT buitenunits 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Type AMS 10-6 

Max. verwarmingsvermogen bij 7/35°C w 49 

Mex. geluidsvermogen overdag (L} GB 64 

Tonalneft toes!ag overdag GBIA o 

Max. geluidsvermogen in stile modus (L} d8A 56 

Tonalitei toeslag i stile modus d8A 0 

Afmetingen (hxbx d} mm (652x871 x290 

Type AMS 10-8 

Max. verwarmingsvermogen bij 7/35°C w 66 

Mex. geluidsvermogen overdag (L} d8A 65 a = 

Tonalneit oes!ag overdag d8A o 

Max. geluidsvermogen in stile modus (L} d8A 57 

Tonaliteft toeslag in stile modus d8A 0 

Afmetingen (hxb x d) mm 774 x 968 x340 

Type AMS 10-12 

Max. verwarmingsvermogen bij 7/35°C w 39 

Mex. geluidsvermogen overdag (L} GB 65 

Tonalteft toes!ag overdag GBIA o 

Max. geluidsvermogen in stile modus (L} d8A e 

Tonaliteit toeslag in stile modus d8A 0 

Afmetingen (hxbx d) mm 865 x970x370 
        
  

  

  



  
EN # D ] 

Oudewater, 26-04-2022 

Project: Rietveld 40 te Woerden 

Op basis van uw opmerkingen gesteld in de mail van d.d. 20 april op het PVE, stuur ik hierbij een 

aanvullende notitie op het aangepaste PVE versie 

“Eén wijziging is niet doorgevoerd: 

P. 16, paragraaf 5.2: een relatie met NOaA en/of andere regionale onderzoekskaders zijn hier wel aan de 

orde. Dit moet worden aangevuld. Dit geldt voor zowel het proefsleuvenonderzoek, als de (eventuele) 

opgraving. 

Pas als de vindplaats geduid is, kan er een gerichte koppeling gemaakt worden met de NOaA en andere 

onderzoekskaders (vandaar). * 

Met vriendelijke groeten, 

Chris van Heeswijk 

ARCO Architecten 

Donkere Gaard 1-4 

3421 AS Oudewater 

T 0348-561607 

F 0348-561164 

info@arcoarchitecten.nl 

www-arcoarchitecten.nl 

NLO9 RABO 0141090758 

KvK 30241678 

BTW NL8195.03.472B.01 



  

  

  

  
  

   

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

BOUWBESLUIT 

GEBRUIKSFUNCTIE: WOONFUNCTIE PARTICULIER 

  

TYPE: NIEUWBOUW 

Afd. Art. Onderdeel 35 323 Wateropname: 

Toetsing bouwbesluit m.b.t. - Conform NEN 2778, Wandtegels tot min. 2,10mtr Badkamer; min. 1,20mtr Toilet 

36 - Ventilatieberekening: - Vloertegels: Toilet en Badkamer 

37 - Spuiberekening; 

311 - Daglichtberekening: 36 329 Luchtverversing (ventilatie): 

41 - Gebruiksoppervlaktes, verblijfsgebieden, verblijfsruimtes; 36 329 - Een verblijfsgebied heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten 

51 52 - BENG-berekening; minste 0,9 dm?/s per m? vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm2/s 

Zie bouwbesluittoetsingsrapport, oppervlaktetekening en BENG-berekening. - Een verblifsruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten 

minste 0,7 dm?/s per m? vloeroppervlakte met een minimum van 7 d2/ 

Overige toetsing m.b.t.: 

- Inhoudsberekening: 36 329 - Een keuken heeft een luchtverversing met een capaciteit van ten minste 21 dm?s; 

14 1124 _ Uitzonderingen woonfunctie voor particulier eigendom: - Een toiletruimte heeft een luchtverversing met een capaciteit van ten minste 7 dm?/s; 

- de afdelingen, 4.3, 4.4, 4.5 en 4.6 en onverminderd het bepaalde in artikel 9.2, - Een badruimte heeft een luchtverversing met een capaciteit van ten minste 14 dm?s 

10e lid, artikel 610 zijn niet van toepassing: 

- afdelingen 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.11, 4.1, 4.2 en 4.7 zijn de voorschriften voor 36 329 Voor de ventilatieperekening zie bouwbesluittoetsing. 

een bestaand bouwwerk van toepassing. 

37 341 Spuivoorziening: 

215 2.130 _ Inbraakwerendheid: Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen Zie bouwbesluittoetsing. 

in een scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelike ruimte die volgens NEN 

5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid 

die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2 38 Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas: 

- Rookgas afvoer conform NEN6062; 

- Plaats aan- en afvoer voorzieningen vlgs bouwbesluit afdeling 3.8. 

23 2.232.25 Afscheiding (balustrade) van vloer, trap en hellingbaan: 

Conform artikel 1.12a, rechtens verkregen niveau met ondergrens bestaande bouw: 310 3.68 Bescherming tegen ratten en muizen: 

VOORGEVEL RECHTER ZIJGEVEL - hoogte t.p.v. vloer is ten minste 0,9m+VL; Het binnendringen van ratten en muizen wordt tegengegaan. 

- hoogte t.p.v. trap is ten minste 0,6m+VL; 

- hoogte t.p.v. borstwering kozijn is ten minste 0,67m+VL; 41 4647 _ Verblijfsgebied en verbljfsruimte: 

. Een afscheiding heeft tot een hoogte van 0,6m geen openingen waardoor een bol kan Conform artikel 1.12a, rechtens verkregen niveau met ondergrens bestaande bouw: 

passeren met een doorsnede groter dan 0,1m; - Een woonfunctie heeft vloeroppervlakte van 10m? aan niet-gemeenschappelijk verblifsgebied; 

- De horizontaal gemeten afstand tussen een vloer, een trap of een hellingbaan en een - In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten 

afscheiding is niet groter dan 0,1m. minste 7,5m? en een breedte van 2,4m. 

z ó Trappen: - Een verblijfsgebied en verblifsruimte is minimaal 2,1m hoog 

Conform artikel 1.12a, rechtens verkregen niveau met ondergrens bestaande bouw: 

Afmetingen trap: 45 431 Buitenberging: 

- Minimale breedte : 700mm; Conform artikel 1.12a: geen eis. 

- Minimale aantrede : 130mm 

- Maximale optrede: 220mm; 46 435 Buitenruimte: 

VOORZIJDE - Minimale vrije hoogte boven trap: 1900mm. Conform artikel 1.12a: geen eis. 

34 316 Geluidswering naar een ander perceel en 51 52 Bijna energieneutraal: 

l tussen aangrenzende gebruiksfuncties: Een gebruiksfunctie heeft een conform NTA 8800: 

GR z iem Van besloten ruimte naar aangrenzend verblifsgebied: - maximum energiebehoeft van: 65 

CB r - Het ucht-geluidniveauverschi is iet kleiner dan D‚14 5248; - primair fossiel energiegebruik van: 50 Kw/m2jr 

SP … - Het contact-geluidniveauverschiis niet groter dan L 59dB. - minimum waarde aandeel hernieuwbare energie: 40 % 

Z MNERALE WOL ISOLATIE 

TSOPA +7.600 34 317a _ Geluidswering tussen verschillende verblijfsruimten 51 53 Thermische isolatie: 

 HOUTEN RACHeLS van dezelfde woonfunctie: Een uitwendige scheidingsconstructie heeft een warmteweerstand van tenminste: 

E Van verblijfsruimte naar verblijfsruimte: - vloer 3,7 m?.K/W; gevel 4,7 m?.K/W; dak 6,3 m?.K/W; Kozijnen U = 2,2 W/M?K. 

=AHERGND KAP HOEK 43 - Het lucht-geluidniveauverschilis niet kleiner dan D‚, 324B; Isolatiewaarde constructies; zie tekening. 

SRADEN 

” Het contact-geluidniveauverschilis niet groter dan Lns 79dB. f 63 612 Drinkwatervoorziening: Drinkwater en warmwater dient geschikt te zijn voor menselijke 

n saoE  soe STOORP AAS ENROOKSNSVOER. Bovenstaand i niet van toepassing indien de verbljfsruimten met elkaar in open verbinding consumptie en hygiene Conform bepalingsmethode: NEN - 1006 

AFDELNG 28,ARTKEL 287 259 staan, of de ene verblijfsruimte vanuit de andere rechtstreeks bereikbaar is door een 

ìì\íEL Re2 47 MK ZE RENVOOIBRANDVEIWGHEID deuropening. 6.12 6.52 Veilig onderhoud gebouwen: Een te bouwen gebouw is zodanig dat ondehoud aan het gebouw 

 mLreex ok voer veilig kan worden uitgevoerd. Zie checklist 'veilig onderhoud'. 

Z WATERKERENDE FOUE SJPUNT 

Z HOUTEN STL REGELWERK ET SOLATIE GEVEL DAKPLAAT 

3 OAD HE P +3.000 Parkeerplaatsen: is geregeld in: 

ZBEWERKNG n - gemeentelijke bestemmingsplan zie ruimtelijke onderbouwing; 

ACHTERGEVEL 

  

  

  

    
  

  

  

  

  

LINKER ZIJGEVEL 
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HOOFDSTUK 1 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS ONDERZOEKSGEBIED 

  

  

  

  

  

  

Projectnaam Woerden Rietveld 40 

Provincie Utrecht 

Gemeente Woerden 

Plaats Woerden 

Toponiem Rietveld 40 

Kaartblad 31D (1:25.000)   

Kadastrale gegevens 
Gemeente Rietveld sectie B nummer 1157 

  

x,y-coördinaten 

NW: 118.574 / 455.967 

ZO: 118.624 / 455.867 

NO: 118.625 / 455.957 

ZW: 118.558 / 455.863 

  

  

  

  

  

CMA/AMK-status NVT 

Archis-monumentnummer NVT 

Archis-waarnemingsnummer NVT 

Oppervlakte plangebied 6.077 m2 
  

Oppervlakte onderzoeksgebied 
160 m? en 130 m? 

    Huidig grondgebruik   Loods en tuin 

  

118000 118250 118500 
    

Afbeelding 1. Detailopname van het plangebied (roze kader). 

  



HOOFDSTUK 2 AANLEIDING EN MOTIVERING VAN HET ONDERZOEK 

  
2.1 Aanl ing en motivering 

De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen aanvraag van een 

omgevingsvergunning voor de aanpassing van het bouwvlak ten behoeve van de 

nieuwbouw van een woning en een boomgaard. Beide locaties samen zullen in dit PVE 

met de term ‘onderzoeksgebied’ worden aangeduid, aangezien zij slechts een onderdeel 

van het gehele plangebied uitmaken. De woning zal een omvang hebben van ca. 160 m? 

en wordt gedeeltelijk voorzien van een ondergrondse kelder. De boomgaard heeft een 

oppervlakte van ca. 130 m?. Gezien de geringe diepte van het archeologische niveau, 

vanaf 40-60 cm -maaiveld, zullen eventuele aanwezige waardevolle archeologische 

resten in de ondergrond vrijwel zeker worden aangetast door de voorgenomen 

ontwikkeling. 

Op grond van de Erfgoedwet moeten archeologische (verwachtings)waarden 

gewaarborgd zijn in het bestemmingsplan. Een bestemmingsplanwijziging zal worden 

getoetst aan de archeologische maatregelenkaart en het vigerende beleid. Volgens deze 

kaart geldt een hoge archeologische verwachting en is beleidscategorie 3 van toepassing: 

een onderzoeksverplichting indien het onderzoeksgebied groter is dan 100 m? en de 

diepte van de bodemingreep meer dan 30 cm -mv. Zowel de oppervlakte- als 

diepteverstoring van het nieuwe woonhuis en de boomgaard overschrijden deze waarden. 

Omdat de archeologische vrijstellingsgrenzen worden overschreden, dient de 

initiatiefnemer in het kader van de omgevingsvergunning een rapport te overleggen, 

waarin naar oordeel van de bevoegde overheid de archeologische waarde van het 

onderzoeksgebied voldoende is vastgesteld. Op basis van de resultaten van het 

vooronderzoek is geadviseerd het gehele plangebied (inclusief het onderzoeksgebied) vrij 

te geven. De adviseur van het bevoegd gezag, de Omgevingsdienst regio Utrecht, heeft 

op basis van drie aanvullende rapportages, opgesteld door Ruimtelijke Ordening en Milieu, 

echter besloten een proefsleuvenonderzoek voor te schrijven voor de locatie van het 

nieuwe woonhuis en de boomgaard.+ 

Gezien de geringe oppervlakte van het onderzoeksgebied dient bij het aantreffen van een 

behoudenswaardige vindplaats bij voorkeur te worden doorgestart naar een opgraving. 

Uit het vooronderzoek is gebleken dat in de 12° eeuw, toen de waterhuishouding 

verbeterde, de lager gelegen komgebieden vanaf de stroomrug van de Oude Rijn 

gefaseerd werden ontgonnen. In deze periode ontstond het ontginningsblok ‘Rietveld’, 

waarvan het plangebied deel uitmaakt, en werden op de flank van de stroomrug 

verschillende erven gesticht. Op basis van historisch kaartmateriaal moet worden 

aangenomen dat reeds halverwege de 17° eeuw in het plangebied sprake was van een 

boerenerf. Uit historische informatie blijkt verder dat het gaat om het erf ‘Veldzigt’. Op 

grond van de aanwezigheid van een boerenerf zijn met name in het zuidelijk deel van het 

plangebied bewoningssporen in de vorm van funderingsresten van (bij)gebouwen alsook 

ophogingslagen en afvalkuilen met daarin fragmenten van allerlei gebruiksvoorwerpen en 

bouwmateriaal aan te treffen.? 

 27DSt_Integraal milieuadvies beoordeling concept bestemmingsplan Rietveld 40 en Van Teylingenweg 143 

39DSt_Milieuadvies beoordeling bodem en archeologie VO bestemmingsplan Rietveld 40 in Woerden en Van 

Teylingenweg 143 in Kamerik. 

OSDSt_Milieuadvies beoordeling archeologie en milieuzonering aangepast bestemmingsplan Rietveld 40 in 

Woerden. 

? Van der Zee 2021. 
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Afbeelding 2. Locatie proefsleuvenonderzoek, geprojecteerd op de toekomstige situatie. 

Het proefsleuvenonderzoek moet uitwijzen of er behoudenswaardige vindplaats(en) in 

het onderzoeksgebied aanwezig zijn. Van vindplaatsen wordt de aard, omvang en 

kwaliteit bepaald. Op basis van de waardestelling van de aanwezige vindplaats(en) wordt 

advies gegeven hoe met de archeologische resten kan/moet worden omgegaan. Op basis 



van de waardestelling van de vindplaats(en) en het opgestelde advies wordt door het 

bevoegd gezag een besluit genomen over de verdere omgang met het bodemarchief. 

Het voorliggende Programma van Eisen (PVE) beschrijft de eisen en randvoorwaarden 

aan het proefsleuvenonderzoek. 

HOOFDSTUK 3 EERDER UITGEVOERD ONDERZOEK 

  

Eerder uitgevoerd onderzoek 

  

  

  

  

Bureauonderzoek 
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Uitvoeringsmethode Inventariserend veldonderzoek in de vorm van een 

verkennend booronderzoek 
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HOOFDSTUK 4 ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING 

4.1 Regionale archeologische en cultuurlandschappelijke context 

Geologie en geomorfologie 

Uit de geraadpleegde aardwetenschappelijke bronnen blijkt dat het plangebied zich 

uitstrekt op de noordelijke flank van de stroomrug van de Oude Rijn. Op grond van deze 

ligging en informatie van geologische boringen die in de omgeving zijn verricht, bestaat 

de natuurlijke ondergrond uit zandige oeverafzettingen, die worden gekenmerkt door een 

naar boven toe afnemende korrelgrootte (fining upward sequentie).? De oeverafzettingen 

worden afgedekt door een 70 à 90 cm dik pakket komafzettingen, die uit zwak tot matig 

siltige klei bestaan. Beide typen afzettingen behoren volgens de huidige lithogenetische 

nomenclatuur tot de Formatie van Echteld. 

De beginfase van de Oude Rijn meandergordel is omstreeks 4.400 v. Chr. gedateerd, 

maar de rivier was vooral actief tussen ca.2.200 en 750 voor Chr. Deze activiteit valt 

samen met het einde van het Laat-Neolithicum (2.500 — 2.000 v. Chr.) en de Bronstijd 

(2.000 - 800 v. Chr.). 

Aan het einde van de Bronstijd (ca.1.300 tot 800 v. Chr.) nam de afvoer van de Oude 

Rijn sterk af als gevolg van het ontstaan van de Utrechtse Vecht. Deze nam een deel van 

de afvoer van de Oude Rijn over. Hierdoor versmalde en verdiepte de bedding van de 

Oude Rijn zich en vond er nagenoeg geen sedimentatie plaats. De oeverwallen werden 

geschikte plaatsen voor bewoning, hetgeen een verklaring vormt voor de aanwezigheid 

van ijzertijdvindplaatsen. 

In de aangrenzende komgebieden zijn geen vindplaatsen bekend. Toch mag worden 

aangenomen dat deze gebieden waar mogelijk werden geëxploiteerd, vanwege de 

mogelijkheden voor het weiden van vee, jacht op klein wild en visvangst. Een 

uitzondering vormen de crevasses, die de komgebieden binnendrongen, onder meer ten 

westen van het plangebied. Deze ontstonden tijdens piekafvoeren van de Oude Rijn 

waarbij oeverwaldoorbraken plaatsvonden. Nadat ze waren dichtgeslibd, bleven ze als 

relatieve hooggelegen zones in het landschap achter. Ze boden daardoor vergelijkbare 

mogelijkheden voor menselijk gebruik als de oeverwallen, hoewel hun belang als gevolg 

van inklinking, afzetting van komklei en veengroei in de loop der tijd afnam.* Uit enkele 

archeologische opgravingen bleek dat de onderzochte crevasses in de Romeinse tijd 

waren gevormd. Van het merendeel van de crevasses is echter de datering niet bekend. 

Gedurende de Romeinse tijd nam de afvoer van de Oude Rijn verder af doordat het water 

van de Nederrijn in toenemende mate door de zuidelijker gelegen Hollandsche IJssel en 

de Lek werd afgevoerd.5 Wel nam de frequentie en de omvang van overstromingen toe. 

Dit had een menselijke oorzaak, namelijk het op grote schaal kappen van bos en het in 

gebruik nemen van landbouwgronden in het bovenstroomse gebied. Hierdoor was veel 

sediment beschikbaar en vond in een brede zone langs de rivier afzetting van klei plaats. 

Aan het einde van de 3° eeuw n. Chr. of het begin van de 4® eeuw kon als gevolg van de 

doorgaande zeespiegelstijging de Oude Rijn zijn water minder makkelijk kwijt. Dit 

resulteerde in overstromingen en een algehele vernatting van het gebied. Hierdoor trad 

op grote schaal veenvorming op. 

De laatste rivieractiviteit vond waarschijnlijk in de Vroege Middeleeuwen plaats.5 In de 

Late Middeleeuwen vond geen of nauwelijks actieve sedimentatie meer plaats. Door 

verzanding van de monding bij Katwijk, bedijkingen en het afdammen in 1122 n. Chr. 

3 http://www.dinoloket.nl, geologische boringen B31D0913 en B31D0915. 

* Van Dinter & Van Zijverden 2010, Van Dinter 2012. 

5 ibid. 

6 Cohen & Stouthamer 2012. 



van de Kromme Rijn, waarmee de rivier bovenstrooms in verbinding staat bij Wijk bij 

Duurstede, werd de loop gefixeerd. 

Bodemkunde 

Uit de Bodemkaart van Nederland schaal 1:50.000 (landsdekkende, digitale versie) blijkt 

dat het plangebied is gelegen in een gebied waar poldervaaggronden zijn gekarteerd. 

Poldervaaggronden zijn kleigronden met een grijze, roestig gevlekte ondergrond die niet 

slap is.5 Verder hebben ze een grijze, humushoudende bovengrond, die in het gebied van 

de Oude Rijn ca. 35 cm dik is.° De gronden komen wijdverbreid voor in het 

rivierengebied, meestal op de overgang van de hoger gelegen stroomruggen naar de 

lager gelegen kommen. Met toenemende afstand van de rivier worden de gronden steeds 

‘zwaarder’, dat wil zeggen dat het lutumgehalte toeneemt. 

  

Historie 

Het plangebied bevindt zich op de flank van de stroomrug van de Oude Rijn. Uit de 

aanwezigheid van vindplaatsen uit de IJzertijd en latere perioden blijkt dat deze 

stroomrug in het verleden aantrekkelijk was voor bewoning en andere menselijke 

activiteiten. 

In 1122 n. Chr. werd de Kromme Rijn afgedamd, waarna een betere waterbeheersing 

mogelijk was.!9 De Oude Rijn, die hiermee stroomopwaarts in verbinding stond, kreeg 

minder water te verwerken, zodat ook de lager gelegen gebieden ontgonnen konden 

worden. In deze periode eisten de bisschop van Utrecht en de graaf van Holland hun 

recht op respectievelijk het oostelijk deel en het westelijk deel van de woeste gronden. !! 

Zij gaven het land in verschillende ontginningsblokken uit, waarbij met een ondernemer 

of een groep potentiële ontginners een overeenkomst werd aangegaan. Deze 

overeenkomst werd cope genoemd. In deze overeenkomst werd niet alleen de breedte 

van de ontginningshoeven overeengekomen, maar ook de achtergrens bepaald tot waar 

ontgonnen mocht worden. De meeste van de ontginningsblokken in het gebied horen tot 

de zogenaamde zesvoorling. De diepte van deze ontginningen waren zes voren, ofwel 

ongeveer 1.250 meter.12 

Het gebied ten noorden van de Oude Rijn werd bloksgewijs, met elk een verschillende 

kavelrichting, maar wel volgens de zesvoorling, in noordelijke richting ontgonnen. Bij de 

eerst fase van ontginning, waartoe ook het ter plaatse van het plangebied gelegen 

ontginningsblok ‘Rietveld’ kan worden gerekend, fungeerde de noordelijke oever van de 

Oude Rijn als ontginningsbasis. De ontginners van het gebied gingen op de koppen van 

de kavels wonen aan de ontginningsassen. Hierdoor ontstonden boerderijlinten. 

Opvallend is echter dat de boerderijen in het ontginningsblok Rietveld op enige afstand 

van de Oude Rijn werden gebouwd. 

Historisch kaartmateriaal 

Op de oudst geraadpleegde kaart, de kaart T Hooghe Heymraedtschap vanden Lande 

van Woerden’ uit 1670 door Johannes, Justus en Davidt Vingboons, bevindt zich ten 

noorden van de Oude Rijn een reeks erven (afb. 3). De ligging hiervan is enigszins 

schematisch aangegeven, waardoor het niet met zekerheid is vast te stellen in hoeverre 

ook ter plaatse van het plangebied sprake is van een erf. 

7 Alterra 2014. 

& De Bakker 1966. 

° stichting voor Bodemkartering 1970. 

*° Blijdenstijn 2015. 

*1 Van de Ven 2003. 

2 ibid. 
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Afbeelding 3. Globale ligging van het plangebied op de kaart kaart T Hooghe 

Heymraedtschap vanden Lande van Woerden’ uit 1670 door Johannes, Justus en Davidt 

Vingboons’. 

Het minuutplan van de gemeente Rietveld uit 1832 geeft een gedetailleerder beeld van 

het plangebied. Op deze kadasterkaart is te zien dat het is opgedeeld in een vijftal kleine 

percelen die tezamen een erf vormen (afb. 4).’3 In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel 

(OAT) worden de bebouwde percelen beschreven als ‘huis en erf’ en ‘huis, schuur en erf’. 

De onbebouwde percelen worden omschreven als ‘tuin’, 'boomgaard’ en ‘weiland’. Uit 

historische informatie is bekend dat het erf moet boerderij ‘Veldzigt’ in 1832 in bezit 

kwam van Klaas Vroege (1799-1889), een welgestelde boer die tevens wethouder was in 

de gemeente Rietveld.* Zowel het toekomstige woonhuis als de boomgaard liggen ter 

hoogte van de historische bebouwing. 

Op het minuutplan uit 1857 zijn alle opstallen gesloopt. De percelen worden beschreven 

als ‘boomgaard’ en ‘tuin’.15 

Op de Bonnekaarten uit 1875, 1881, 1890, 1899, 1910, 1919, 1925 en 19385 alsook de 

topografische kaarten uit 1949, 1959, 1969 en 1981 is enkel in het westelijk deel nog 

bebouwing aanwezig. Dit betreft een woonhuis en een schuur.’7 

Op de topografische kaart uit 1988 verschijnt ten oosten van de bestaande bebouwing 

een tweede schuur, waarheen een sloot is aangelegd.:3 Op de topografische kaart van 

1999 heeft de boomgaard plaats gemaakt voor weiland.!° Op de topografische kaarten 

uit 2004-2020 zijn geen veranderingen zichtbaar.2° 

’° Kadaster 1832. 

’3 Arco Architecten BNA 2019 

5 Kadaster 1857. 

*$ Bureau Militaire Verkenningen 1875, 1881, 1890, 1899, 1910, 1919, 1925, 1938. 

+ http://www.topotijdreis.nl 

r e 

“ nül……almn. fwww topotijdreis.n 

20 http://www topotijdreis.n 
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Afbeelding 4. Plangebied op het minuutplan van de gemeente Rietveld (1811-1832). 

Archeologie 

Op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW, 3° generatie) die een 

vlakdekkende en landsdekkende classificatie van de trefkans op archeologische resten 

bevat, is het plangebied gelegen in een zone met een hoge trefkans.?! De trefkans is 

gerelateerd aan de ligging ter plaatse een meandergordel. Voor dergelijke 

landschappelijke eenheden geldt statistisch gezien een relatief hoge dichtheid van 

archeologische resten. 22 

Aangezien de IKAW op kaarten met een schaal van 1:50.000 is gebaseerd, kan de kaart 

niet op een grotere schaal gebruikt worden en is als gevolg hiervan minder bruikbaar op 

perceelsniveau. Bovendien houdt deze kaart geen rekening met het middeleeuwse 

cultuurlandschap. Mede daarom is in 2010 op basis van landschapskenmerken en 

bekende archeologische en historische waarden een meer verfijnde waarden- en 

verwachtingenkaart vervaardigd voor het grondgebied van de gemeenten Woerden.23 Op 

deze kaart is het plangebied in een zone met een hoge archeologische verwachting. Deze 

verwachting is gekoppeld aan de Oude Rijn meandergordel. 

Op de Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME versie 1.2) zijn in het onderzoeksgebied 

geen resten van ondergronds en bovengronds militair erfgoed aangegeven.2 

3! http://archeologieinnederland.nl/bronnen-en-kaarten/amk-en-ikaw 

?2 Deeben (red.) 2008. 

? Alkemade et /. 2010. 

24 http://www.ikme.nl 
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Op de Archeologische Monumentenkaart (AMK)25 maakt het plangebied geen deel uit van 

een terrein met een vastgestelde archeologische waarde. Ook in het gedefinieerde 

onderzoeksgebied zijn geen terreinen met een vastgestelde archeologische waarde 

aanwezig.26 

Binnen het onderzoeksgebied zijn in Archis3 geen archeologische vondstmeldingen 

geregistreerd. Wel is een aantal onderzoeksmeldingen gedaan. De resultaten van de 

onderzoeken worden in het onderstaande besproken. 

Voor de locatie Zegveldse Uitweg 3, op ca. 350 m ten zuidoosten van het plangebied, is 

een bureauonderzoek uitgevoerd naar de kans op de aanwezigheid van archeologische 

waarden.27 Vanwege de ligging op de stroomrug van de Oude Rijn gold een middelhoge 

verwachting voor resten uit de Late Bronstijd en de IJzertijd en een hoge verwachting 

voor resten uit de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen. Voor resten uit de Late 

Middeleeuwen en de Nieuwe tijd gold een lage verwachting, met uitzondering van de 

zuidoosthoek van de locatie. Uit het historisch kaartmateriaal bleek dat hier in de 19° en 

20° eeuw (mogelijk tot 1952) een dakpannenfabriek gevestigd was. Aansluitend op het 

bureauonderzoek is een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend 

booronderzoek uitgevoerd. Hierbij werd vastgesteld dat de natuurlijke ondergrond uit 

beddingafzettingen bestaat, die worden afgedekt door oeverafzettingen. Deze worden op 

hun beurt afgedekt door een tot 60 cm dik geroerd pakket. Op de voormalige locatie van 

de pannenfabriek werd een 110 cm dik baksteenhoudend pakket aangetroffen. Hier werd 

dan ook rekening gehouden met het aantreffen van funderingsresten en werd een 

inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven aanbevolen. Voor het 

overige deel van de locatie werd een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een 

karterend booronderzoek aanbevolen. 

In verband met de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers in de bebouwde kom van 

Woerden, onder meer op de locatie Rietveld 3 en 5, op ca. 400 m ten zuidoosten van het 

plangebied, is een bureauonderzoek uitgevoerd.28 Dit werd gevolgd door de uitvoering 

van een inventariserend veldonderzoek in de vorm van verkennend booronderzoek?? en 

een opgraving.2 Bij de opgraving bleek dat de bodemopbouw, in overeenstemming met 

de resultaten van het verkennend booronderzoek, uit beddingafzettingen overgaand in 

oeverafzettingen bestond. In de top van de oeverafzettingen, op 1 m -mv (ca. 0,2 m - 

NAP) bleek sprake te zijn van een oude bouwvoor. Deze bestond uit een laag zwak 

zandige en zwak humeuze klei met een bijmenging van puin. De oude bouwvoor werd 

afgedekt met een ca. 1 m dik pakket recent opgebracht materiaal. Het onderzoek leverde 

geen antropogene sporen of vondsten op. 

Voor de westelijke kade van de Grecht, die zich op ca. 350 m ten oosten van het 

plangebied bevindt, is een archeologisch bureauonderzoek opgesteld.?! Ter plaatse van 

een aantal kadevakken is een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een 

verkennend booronderzoek uitgevoerd. Omdat bij de uitvoering van de maatregelen in 

de kadevakken ter hoogte van het plangebied geen of nauwelijks bodemverstoringen 

plaats zouden vinden, zijn hier geen boringen verricht. 

Voor een tracé op ca. 350 m ten oosten van het plangebied is in het kader van de aanleg 

van een drinkwatertransportleiding tussen Woerden en Zegveld een archeologisch 

bureauonderzoek opgesteld.32 Omdat er geen aanwijzingen zijn dat ter hoogte van het 

2s Sinds 2014 wordt de Archeologische Monumentenkaart niet meer bijgehouden door de Riĳksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed. De huidige AMK moet daarom als een statisch bestand worden beschouwd. 

7 https://archeologieinnederland.nl/amk-en-ikaw 

? zaakidentificatie 3986573100, Van der Klooster 2016. 

2 zaakidentificatie 3995061100, Koekkelkoren 2016. 

2 ibid. 

3 zaakidentificatie 4013033100, De Groot 2018. 

3! zaakidentificatie 4003508100, Teekens 2016. 

? zaakidentificatie 4586183100, Visser & Van de Klooster 2018 
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tracé bewoning heeft plaatsgevonden en het feit dat de leiding binnen het bestaande 

leidingtracé zou worden aangelegd waar reeds sprake is van geroerde grond werd geen 

aanvullend onderzoek noodzakelijk geacht. 

eologische informatie is contact opgenomen me- 
33 Hij gaf aan dat bij hem in het onderzoeksgebil 

geen vondstmeldingen bekend waren. 

4.2 Aard en ouderdom van de vindplaats(en) 

De aard en ouderdom van een mogelijke vindplaats zal middels het in dit PVE beschreven 

proefsleuvenonderzoek moeten worden vastgesteld. 

Het plangebied strekt zich landschappelijk gezien uit op de noordelijke flank van de 

stroomrug van de Oude Rijn. Uit de aanwezigheid van vindplaatsen uit de Late 

IJzertijd/Romeinse tijd, de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd op deze stroomgordel blijkt 

dat de hoger gelegen oeverzones van deze rivier in het verleden aantrekkelijk waren 

voor bewoning. Bewoningsresten uit deze perioden worden verwacht aan of direct onder 

het oorspronkelijke maaiveld of op verschillende niveaus binnen de oeverafzettingen. 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek, waar er tijdens het inventariserende 

booronderzoek geen vegetatiehorizonten zijn aangetroffen (een indicatie dat zich hier 

een bodem heeft kunnen ontwikkelen waarop bewoning heeft kunnen plaats vinden), 

hoeven de diepere niveaus dan ook niet verder te worden onderzocht.* 

Voorliggend PVE richt zich dan ook op laatmiddeleeuwse en nieuwetijdse bewoningsporen. 

Op grond van de aanwezigheid van een boerenerf zijn met name in het zuidelijk deel van 

het plangebied bewoningssporen in de vorm van funderingsresten van (bij)gebouwen 

alsook ophogingslagen en afvalkuilen met daarin fragmenten van allerlei 

gebruiksvoorwerpen en bouwmateriaal aan te treffen. 

4.3 Begrenzing en oppervlakte van de vindplaats(en) 

Er is op dit moment nog geen informatie over de omvang van een mogelijke vindplaats. 

Als er een vindplaats aanwezig is, is de kans groot dat deze buiten de contouren van de 

huidige civieltechnische werkzaamheden (grenzen) doorloopt. 

4.4 Structuren en sporen 

De volgende bewoningssporen kunnen worden aangetroffen: kuilen, paalkuilen, greppels, 

sloten, waterputten en/of -kuilen, dierbegravingen, gebouwplattegronden, houten of 

bakstenen funderingen, vloeren, muren, water- en beerputten. Ook sporen van 

landgebruik als (verkavelings)greppels, ploegsporen en paden/wegen kunnen aanwezig 

zijn. 

4.5 Anorganische artefacten 

Anorganische artefacten van de volgende materialen kunnen worden verwacht: 

aardewerk, natuursteen, metaal, bouwmateriaal en glas. 

? Telefonisch contact de heer M. Scheer d.d. 17 december 2018. 

* Telefonische mededeling 15-02-2022 door F. Hogenboom, ODRU. 

14 



4.6 Organische artefacten 

Organische artefacten van de volgende materialen kunnen in (on)verbrande vorm 

worden aangetroffen: bot, hout, houtskool, schelp en Ileer. 

4.7 Archeozoölogische, archeobotanische resten 

Dierbegravingen, los botmateriaal, visresten, pitten, zaden en pollen worden verwacht. 

4.8 Fysisch antropologische resten 

Menselijke begravingen en/of crematies worden niet verwacht. 

4.9 Motivatie 

Het onderzoek richt zich op het vaststellen of er zich binnen het onderzoeksgebied 

archeologische resten bevinden en indien dat het geval is, het ex situ behoud ervan. 

Vanwege de voorgenomen bouwwerkzaamheden kunnen archeologische resten niet in de 

bodem behouden blijven. 

4.10 Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen 

Het plangebied bevindt zich op de stroomrug van de Oude Rijn. Het vooronderzoek wijst 

uit dat de diepere ondergrond uit kalkrijke, zeer fijn tot zeer grof zandige 

beddingafzettingen bestaat (Formatie van Echteld). Hierop ligt in delen van het 

plangebied een 15 tot 110 cm dik pakket oeverafzettingen van de Oude Rijn (Formatie 

van Echteld), bestaande uit kalkrijke matig siltige klei met zandlagen. 

De bovengrond is opgebouwd uit een 60 tot 180 cm dik pakket komafzettingen (Formatie 

van Echteld), bestaande uit kalkloze of kalkarme, matig siltige klei. De bovenste 40 tot 

60 cm van dit pakket vormt de bouwvoor en is puinhoudend. 

Het 15 tot 110 cm dik pakket oeverafzettingen van de Oude Rijn meandergordel worden 

in beginsel als archeologisch relevant beschouwd. Hier kunnen zich archeologische resten 

uit de periode Late IJzertijd/Romeinse tijd t/m Vroege Middeleeuwen bevinden. In het 

plangebied is in deze afzettingen echter geen vegetatiehorizont waargenomen die als een 

bewoningsniveau kan worden geïnterpreteerd. Om deze reden vervalt nader onderzoek 

voor deze perioden. 

Op de komafzettingen kunnen archeologische resten voorkomen uit de Late 

Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Deze bevinden zich naar verwachting vanaf direct onder 

het maaiveld. 

4.11 Gaafheid en conservering 

De conserverende eigenschap van kleibodems voor niet-verbrande organische resten is 

matig tot goed. In diepere sporen die tot onder de grondwaterspiegel reiken zal de 

conservering goed zijn. Voor verbrande organische resten en de anorganische vondsten 

geldt een goede conservering. 
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HOOFDSTUK 5 DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING 

5.1 Doelstelling 

Doel van het proefsleuvenonderzoek is het toetsen en aanvullen van de gespecificeerde 

archeologische verwachting zoals verwoord in de voorgaande hoofdstukken. Op basis van 

de resultaten wordt de behoudenswaardigheid van aanwezige vindplaats(en) bepaald. 

Het proefsleuvenonderzoek moet leiden tot een gefundeerd advies over hoe om te gaan 

met archeologische waarden binnen de geplande ontwikkeling van het gebied. 

Het doel van een opgraving is het documenteren van gegevens en het uitwerken en 

veiligstellen van materiaal van behoudenswaardige, geselecteerde vindplaatsen, om 

daarmee informatie te behouden die van belang is voor de kennisvorming over het 

verleden. Als er een doorstart naar een opgraving plaatsvindt, kunnen extra 

onderzoeksvragen worden opgesteld. 

5.2 Relatie met NOaA en/of andere onderzoekskaders 

In de IVO-P fase van het onderzoek is de beantwoording van de onderzoeksvragen uit 

onderzoeksagenda's of -kaders nog niet aan de orde. Als er behoudenswaardige 

vindplaatsen aanwezig zijn, en er op basis hiervan een doorstart plaats vindt naar een 

Opgraving, wordt aansluiting gezocht met de NOaA en/of regionale onderzoekskaders. 

5.3 Vraagstelling 

Zijn er behoudenswaardige archeologische vindplaatsen binnen het onderzoeksgebied 

aanwezig? 

5.4 Onderzoeksvragen 

De volgende onderzoeksvragen dienen op basis van het veldonderzoek zo goed mogelijk 

te worden beantwoord. Indien op een vraag geen antwoord gegeven kan worden, moet 

onderbouwd worden waarom dat zo is. 

Algemeen 

1. Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) aangetroffen? 

2. Vormen de archeologische resten behoudenswaardige vindplaatsen? 

3. Indien het onderzoek geen archeologische resten of beperkte archeologische 

fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) oplevert: welke verklaring is 

hiervoor te geven? 

Perioden en vindplaatsen 

4. Wat is per archeologische vindplaats in het onderzoeksgebied: 

a. de ligging, de omvang en begrenzing (verticaal en horizontaal), 

b. aard en complextype, 

c. de vondst- en spoordichtheid, 

d. de ouderdom en/of de aanwezige archeologische periode(s), 

e. de mogelijke informatiewaarde van analyses/determinaties van de 

vondsten en monsters op basis van de scans, 

f. de kwaliteit van de resten (gaafheid en conservering)? 

5. Iser een ensemblewaarde met vindplaatsen in de omgeving van het 

onderzoeksgebied? 

Landschappelijk 

6. Hoe ziet de bodemopbouw eruit en in hoeverre is deze aangetast door latere 

ingrepen? 

7. Wat is de relatie tussen de vindplaats en het omringende landschap? 

Bij doorstart Opgraving 
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10. 

11- 

13 

13. 

14. 

15 

16. 

17. 

18. 

19. 

Zijn er restanten aangetroffen die tot het te verwachten historisch erf uit de (late) 

middeleeuwen en/of nieuwe tijd gerekend kunnen worden? Beschrijf deze 

restanten. 

Wat is de begrenzing of de ruimtelijke spreiding van de vindplaats(en)? Bevindt/ 

bevinden deze zich ook buiten het huidige plangebied? 

In hoeverre zijn binnen de vindplaats(en) op grond van de verspreiding van 

vondsten en/of (grond)sporen voormalige activiteitengebieden te onderscheiden 

en hoe moeten die geduid worden? Zie tevens vraag 11 voor de deelaspecten die 

daarbij aan de orde moeten komen. 

Kunnen verscheidene bewoningsfasen onderscheiden worden? Zo ja in welke mate 

zijn deze aaneensluitend? In hoeverre is er sprake van bewoningscontinuïteit tot 

op heden? 

Zeggen de aangetroffen resten iets over de sociaaleconomische situatie van de 

gebruikers? 

Bij het aantreffen van bouwkeramiek en natuursteen: wat kan er gezegd worden 

over de herkomst van het materiaal, hoe is het bouwmateriaal toegepast en hoe 

laten de aangetroffen gebouwen zich reconstrueren? 

Geeft het vondstmateriaal, met name aardewerk, glas en metaal, een indicatie 

van de welstand van de bewoners? 

Welke informatie levert het onderzoek op over de voedseleconomie? 

Zijn er graven aangetroffen en wat is hun datering? 

Indien er graven worden aangetroffen: Zijn er grafstructuren gevonden 

(kringgreppels, etc.)? Wat kan er gezegd worden over de grafcultuur? 

Is er sprake van een ensemblewaarde met vindplaatsen in de omgeving van het 

plangebied? 

Welke ontwikkeling heeft het landschap doorgemaakt en hoe heeft de mens zich 

hieraan aangepast of hierin een rol gespeeld? 
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HOOFDSTUK 6 METHODEN EN TECHNIEKEN 

6.1 Strategie 

De te onderzoeken gebieden zijn respectievelijk 160 en 130 m2? groot. Om vast te kunnen 

stellen of zich in het onderzoeksgebied één of meerdere behoudenswaardige vindplaatsen 

bevinden wordt ca. 10% van het terrein onderzocht door middel van proefsleuven. Er 

worden twee sleuven van 6 x 3 m en 4 x 3 m in 1 vlak aangelegd (totaal 30 m2, zie 

afbeelding 5 voor sleuvenplan). De sleuven zijn zodanig geplot, dat een deel van 

mogelijk nog intacte historische funderingen kan worden aangesneden. 
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Afbeelding 5. Puttenplan (blauw vlak). 

De start- en einddatum van het archeologische onderzoek wordt tenminste twee weken 

van tevoren gemeld aan de bevoegde overheid. 

Bij wijzigingen met betrekking tot de werkwijze geldt dat deze schriftelijk worden 

vastgelegd en gemeld conform de bepalingen in de BRL 4000. 

Op basis van een goede waarde stelling van de eventueel aanwezige vindplaats neemt 

het bevoegd gezag een besluit over het al dan niet doorstarten naar een opgraving. Het 

bevoegd gezag wordt ten minste twee weken voor uitvoering op de hoogte gebracht van 

de datum van de uitvoering, zodat het nemen van het selectiebesluit ook praktisch 

mogelijk is. 
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6.2 Methoden en technieken 

De uitvoering van het gehele onderzoek dient conform de KNA 4.1 en het PVE te 

gebeuren. Tijdens het onderzoek worden de volgende methoden en technieken 

gehanteerd: 

e Het ontgraven van de proefsleuven gebeurt met een graafmachine met een dichte 

bak met gladde snede, waarbij laagsgewijs en in een horizontaal vlak verdiept 

wordt. 

e  Maaiveldvondsten worden, tenzij van belang voor de waardering van de 

vindplaats, niet verzameld. 

e Vondsten worden per spoor en per vulling verzameld. 

« Vrijgekomen vondsten die niet aan specifieke sporen toegeschreven kunnen 

worden, worden verzameld in eenheden van 4 x 5 m. 

e Van puntvondsten (gevonden in situ en zonder grondspoor) worden de X-, Y- en 

Z- coördinaten ingemeten. 

e Tijdens het onderzoek worden het vlak en de stort afgezocht met een 

metaaldetector om metalen voorwerpen op te kunnen sporen. 

e De putomtrek, hoogte van vlakken en maaiveld, de sporen en coupelijnen worden 

ingemeten in RD en NAP met behulp van een rTS (robotic Total Station) of GPS 

(Global Positioning System)(minimale nauwkeurigheid 3 cm). 

«  Een selectie van de sporen wordt gecoupeerd, voldoende om tot beantwoording 

van de onderzoeksvragen te komen. 

« Profielen en coupes worden schaal 1:20 getekend. 

« Tijdens het onderzoek worden foto’s gemaakt van de algemene situatie, de 

vlakken, profielen, grondsporen en coupes, en sfeerfoto's voor publicatie. Fragiele 

en/of belangwekkende vondsten worden op de plaats van aantreffen 

gefotografeerd. 

.  Bij het aantreffen van funderingen, vloeren en muurwerk worden metsel- en 

voegverbanden, gebruikte metselspecie, steenmaten, versnijdingen en 5- en/of 

10-laagsmaten inclusief mortellaag nauwkeurig gedocumenteerd (op verschillende 

plekken in het muurwerk). Ook wordt (indien mogelijk) de onderzijde van de 

fundering ingemeten (in NAP). 

.  Bij het aantreffen van muurwerk wordt een bouwhistoricus geraadpleegd. 

Bij het aantreffen van archeologische resten waarin dit PVE niet voorziet worden 

onmiddellijk de opdrachtgever, het bevoegd gezag en, indien de afwijking van invloed is 

op de selectie, conservering of hoeveelheid voor deponeren, de depothouder 

gewaarschuwd. Bij het aantreffen van vondsten en sporen die buiten de gespecificeerde 

verwachting vallen worden deze, eventueel en bloc, op de vondstlocatie bewaard en 

eventueel tijdelijk toegedekt tot duidelijk is wat de onderzoeksstrategie wordt. 

In gezamenlijk overleg tussen alle betrokken partijen zal worden bepaald hoe met deze 

resten omgegaan moet worden. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd en 

onderschreven door alle betrokken partijen (zie ook hoofdstuk 11). 

6.3 Omgang kwetsbaar vondstmateriaal 

Kwetsbaar vondstmateriaal wordt zodanig verpakt dat de conditie van het materiaal zo 

stabiel mogelijk blijft. Hierbij wordt conform OS11 gewerkt en verwezen naar KNA- 

Leidraad ‘Eerste hulp bij kwetsbaar vondstmateriaal’. 

6.4 Structuren en grondsporen 

Alle sporen en structuren worden in het horizontale vlak ingemeten in RD en NAP, 

beschreven en gefotografeerd. Uitgangspunt is het behoud n sítu van eventueel 

aanwezige vindplaatsen. Ten behoeve van het vaststellen van de behoudenswaardigheid 

van de vindplaats(en) en het beantwoorden van de onderzoeksvragen wordt daarom 

selectief gecoupeerd. Sporen worden in principe niet afgewerkt. Bij het aantreffen van 

een zeer geringe hoeveelheid sporen die niet aan een vindplaats toe te schrijven zijn, 
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worden ze wel afgewerkt. Bij het aantreffen van een zeer geringe hoeveelheid sporen 

worden bovendien alle sporen gecoupeerd en afgewerkt, om grip te krijgen op de 

herkomst en archeologische betekenis van de sporen. 

Mocht er een behoudenswaardige vindplaats worden aangetroffen dan dienen alle sporen 

gecoupeerd te worden zodat deze informatie niet verloren gaat. 

Het afwerken van de sporen wordt stratigrafisch gedaan, waarbij de vondsten per spoor 

en stratigrafische eenheid worden verzameld. 

Bij het aantreffen van grote sporen in het vlak (diameter >1 m), bijvoorbeeld mogelijke 

beerputten, afvalkuilen, sloten of grachten, wordt eerst middels een edelmanboor en/of 

guts vastgesteld hoe diep deze reiken. Sporen dieper dan 1 m blijven vooralsnog in situ 

bewaard en worden alleen gecoupeerd als dit noodzakelijk is voor het vaststellen van de 

behoudenswaardigheid van de vindplaats. Boringen worden in detail beschreven en van 

vullingen met organisch materiaal worden (met een edelman en/of guts) monsters 

genomen. 

6.5 Aardwetenschappelijk onderzoek 

Er wordt van elke put tenminste één doorlopend profiel getekend, gezien de geringe 

omvang van de proefputten. Elk profiel wordt gefotografeerd, beschreven en getekend 

(schaal 1:20). De profielen worden beschreven en getekend op basis van bodemkundige 

kenmerken, archeologische fenomenen, textuur en kleur. 

6.6 Anorganische artefacten 

Anorganische vondsten worden selectief verzameld met als doel de vindplaats(en) te 

kunnen waarderen. Behoud in situ is het uitgangspunt. Vondsten worden 

gedocumenteerd, genummerd en geregistreerd op een daartoe geëigend formulier met 

bijbehorende digitale bestanden, verwerkt, gesorteerd en zo verpakt dat de conditie van 

het materiaal zo stabiel mogelijk blijft. Er wordt conform PS06 en OS11 gewerkt en de 

leidraden Specialistisch onderzoek (KNA-Leidraad Eerste Hulp bij Kwetsbaar 

Vondstmateriaal en KNA Leidraad anorganisch vondstmateriaal, delen A en B°5). 

6.7 Organische artefacten 

Organische vondsten worden selectief verzameld met als doel de vindplaats(en) te 

kunnen waarderen. Behoud ín situ is het uitgangspunt. Vondsten worden 

gedocumenteerd, genummerd en geregistreerd op een daartoe geëigend formulier met 

bijbehorende digitale bestanden, verwerkt, gesorteerd en zo verpakt dat de conditie van 

het materiaal zo stabiel mogelijk blijft. Er wordt conform PSO6 en OS11 gewerkt en de 

leidraden Specialistisch onderzoek (KNA-Leidraad Eerste Hulp bij Kwetsbaar 

Vondstmateriaal:s). 

6.8 Archeozoölogische en archeobotanische resten 

Monsters en resten worden selectief verzameld met als doel de vindplaats te kunnen 

waarderen. Behoud in situ is het uitgangspunt. Monsters worden gedocumenteerd, 

genummerd en geregistreerd op een daartoe geëigend formulier met bijbehorende 

digitale bestanden, verwerkt, gesorteerd en zo verpakt dat de conditie van het materiaal 

zo stabiel mogelijk blijft. Er wordt conform PS06 en OS11 gewerkt en de leidraden 

Specialistisch onderzoek (KNA Leidraad Archeozoölogie en Botanie). Botanische en 

zoölogische monsters worden genomen uit voor couperen en afwerken geselecteerde, 

kansrijke sporen (gesloten context). 

6.9 Fysisch antropologische resten 

Menselijke begravingen en/of crematies worden niet verwacht. 

6.10 Overige resten 

3 M h na-leidr: 

3 https://www.sikb.nl/archeologie/kna-leidraden 
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Andere resten dan reeds genoemd, worden niet verzameld (micromorfologische resten, 

fosfaat, diatomeeën, mijten etc.). 

6.11 Dateringstechnieken 

Wanneer er onvoldoende dateerbaar vondstmateriaal aanwezig is om de vindplaats te 

kunnen waarderen, worden monsters genomen voor datering. Dit zullen voornamelijk 

14C- of dendrochronologische dateringen zijn. In het veld wordt bepaald of de betreffende 

sporen/lagen ook daadwerkelijk geschikt zijn voor bemonstering. Het uitgangspunt is 

behoud van de vindplaats(en) in sítu. Alleen dateringen die noodzakelijk zijn voor de 

bepaling van de behoudenswaardigheid van de vindplaats of indien deze nodig zijn om de 

juiste onderzoeksstrategie voor vervolgonderzoek te kunnen bepalen worden uitgevoerd. 

6.12 Beperkingen 

Er zijn momenteel geen beperkingen bekend. 

Er is in 2019 binnen het plangebied een milieuhygiënisch verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd.” Op basis van de resultaten werd het volgende geconcludeerd: 

e In de bovengrond van de locatie zijn lichte verontreinigingen met cadmium, kobalt, 

koper, kwik, nikkel, lood, zink en PAK geconstateerd. Zintuiglijk is zwakke 

bijmenging van resten puin en grind waargenomen. 

e  Voor organochloorbestrijdingsmiddelen en asbest is geen verontreiniging 

aangetoond in de bovengrond. 

e In het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie is een licht verhoogde 

concentratie barium gemeten, welke vermoedelijk kan worden beschouwd als een 

verhoogde achtergrondwaarde. 

Gesteld werd dat de verkregen onderzoeksresultaten conform de richtlijnen van de Wet 

Bodembescherming geen aanleiding gaven tot nader onderzoek. 

? Lawijn Advies & Management d.d. 12 maart 2019. 
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HOOFDSTUK 7 UITWERKING 

7.1 Structuren, grondsporen, vondstspreidingen 

Alle aangetroffen sporen en structuren worden uitgewerkt en geanalyseerd vanuit het 

perspectief van de onderzoeksvragen, met als doel de onderbouwing van de waardering 

van de vindplaats. 

Na afloop van het veldwerk wordt de bevoegde overheid per mail op de hoogte gesteld 

van de bevindingen. Hierbij wordt ook een allesporenkaart toegestuurd. 

7.2 Analyse aardewetenschappelijke gegevens 

De landschappelijke context, bodemopbouw en geologie worden uitgewerkt tot het 

niveau dat nodig is om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. De uitwerking 

heeft tot doel de samenhang tussen het landschap en de archeologische vindplaats(en) in 

voldoende mate te kunnen bepalen, om waardestelling van de archeologische resten 

mogelijk te maken. 

7.3 Anorganische artefacten 

Deze categorie vondsten wordt uitgewerkt voor zover nodig voor de beantwoording van 

de onderzoeksvragen en de waardering van de vindplaats(en). Het vondstmateriaal 

wordt onderworpen aan een scan. De globale beschrijving van de vondsten wordt 

opgenomen in een tabel. Het beschrijven van de materiaalcategorieën natuursteen, 

metaal, glas en aardewerk, omvat het tellen en dateren van fragmenten in ABR-perioden. 

Tevens wordt de conserveringstoestand benoemd (goed, matig, slecht). Bij aardewerk 

wordt het baksel omschreven (roodbakkend, faience, etc). Herkenbare vormen in metaal 

(b.v. ‘munt’) en glas (b.v. fles") worden in de tabel opgenomen. Van natuursteen wordt 

gemeld of het bewerkt of onbewerkt is, als de vorm herkenbaar is (b.v. ‘wetsteen’) wordt 

deze ook in de tabel opgenomen. Nadere analyse vindt niet plaats. 

De scan wordt opgenomen in het evaluatierapport. Op basis van het evaluatierapport 

wordt beargumenteerd of analyse nodig is voor de eindrapportage. Dit gebeurt ook als 

niet wordt doorgestart naar een opgraving. 

Als er een doorstart naar een opgraving heeft plaatsgevonden, wordt na afloop van het 

veldwerk, op basis van het evaluatieverslag en in overleg met de opdrachtgever en de 

deskundige namens de bevoegde overheid, bepaald welke en in welke mate de 

aangetroffen materiaalcategorieën worden uitgewerkt ten behoeve van de rapportage. 

7.4 Organische artefacten 

De vondsten worden gescand en ingevoerd in de database (materiaal, aantal, gewicht, 

conserveringstoestand, plaatsing in ABR-periode). De scan wordt opgenomen in het 

evaluatierapport. Op basis van het evaluatierapport wordt beargumenteerd of analyse 

nodig is voor de eindrapportage. Dit gebeurt ook als niet wordt doorgestart naar een 

opgraving. Op basis van de scan worden de onderzoeksvragen beantwoord en de 

mogelijkheden tot specialistische determinatie van het vondstmateriaal en de 

kennisvermeerdering die dit kan opleveren beschreven. Genoteerd worden materiaalsoort, 

vorm en datering in ABR-periode. Deze gegevens vormen de basis voor de 

beargumenteerde waardestelling van de vindplaats(en). 

Als er een doorstart naar een opgraving heeft plaatsgevonden, wordt na afloop van het 

veldwerk, op basis van het evaluatieverslag en in overleg met de opdrachtgever en de 

deskundige namens de bevoegde overheid, bepaald welke en in welke mate de 

aangetroffen materiaalcategorieën worden uitgewerkt ten behoeve van de rapportage. 

7.5 Archeozoölogische, archeobotanische resten 

De archeozoölogische en archeobotanische resten worden beoordeeld op geschiktheid 

voor analyse. De mogelijkheden tot specialistische determinatie van de resten en de 
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mogelijke kennisvermeerdering die dat kan opleveren, worden beschreven. Op basis van 

de scan worden de onderzoeksvragen beantwoord en een beargumenteerde 

waardestelling van de vindplaats(en) opgesteld. 

Als er een doorstart naar een opgraving heeft plaatsgevonden, wordt na afloop van het 

veldwerk, op basis van het evaluatieverslag en in overleg met de opdrachtgever en de 

deskundige namens de bevoegde overheid, bepaald welke en in welke mate de 

aangetroffen monsters worden uitgewerkt ten behoeve van de rapportage. 

7.6 Overige resten 

Overige resten worden niet verzameld. 

7.7 Dateringen 

De dateringen worden alleen uitgevoerd als deze noodzakelijk zijn om tot de 

waardestelling van de vindplaats te komen, omdat een andere mogelijkheid om te komen 

tot een (globale) datering ontbreekt. Een datering kan echter ook noodzakelijk zijn voor 

de bepaling van de meest geschikte onderzoeksmethode bij vervolgonderzoek. 

7.8 Beeldrapportage 

De overzichtskaart(en) van alle sporen wordt/worden weergegeven met spoor- of 

structuurnummers, op een leesbare schaal. Op de overzichtskaart(en) wordt aangegeven 

wat de verwachte ligging en omvang van de vindplaats(en) binnen het onderzoeksgebied 

is. Topografische afbeeldingen worden voorzien van schaalbalk, coördinaten en een 

noordpijl. Relevante profielkolommen, coupetekeningen en foto’s ter onderbouwing van 

de behoudenswaardigheid van de vindplaats(en) worden afgebeeld. 
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HOOFDSTUK 8 (DE)SELECTIE EN CONSERVERING 

8.1 Selectie materiaal voor uitwerking 

Tijdens veldwerk 

Sporen worden selectief gecoupeerd. Sporen worden in principe niet afgewerkt. Bij het 

aantreffen van een zeer geringe hoeveelheid sporen die niet aan een vindplaats toe te 

schrijven zijn, worden ze wel afgewerkt. Bij een doorstart naar een opgraving worden 

alle sporen gecoupeerd en afgewerkt. 

De vondsten en monsters worden verzameld uit deze sporen, van het vlak en uit de laag 

net boven het sporenvlak. Maaiveldvondsten, tenzij van belang voor de waardestelling 

van de vindplaats, worden niet verzameld. De nadruk ligt op het behoud van de 

vindplaats in situ. Uitgangspunt is voldoende materiaal te verzamelen om uitspraken te 

doen over aard, kwaliteit, complextype, omvang en datering van de vindplaats. Zie ook 

Bijlage 3, tabel 1). 

Uitwerkingsfase 

In principe worden alle verzamelde vondsten en monsters gescand. Een uitgebreide 

determinatie van vondsten en monsters vindt alleen plaats als dit noodzakelijk is om tot 

een goede waardestelling van de vindplaats te komen. Uitgangspunt blijft voldoende 

materiaal uit te werken om uitspraken te doen over aard, kwaliteit, complextype, 

omvang en datering van de vindplaats. 

Indien er materiaal gedeselecteerd wordt voor uitwerking wordt hiervan melding 

gemaakt in de tekst en de vondst/splitstabel in het (concept-)eindrapport. 

Er wordt ook als niet wordt doorgestart naar een opgraving een evaluatierapport 

opgesteld. Bij het ontbreken van sporen en vondsten kan volstaan worden met een 

beargumenteerde mail. Van de vondsten wordt dat materiaal geselecteerd dat 

behoudenswaardig is en/of waarmee na analyse de onderzoeksvragen beantwoord 

kunnen worden. Dit gebeurt in samenspraak met de opdrachtgever, de bevoegde 

overheid en de depothoudende overheid. Het selectievoorstel wordt weergegeven in het 

evaluatieverslag. Op basis van het voorstel in het evaluatieverslag wordt besloten welk 

materiaal verder uitgewerkt wordt om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Het 

evaluatieverslag wordt binnen twee maanden na afronding van het veldwerk geleverd en 

betreft een verslag waarin een voorstel tot de uitwerking van de gegevens alsook een 

waardering van monsters wordt gepresenteerd. 

Het depot wordt middels het evaluatieverslag op de hoogte gebracht van het aantal en 

het type vondsten en welke vondsten voor deponering/ de-selectie in aanmerking 

komen. 

Een evaluatieverslag wordt alleen opgesteld indien sporen en / of vondsten aanwezig zijn. 

Indien geen sporen/vondsten zijn aangetroffen, zal dit per email aan de betrokken 

partijen worden medegedeeld. 

8.2 Selectie materiaal voor deponering en verwijdering 

Alle vondsten worden in principe gedeponeerd. Wanneer ervoor gekozen wordt bepaalde 

vondsten of materiaalcategorieën niet te deponeren, wordt de keuze hiervoor door de 

betreffende materiaalspecialist gemotiveerd (gebruik maken van Bijlage 3, tabel 2 en 3). 

Het selectievoorstel voor deponering wordt voorgelegd aan de depothouder ter 

goedkeuring. Het voorstel kan als los document of als onderdeel van het concept- 

eindrapport worden geleverd. 

Evaluatiefase 

Tijdens de evaluatiefase wordt in het selectierapport een voorstel gedaan voor te 

deponeren en te verwijderen vondsten. Alle vondsten worden in principe geconserveerd 

en/of gestabiliseerd aangeleverd, opdat geen noemenswaardige achteruitgang van het 
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materiaal zal plaats vinden. Wanneer uit het besluit tot uitwerken en conserveren volgt 

dat bepaalde vondsten, materiaal categorieën e.d. niet gedeponeerd (kunnen) worden, 

wordt dit door een materiaalspecialist gemotiveerd in een (de)selectierapport en wordt 

dit rapport ter instemming van de eigenaar van dit materiaal voorgelegd (provincie 

Utrecht). 

Uiteindelijk zal de depotbeheerder op basis van het voorstel van de archeologische 

uitvoerder bepalen welk materiaal zal worden gedeselecteerd, binnen redelijke grenzen, 

en indien nodig in overleg met de opdrachtgever en de bevoegde overheid. 

De depothouder heeft 15 dagen om (schríftelijk) te reageren op de voorstellen in het 

evaluatieverslag/selectierapport. Bij uitblijven reactie kan het werk in samenspraak met 

opdrachtgever en bevoegde overheid zonder goedkeuring van de depothouder worden 

voortgezet. 

8.3 Selectie materiaal voor conservering 

Alle kwetsbare vondsten worden in principe gestabiliseerd gedeponeerd, zodat geen 

noemenswaardige achteruitgang van het materiaal plaatsvindt. Hiervan kan alleen 

worden afgeweken als dit in het, door de desbetreffende depothouder/eigenaar van de 

vondsten goedgekeurde, selectievoorstel voor conservering anders is aangegeven. 

Wanneer blijkt dat bepaalde vondsten of materiaalcategorieën niet stabiel kunnen 

worden aangeleverd, wordt de reden hiervoor door de betreffende materiaalspecialist 

gemotiveerd in het selectievoorstel voor conservering (conform OS11). Het 

selectievoorstel wordt voorgelegd aan de depothouder ter goedkeuring. Dit wordt als los 

document of als onderdeel van het concept-eindrapport geleverd. 

In het eindrapport wordt per categorie kwetsbaar materiaal aangegeven welke werkwijze 

en selectie gevolgd is en welke vondsten op welke wijze en met welke middelen zijn 

geconserveerd (conform OS11). 
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HOOFDSTUK 9 DEPONERING 

9.1 Eisen betreffende depot 

Vondsten en projectdocumentatie dienen binnen twee jaar na afronding van het veldwerk 

aan het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van de provincie Utrecht te worden 

aangeleverd. De aanvullende eisen die vanuit het depot worden gesteld zijn opgenomen 

in bijlage 5. Voor de fysieke aanlevering wordt een afspraak gemaakt met de 

depotbeheerder. 

Depot : PDB Utrecht 

Depotbeheerder : Mirella de Jong 

Adres : Vlampijpstraat 87A 

3534 AR Utrecht 

Tel : 030-2993658, 06-18300621 

Mail : Mirella.de.Jong@provincie-utrecht.nl 

De depotbehouder bepaalt op basis van de selectievoorstellen voor deponering en 

conservering welk materiaal zal worden gedeselecteerd. De depothouder heeft drie 

weken om schriftelijk te reageren op de voorstellen in de concept-selectievoorstellen (al 

dan niet als onderdelen van het concept-eindrapport). Bij het uitblijven van een tijdige 

reactie op de conceptvoorstellen vindt geen deselectie plaats en worden alle vondsten 

gedeponeerd in de staat waarin ze op dat moment verkeren. 

9.2 Te leveren product 

Alleen bij het aantreffen van meerdere vondsten en/of sporen wordt binnen twee 

maanden na het einde van het veldwerk een beknopt evaluatieverslag geleverd aan 

opdrachtgever en bevoegde overheid (digitaal, in pdf). In het evaluatieverslag worden in 

het kort de eerste resultaten vermeld en wordt een voorstel met begroting voor de 

uitwerking gedaan. Indien van toepassing bevat het evaluatieverslag ook een 

selectierapport. 

Indien slechts een gering aantal sporen/vondsten is aangetroffen of wanneer geen 

sporen/vondsten zijn aangetroffen, kan worden volstaan met een email naar 

opdrachtgever en de bevoegde overheid met daarin kort omschreven de eerste 

resultaten en het uitwerkingstraject tot het eindrapport. 

De resultaten van de waardering van de sporen, monsters en vondsten worden 

vastgelegd in het eindrapport. Het eindrapport omvat een samenvatting van het 

vooronderzoek, de resultaten van het proefsleuvenonderzoek, de waardestelling en het 

bijbehorende selectieadvies (behoud in situ, behoud ex situ of vrijgave). Het 

selectieadvies is in overeenstemming met de waardering, het heersend archeologiebeleid 

en de selectiecriteria. 

Het eindrapport wordt conform KNA 4.1, protocol 4003 opgesteld. 

«  Het concept-eindrapport wordt uiterlijk 6 maanden na einde van het veldwerk 

geleverd. 

«  Het eindrapport wordt in concept ter beoordeling voorgelegd aan de depothouder 

ter beoordeling van de selectievoorstellen voor deponering en conservering. De 

depothouder heeft 15 werkdagen om inhoudelijk op de concept-selectievoorstellen 

te reageren. 

.  Het eindrapport wordt in concept ter beoordeling voorgelegd aan het bevoegd 

gezag ter beoordeling van de waardering en het selectieadvies (behoud in situ, 

behoud ex situ of vrijgave). Het bevoegd gezag heeft 4 weken de tijd om het 

concept te toetsen. Deze termijn geldt vanaf het moment dat het conceptrapport 

daadwerkelijk binnenkomt bij de beoordelaar. 

« Het eindrapport wordt in concept ter beoordeling voorgelegd aan de 

opdrachtgever (inzake de voortgang van de vergunningsprocedure). 

e  De opdrachtgever, het bevoegd gezag en de depothouder ontvangen het concept- 

eindrapport en het eindrapport digitaal (in pdf). 
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Bij het eindproduct hoort een bewijs van overdracht van vondsten en 

documentatie. Deze dient tijdig te worden verkregen van het Provinciaal Depot 

voor Bodemvondsten van Utrecht (voor het contactadres zie paragraaf 9.1). 

De digitale GIS-informatie wordt indien gewenst geleverd aan de opdrachtgever 

en bevoegde overheid als Shapefile-bestand. 

De digitale documentatie wordt binnen 2 jaar na afronding van het veldwerk 

overgedragen aan het e-depot. 

Dreigende overschrijding van de afgesproken termijnen wordt zo spoedig mogelijk 

aangegeven bij alle betrokken partijen. De nieuwe termijnen worden in overleg 

opnieuw vastgesteld. 

Overschrijding door derden kan er toe leiden dat de termijn moet worden 

verlengd (bv. natuurwetenschappelijke dateringen of waardering van botanische 

monsters). 
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HOOFDSTUK 10 RANDVOORWAARDEN EN AANVULLENDE EISEN 

10.1 Personele randvoorwaarden 

Het onderzoek moet verricht worden door een archeologisch uitvoerder in het bezit van 

een geldig certificaat BRL SIKB 4000 Archeologie met protocol 4003 IVO/IVO-P en 

protocol 4004 Opgraven. Het onderzoek dient plaats te vinden conform de KNA 4.1. De 

dagelijkse leiding in het veld berust bij een (senior) KNA-archeoloog met ruime ervaring 

in archeologisch onderzoek in deze regio. Vanwege de verwachting op het aantreffen van 

(delen van) een historisch erf is het relevant dat de in het veld aanwezige archeoloog 

hiermee ruime ervaring heeft. Daarnaast is een bouwhistoricus nodig voor het 

documenteren van muurwerk. Een senior KNA-archeoloog is aanwezig bij de aanleg van 

het eerste vlak. Profielen worden geïnterpreteerd door een fysisch geograaf (of een 

archeoloog) met een kennis en ervaring in hier relevante gronden. 

Zowel voor veldwerk als voor uitwerking, conservering en rapportage is de inzet van de 

juiste actoren vereist (zie BRL4000, via www.sikb.nl). De metaaldetector dient 

gehanteerd te worden door een deskundig persoon met ervaring in metaaldetectie. 

10.2 Overlegmomenten 

De start- en einddatum van het archeologische onderzoek worden tenminste twee weken 

van tevoren gemeld aan de opdrachtgever, de depothouder en het bevoegd gezag. 

Indien extra overleggen nodig zijn, bijvoorbeeld bij opzienbarende vondsten en/of 

significatante afwijkingen op de specifieke verwachting neemt de archeologisch 

uitvoerder zo spoedig mogelijk contact op met het bevoegd gezag, de opdrachtgever en 

indien nodig de depothouder en regelt een gezamenlijk overleg. 

Op basis van een goede waarde stelling van de eventueel aanwezige vindplaats neemt 

het bevoegd gezag een besluit over het al dan niet doorstarten naar een opgraving. Het 

bevoegd gezag wordt ten minste twee weken voor uitvoering op de hoogte gebracht van 

de datum van de uitvoering, zodat het nemen van het selectiebesluit ook praktisch 

mogelijk is. 

10.3 Kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg en evaluatie 

« Het onderzoek wordt uitgevoerd conform BRL4000, protocol 4003 van de KNA 4.1 

en het PVE. 

« Alle archeologische veldwerkzaamheden staan onder verantwoordelijkheid van de 

leidinggevende senior KNA archeoloog. Het eerste vlak dient te worden aangelegd 

door de senior KNA archeoloog. 

« Relevante wijzigingen in verwachting, aantallen en/of werkwijze in alle fasen van 

het onderzoek worden door de senior KNA archeoloog zo spoedig mogelijk 

voorgelegd aan het bevoegd gezag, de depothouder (als het vondsten betreft) en 

de opdrachtgever. 

« Afspraken worden schriftelijk vastgelegd en worden alleen na schriftelijke 

goedkeuring doorgevoerd. Meer- of minderwerk vindt alleen plaats na schriftelijke 

toestemming van de opdrachtgever. 

« Bij een doorstart naar een opgraving wordt na afloop van het veldwerk (indien 

meerdere sporen/vondsten aanwezig) een evaluatieverslag opgesteld, met een 

overzicht van de aangetroffen grondsporen en vondsten, en wordt indien 

noodzakelijk een voorstel gedaan voor de uitwerking van de aangetroffen 

vondstcategorieën en monsters. 

e Na overleg met de opdrachtgever en de bevoegde overheid en de uitdrukkelijke 

toestemming van de opdrachtgever wordt vervolgens overgegaan tot de 

uitwerking hiervan. 

e Indien er nauwelijks tot geen vondsten en sporen zijn aangetroffen, kan worden 

volstaan met een korte melding per e-mail en kan worden begonnen met het 

opstellen van het conceptrapport. 
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Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen 

Voor de start van de werkzaamheden wordt door de archeologisch uitvoerder een 

KLIC-melding gedaan. 

Het goedgekeurde PVE is tijdens het veldwerk op de werklocatie aanwezig. 

In alle gevallen waarin dit PVE niet voorziet, zijn de procesbeschrijvingen en 

specificaties in de BRL4000 en protocol 4003 van toepassing. 

Dit PVE betreft de eisen die vanwege het archeologisch belang aan het onderzoek 

worden gesteld. Dit laat onverlet dat wettelijke en andere regelgeving aangaande 

het uitvoeren van werkzaamheden moet worden gevolgd (0.a. Arbowet). 

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van het terrein, 

voor de plaatsing van afzettingen, het regelen van vergunningen, 

betredingstoestemming, het verwijderen van explosieven, uitvoeren van 

milieuonderzoek, het herbestraten etc. 

Deelname door amateurarcheologen is mogelijk binnen kantooruren (ma t/m vr, 

08.00-16.00 uur) Vrijwilligers moeten voldoen aan de door het uitvoerende bedrijf 

gestelde eisen aan de inzet (eigen PBM's, verzekering, etc). 
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10.5 

Openbaarheid en integriteit 

Alle rapporten met onderliggende documentatie zijn openbaar, rekening houdende 

met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Beperkingen 

kunnen alleen door het bevoegd gezag gesteld worden vanuit het oogpunt van 

bescherming van het bodemarchief. 

De auteurs zijn verantwoordelijk voor een verslaglegging volgens standaarden 

van goed vakmanschap, beroepsethiek en integriteit. De opdrachtgever/ 

vergunningvrager kan geen eisen stellen of beperkingen opleggen aan de inhoud, 

de conclusies en de aanbevelingen. 

De auteurs kunnen beperkingen opleggen aan de toegankelijkheid en verspreiding 

van hun onderzoeksgegevens tot het moment dat het concept-eindrapport door 

het bevoegd gezag is goedgekeurd. Deze bepaling vervalt indien het concept- 

eindrapport niet binnen de afgesproken termijnen worden aangeleverd. 

De auteurs stellen tekeningen en onderzoeksgegevens (opgravingsdocumentatie) 

te allen tijde aan het bevoegd gezag ter beschikking indien deze nodig zijn voor 

de voorbereiding van ander onderzoek of beschermende maatregelen. 

Het bevoegd gezag kan verbeteringen eisen bij aantoonbare tekortkomingen of 

afwijkingen in de rapportage ten opzichte van de eisen gesteld in het PVE of 

protocol 4003. Aanbevelingen horen tot het domein van de auteur en zijn niet aan 

correctie onderhevig. 
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HOOFDSTUK 11 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VASTGESTELDE PVE 

111 Wij: ingen tijdens het veldwerk 

Wijzigingen ten opzichte van dit PvE kunnen alleen plaatsvinden met de goedkeuring van 

het bevoegd gezag. Deze wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd in de 

onderzoeksdocumentatie en in het rapport vermeld en onderbouwd (zie BRL 4000). 

  

De verwachte hoeveelheid vondsten en monsters is aangegeven in bijlage 1. Wanneer er 

zich belangrijke wijzigingen ten opzichte van deze verwachting voordoen tijdens het 

veldwerk, is overleg nodig tussen bevoegd gezag, opdrachtgever en depothouder (zie 

11.2 voor de belangrijke wijzigingen). 

Het overleg vindt plaats op aangeven van de archeologische uitvoerder. Deze informeert 

zo spoedig mogelijk het bevoegd gezag, de opdrachtgever en de depothouder, en 

organiseert het overleg. 

De depothouder maakt zijn wensen ten aanzien van selectie-deselectie van het 

onvoorziene materiaal kenbaar aan het bevoegd gezag en opdrachtgever. De 

archeologische uitvoerder wordt over de uitkomsten van het overleg geïnformeerd door 

het bevoegd gezag. 

De archeologische uitvoerder berekent de extra kosten voor verzamelen, waarderen, 

eventueel conserveren en deponeren van vondsten en monsters. De financiële 

consequenties worden vastgesteld en besproken met en voorgelegd aan de 

opdrachtgever. 

Alle overleggen worden genotuleerd en vastgelegd in het dagrapport of op een door alle 

betrokken partijen te ondertekenen afwijkingsformulier. Meer- of minderwerk vindt alleen 

plaats na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. 

Alle partijen dienen ten tijde van het onderzoek dan ook bereikbaar te zijn voor 

eventueel noodzakelijk overleg. Indien zij niet bereikbaar zijn, zal de leidinggevende 

archeoloog zelf een beslissing nemen over de te volgen strategie. 

De reactietermijn op de melding van significante afwijkingen van de verwachte 

vondstaantallen aan de depothouder is twee werkdagen. Bij tijdige reactie vindt binnen 

zes weken overleg plaats tussen de depothouder, het bevoegd gezag en de 

opdrachtgever. Als er geen tijdige reactie volgt wordt er niet geselecteerd in het veld en 

worden alle vondsten tijdelijk opgeslagen. 

11.2 Belangrijke wijzigingen 

Onderstaande belangrijke wijzigingen worden te allen tijde aantoonbaar voorgelegd aan 

de opdrachtgever en het bevoegd gezag: 

« Kwalitatieve afwijkingen van de archeologische verwachting of het complextype 

« Significante kwantitatieve afwijkingen van verwachte vondsten en monsters 

(hoeveelheid, soorten materialen, soorten voorwerpen, type conservering). 

e Wijzigingen van de gehanteerde onderzoeksmethode. 

e Wijzigingen van de fysieke en/of technische omstandigheden. 

.  Wijzigingen die (de)selectie en/of conservering van vondsten en monsters 

beïnvloeden. 

11.3 Procedure van wijziging na de evaluatiefase van het veldwerk 

Indien na het veldwerk nog niet gemelde wijzigingen op het PVE worden geconstateerd 

worden deze genoemd en beargumenteerd in het concept-eindrapport. Indien deze 

wijzigingen van invloed zijn op de verdere uitwerking van de data wordt het bevoegd 

gezag hiervan op de hoogte gesteld via mail en wordt een voorstel voor aangepaste 

uitwerking gedaan. Indien nodig, vindt overleg met het bevoegd gezag plaats. Als de 

wijzigingen van invloed zijn op de offerte, wordt een aangepaste offerte aan de 

opdrachtgever voorgelegd. 
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11.4 Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering 

Eventuele wijzigingen op het PvE tijdens de uitwerking en conservering worden 

voorgelegd aan het bevoegd gezag en de opdrachtgever. Deze worden schriftelijk 

vastgelegd. Indien deze wijzigingen van invloed zijn op de offerte, wordt een aangepaste 

offerte aan de opdrachtgever voorgelegd. Eventuele wijzigingen met betrekking tot 

conservering en deponeren vinden tevens plaats in samenspraak met de depothouder. 
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Bijlage l _ Lijst met te verwachten aantallen vondsten per vondstcategorie 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Onderzoek Verwachting conserveren 

Omvang Verwachte aantal m? 

30 m? 

Verwachte aantallen Verwachte 

Vondstcategorie (N) aantallen (N) 

TOTAAL 115 vondsten 

Aardewerk 50 

Bouwmateriaal 10 

Metaal (ferro) 10 z 

Metaal (non-ferro) 10 E} 

Slakmateriaal 5 

Vuursteen 

Overig natuursteen 5 

Glas 

Menselijk botmateriaal onverbrand 

Menselijk botmateriaal verbrand 

Dierlijk botmateriaal onverbrand 25 
  

Dierlijk botmateriaal verbrand 
  

Visresten (handverzameld) 
  

Schelpen 
  

Hout 

  

Houtskool(monsters) 
  

Textiel 

  

Leer 

  

Monstername 

Verwachte aantallen 

  

TOTAAL 

(N) 

2 

  

Algemeen biologisch monster (ABM) 
2 

  

Algemeen zeefmonster (AZM) 
  

Pollen, diatomeeën en andere 

microfossielen 

  

Monster anorganisch chemisch onderzoek 
  

Monster micromorfologisch onderzoek 
  

Monster luminescentiedatering (OSL) 
  

Monster koolstofdatering (14C) 
  

Monster visresten 

  

Monster DNA 

  

Monster maaginhoud 
    Monster dendrochronologie     
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Bijlage 2 _ Wanneer specialisten raadplegen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

In PvE In PVE I PVE 

voorschrijven | voorschrij xoorschrljven 

Vondstcategorie “Raadpleàen "Raadpleâ‘:eî“ Raadplegen 

bij PvA” bij veldwerk” uitwerking” 

Aardewerk nee nee Ja 

Bouwmateriaal nee nee Ja 

Metaal (ferro) nee nee Ja 

Metaal (non-ferro) nee nee Ja 

Slakmateriaal nee nee Ja 

Vuursteen nee nee Ja 

Overig natuursteen nee nee Ja 

Glas nee nee Ja 

Menselijk botmateriaal onverbrand nee ja Ja 

Menselijk botmateriaal verbrand nee ja Ja 

Dierlijk botmateriaal onverbrand nee nee Ja 

Dierlijk botmateriaal verbrand nee nee Ja 

Visresten nee nee Ja 

Schelpen nee nee Ja 

Hout nee nee Ja 

Houtskool(monsters) nee nee Ja 

Textiel nee nee Ja 

Leer nee nee Ja 

Monstername 

Algemeen biologisch monster (ABM) nee nee Ja 

Algemeen zeefmonster (AZM) nee nee Ja 

Pollen, diatomeeën en andere nee nee Ja 

microfossielen 

Monster anorganisch chemisch nee nee Ja 

onderzoek 

Monster micromorfologisch nee nee Ja 

onderzoek 

Monster luminescentiedatering (OSL) nee nee Ja 

Monster koolstofdatering (:C) nee nee Ja 

Monster visresten nee nee Ja 

Monster DNA nee nee Ja 

Monster maaginhoud nee nee Ja 

Monster dendrochronologie nee nee Ja         
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Bijlage 3 Tabellen richtlijnen van de depots voor (de)selectie vondsten en 

monsters in het veld (Fase 1) en selectie voor deponeren (fase 2) 

  

Tabel 1: SELECTIE IN HET VELD (Fase 1) voor IVO en Opgraven 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Context Materiaal Periode(n) | Meenemen Overleg Uitzondering 

(wel/niet 

meenemen of 

representatief 

sample) 

stort / Alle materiaal | perioden die | exposabel, bijzonder explosief of 

bouwvoor | categorieën onderzocht | materiaal verontreinigd 

of metaaldetectie materiaal 

aangetroffen | vondsten 

worden vuurstenen artefacten 

Allelagen | Allemateriaal | alle perioden | exposzbel, bijzonder explosief of 

/sporen | categorieën materiaal verontreinigd 

materiaal 

Aardewerk perioden die | alles bij grote 

onderzocht ‘hoeveelheden of 

worden bij 

stads/dorpskern 

onderzoek 

Bot (dierlijk, perioden die | alles miltvuur 

menselijk, onderzocht besmet 

artefact) worden 

Bouwmateriaal, | perioden die | representatief sample: 

onversierd onderzocht | minimaal 2 exemplaren 

(natuursteen, worden per soort, formaat, 

keramiek, bv type of datering 

dakpan, 

baksteen en 

plavuizen) 

Bouwmateriaal, | perioden die | alles bij grote 

Archeolo- | versierd/ met _ | onderzocht ‘hoeveelheden 

gische | inscriptie worden 

(cultuur) | (natuursteen, 

lagen/ | keramiek, bv 

vlak, dakpan, 

sporen | baksteen, 

plavuizen) 

Glas perioden die | alles 

onderzocht 

worden 

Hout perioden die |_ (fragment van) artefact 

onderzocht | (onderdeel van) niet- | altijd 

worden complexe structuur (bv 

waterput / resten in 

paalgaten): in overleg 

(onderdeel van) altijd 

complexe structuur 

(bv haven, sluis, brug, 

: in overleg 

Huttenleem perioden die 

onderzocht 

worden           
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Leer perioden die | alles bij grote 

onderzocht hoeveelheden 

worden (bv beer-/ 

afvalputten, 

productieafval 

looierij); bij 

stads- 

/dorpskern 

onderzoek 

Context Materiaal Periode(n) | Meenemen Overleg Uitzondering 

(wel/niet 

meenemen of 

representatief 

sample) 

Metaal (e.g. perioden die | (fragment van) artefact | schatvondsten 

goud, zilver, onderzocht Groductiemateraay- | altijd direct 

brons, ijzer,tin | worden a melden 

bo9) Niet determineerbaar 

(mits zinvolle omvang) 

Vuursteen, perioden die | (fragment van) artefact | bij niet lokaal 

(Wommersom) | onderzocht van nature 

kwartsiet worden productiemateriaal/- _ | voorkomend, 

afval (bv debitage) onbeneikt 

materiaal 

Archeolo. | Natuursteen, _ [ perioden die [ (fragment van) bij niet lokaal 

gische | ex vuursteen. | onderzocht | artefact, indusief van nature 

(eultuur) | Bv BÜl worden productie afval voorkomend, 

lagen/ | maalsteen, onbewerkt 

vlak, | bouwmateriaal materiaal 

sporen 

Barnsteen, git | perioden die | alles 

onderzocht 

worden 

textiel perioden die | alles 

onderzocht 

worden 

Overig, bv haar, | perioden die | alles 

touw, schelp, op | onderzocht 

toog worden 

herkenbare 

zaden             
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Tabel 2: SELECTIE VOOR DEPONERING (Fase 2) 

(aan depothouder/eigenaar ter goedkeuring voorleggen in selectierapport)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

Context | (uit veld Deponeren Deselecteren / evt. gedeelte | Voorwaarden 

meegenomen) deselecteren (de)selectie 

alle uithet veld _ | bij grote zie tabel 3 

meegenomen ‘hoeveelheden en bij stads- 

materiaal Idorpskern onderzoek: 

representatief sample mogelijk 

Bot (dierlijk, alle uithet veld _ | bij grote hoeveelheden: depothouder/eigenaar 

menselijk, meegenomen representatief sample mogelijk | akkoord met 

artefact) materiaal (advies KNA Specialist) herbegraven 

Bouwmateriaal, | alle uithet veld _ | indien selectie fase 1 in het veld | zie tabel 3 

onversierd meegenomen niet i toegepast, alsnog 

(natuursteen en | materiaal representatief sample 

keramiek) toepassen 

Bouwmateriaal, | alleuithetveld _ | bij grote hoeveelheden: zie tabel 3 

versierd/ met _ | meegenomen representatief sample mogelijk 

inscriptie materiaal 

(natuursteen en 

keramiek) 

Glas alle uithet veld _ | bij grote hoeveelheden: 

meegenomen representatief sample mog: 

materiaal (advies KNA Specialist) 

Hout (fragment van) _ | bij grote hoeveelheden: 

artefact representatief sample mogelijk 

(advies KNA Specialist) 

(onderdeel van) _ | (gedetermineerde) 

structuur, indien | houtmonsters 

tijdens fase 1 tot 

EE behoud is 

overeengekomen 

Huttenleem alle uithet veld _ | bij grote hoeveelheden: 

meegenomen representatief sample mogelijk 

materiaal 

Leer alle uithet veld _ | selectie fase 1 indien niet n het 

meegenomen veld toegepast (advies KNA 

materiaal Specialist) 

Metaal alleuithetveld _ | door röntgenopname röntgenfoto van 'klomp’ 

meegenomen vastgestelde Iege 'klomp’ (van enige omvang) 

materiaal bij grote hoeveelheden spijkers, 

slak: representatief sample 

mogelijk 

Vuursteen; alle uithet veld _ | dat wat door de KNA Specialist 

(Wommersom) | meegenomen als onbewerkt wordt 

kwartsiet materiaal geclassificeerd en lokaal van 

nature voorkomt en niet als 

Ie grondstof is 

Natuursteen alle uithet veld _ | dat wat door de KNA Specialist   (ex. vuursteen, 

bouwmateriaal)   meegenomen materiaal   als onbewerkt wordt 

gecassificeerd en lokaal van 

nature voorkomt en niet als 

potentiële grondstof is 

geclassificeerd     
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Textiel alle uit het veld 

meegenomen 

materiaal 

  

op het 

zaden   

Overig, bv haar, | alle uit het veld 

touw, schelpen, | meegenomen 

herkenbare 

oog materiaal 

    
  

  

Tabel 3: REPRESENTATIEVE SELECTIE voor in het veld (fase 1) / voor deponering (fase 2) 
  

Materiaal 
deponeren 

Voorwaarden 

Overleg 
  

alle exemplaren/fragmenten met 

inscripties of anderszins opvallende 

fragmenten (bv misbaksels) 

indien sprake is van 

productieplaats 

  

Bulk aardewerk 

  

  

Faee d logisch, representatief sample focus op randen, altijd 

(periode, vorm/type, baksel, bodems, aanzetsels (bv 

bewerkingstechniek, versiering, tuiten, oren) en relatief 

vondstomstandigheid etc). grote wandfragmenten 

alle exemplaren/fragmenten met bij grote hoeveelheden 

Bouwmateriaal | inscripties/versiering en/of bij omvangrijke 

  

(natuursteen en 

grof keramiek) 

Fase1 

  

exemplaren 

logisch, representatief sample 2 exemplaren per soort/ | indien in fase 2 toe-/ 

(periode, vorm/type, baksel, formaat/ type/ datering | aangepast 

bewerkingstechniek, 

vondstomstandigheid etc).     
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Bijlage 4 Verklarende woordenlijst 

Antropogene sporen Alle immobiele sporen van menselijke oorsprong, variërend van paalgaten 

of fosfaatvlekken tot muurresten. 

AMK Archeologische Monumentenkaart geeft een overzicht van gewaardeerde archeologische 

terreinen in vier categorieën: 1). Archeologische waarde, 2) Hoge archeologische waarde, 3) Zeer 

hoge archeologische waarde en 4) Zeer hoge archeologische waarde beschermd. De AMK is de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van de RCE en de provincies en wordt beheerd door de RCE. 

  

Archeologische indicatoren Indicatief archeologisch materiaal dat bij (boor)onderzoek een 

aanwijzing kan zijn voor de aanwezigheid, ter plaatse of in de nabijheid, van een archeologische 

vindplaats. 

Archis Archeologisch Informatie Systeem. Dit door de RCE beheerde systeem bevat informatie 

over 0.a. onderzoeksmeldingen, vondstmeldingen, waarnemingen, complexen en monumenten. 

14 Koolstof (radioactieve isotoop), gebruikt voor datering. 

CIS Het landelijke registratienummer ten behoeve van archeologisch onderzoek, uitgegeven door 

het Centraal Informatiesysteem. 

Ex situ Niet ter plaatse. Aanduiding die wordt gebruikt om aan te geven of grondsporen en / of 

artefacten zich niet meer op de oorspronkelijke plaats in de bodem bevinden. Behoud ex situ is het 

bewaren van de archeologische informatie door definitief onderzoek (opgraven, documenteren en 

registreren). 

IKAW Indicatieve kaart van archeologische waarden, een door de RCE geproduceerde kaart op 

landelijk niveau met de verwachte relatieve of absolute dichtheid van (bepaalde) archeologische 

verschijnselen in de bodem. 

1VO Inventariserend Veld Onderzoek. Het verwerven van (extra) informatie over bekende of 

verwachte archeologische waarden binnen een onderzoeksgebied, als aanvulling op en toetsing van 

de archeologische verwachting, gebaseerd op het bureauonderzoek middels waarnemingen in het 

veld. 

In situ Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebruiker het heeft gedeponeerd, 

weggegooid of verloren. Behoud in sítu is het behouden van archeologische waarden in de bodem. 

KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. 

PvA Plan van Aanpak. Een door de opdrachtnemer op te stellen plan voor de uit te voeren werken 

waarmee beoogd wordt aan de vereisten zoals geformuleerd in het Programma van Eisen en/of het 

ontwerp te voldoen. Ook wordt hierin een voorstel gedaan voor de werkwijze waarmee de in het 

Programma van Eisen en/of ontwerp geformuleerde resultaatsverwachtingen bereikt kunnen 

worden. 

PVE Programma van Eisen. Het PVE is een door een bevoegde overheid opgesteld of bekrachtigd 

document dat de probleem- en doelstelling van de te verrichten werkzaamheden van de vindplaats 

geeft en de daaruit af te leiden eisen formuleert met betrekking tot het uit te voeren werk. 

RCE Riĳksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

RTS Robotic Total Station. Hiermee worden vlakken direct digitaal ingemeten. 

Selectieadvies Archeologisch inhoudelijk advies over de behoudenswaardigheid van een 

vindplaats. Dit wordt opgesteld aan de hand van de waarderingscriteria. 



Bijlage 5 Aanvullende eisen vanuit het depot, provincie Utrecht 

Eisen verpakkingsmateriaal 

Voor aanlevering dient een verklaring ondertekenen te worden ondertekend. Waarin staat 

dat het aangeleverde materiaal vrij is van schimmels en ongedierte. 

Metalen dienen aangeleverd te worden in verpakkingsmateriaal dat weekmaakvrij en 

dampdoorlatend is. Metalen worden opgeslagen in metaalcabine Í.v.m. bewaartoestand. 

Daarom is het handig dat deze vondsten in een eigen verpakkingsmateriaal zit. 

Vondsten worden uitgesplitst en verpakt per vondstnummer. 

Vondsten worden aangeleverd in stevige dozen zuurvrij karton. Afmeting 50 bij 50 bij 20 

cm of afmeting 50 bij 25 bij 20 cm (standaard ROB dozen). 

Dozen mogen niet zwaarder zijn die 14 kilo. 

Objecten zwaarder dat 14 kilo dienen op een (euro) pallet te worden aangeleverd 
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Datum aanvraag: 29 maart 2022 

Burgerlijke gemeente Woerden 

Kadastrale gemeente Rietveld 

Kadastrale sectie 8 

Kadastraal perceelnummer 1157 

Bouwplannaam Nieuwbouw woning 

Bouwnummer - 

Gelden de werkzaamhedenin deze T Ja 

aanvraag/melding voor meerdere _ [Z Nee 

adressen of percelen? 
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Datum aanvraag: 29 maart 2022 

Betreft de woning een woonboot 

of ander drijvend object met een 

woonfunctie? 

Gaat het om de bouw van &&n of 

meer woningen? 

Voor welke functie wordt de woning 

gebouwd? 

Is er sprake van particulier 

opdrachtgeverschap? 

R Ja 

D Nee 

IZ Eigen bewoning 

D Zorgwoning 

D Anders 

HJ 

D Nee 

Wat is er op het bouwwerk van 

toepassing? 

Eventuele toelichting 

Hebt u voor deze 

bouwwerkzaamheden al eerder 

een vergunning aangevraagd? 

ID Het wordt geheel vervangen 

ID Het wordt gedeeltelijk vervangen 

IZ Het wordt nieuw geplaatst 

Waar gaat u bouwen? 
Terrein 

Verandert de bruto 

EJ 

vloeroppervlakte van het bouwwerk 7 Nee 

door de bouwwerkzaamheden? 

Wat is de bruto vloeropperviakte 

van het bouwwerk in m2 

voor uitvoering van de 

bouwwerkzaamheden? 

Wat is de bruto vloeropperviakte 

van het bouwwerk in 

m2 na uitvoering van de 

bouwwerkzaamheden? 

Aanvraagrummer: 6846663 Bevoegd gezag: Gemeente Woerden 

o 
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Verandert de bruto inhoud HJ 

van het bouwwerk door de DD Nee 

bouwwerkzaamheden? 

Wat is de bruto inhoud van het 0 

‘bouwwerk in m3 voor uitvoering 

van de bouwwerkzaamheden? 

Wat is de bruto inhoud van het 848 

bouwwerk in m3 na uitvoering van 

de bouwwerkzaamheden? 

Verandert de bebouwde da 

oppervlakte van het terrein D Nee 

na uitvoering van de 

bouwwerkzaamheden? 

Wat is de bebouwde Ĳ 

oppervlakte van het terrein 

n m2 voor uitvoering van de 

bouwwerkzaamheden? 

Watis de bebouwde oppervlakte _ 160 

van het terrein in m2 na uitvoering 

van de bouwwerkzaamheden? 

Gaat het om een D Ja 

seizoensgebonden bouwwerk? E Nee 

Gaat het om een tijdelijk D J 

bouwwerk? Z Nee 

Waar gebruikt uhetbouwwerkeen/ _ [ Wonen 

of terrein momenteel voor? D Overige gebruiksfuncties 

Waar gaat u het bouwwerk voor IZ Wonen 

gebruiken? ID Overige gebruiksfuncties 

Wat wordt de gebruiksoppervlakte _ 223 

van de woning n m2 na uitvoering 

van de bouwwerkzaamheden? 

Wat wordt de vloeropperviakte 146 

van het verblijfsgebied van de 

woning in m2 na uitvoering van de 

bouwwerkzaamheden? 

Wat i het aantal huurwoningen 0 

waarvoor een vergunning wordt 

aangevraagd? 

Wat is het aantal Ĳ 

huurwooneenheden waarvoor een 

vergunning wordt aangevraagd? 

Wat is het aantal koopwoningen 1 

waarvoor een vergunning wordt 

aangevraagd? 
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Wat is het aantal 1 

koopwooneenheden waarvoor een 

vergunning wordt aangevraagd? 

Bent u na voltooiing van de mJ 

werkzaamheden bewonervan het _ [7 Nee 

bouwwerk? 

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk 

gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt 

Onderdelen Materiaal Kleur 

Gevels zie tekening zie tekening 

- Plint gebouw - - 

- Gevelbekleding - - 

- Borstweringen 5 È 

-Voegwerk - - 

Kozijnen - - 

- Ramen - - 

- Deuren 5 Ë 

- Luiken - = 

Dakgoten en boeidelen - - 

Dakbedekking 5 @ 

Vul hier overige onderdelen en - 

bijbehorende materialen en kleuren 

in. 

Ik wil mijn bouwplan da 

mondeling toelichten voor DD Nee 

de welstandscommissie/ 

stadsbouwmeester. 
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Handelen in strijd met regels 

    

  

Met welke regels voor ruimtelijke _ [2 Bestemmingsplan 

ordening zijn de voorgenomen 7 Beheersverordening 

werkzaamheden in strijd? ID Exploitatieplan 

ID Regels op grond van de provinciale verordening 

ID Regels op grond van een AMvB 

ID Regels van het voorbereidingsbesluit 

Beschrijfhoe enin welke matede __ Een woning wordt gebouw op grond met de bestemming 

voorgenomen werkzaamheden "Agrarisch landschappelijke' waarden 

in strijd zijn met de regels voor 

uimtelijke ordening. 

Beschrijfhethuidige gebruik van __ Agrarisch landschappelijke waarden 

de gronden of het bouwwerk. 

Beschrijf hetbeoogde gebruik van _ wonen 

de gronden of het bouwwerk. 

Beschrijf de gevolgen van geen 

het beoogde gebruik voor de 

ruimtelijke ordening. 

Is het beoogde gebruiktijdelijk van _ Ja 

aard? Z Nee 

Hebt u een rapport nodig waarin D Ja 

de archeologische waarde van het _ [Z Nee 

terrein dat zal worden verstoord in 

voldoende mate is vastgelegd? 

Wordt er afgeweken van het 04 

exploitatieplan? Z Nee 

Datumaanvraag: 29 maart 2022 _ Aanvraagnummer: 6846663 Bevoegd gezag: Gemeente Woerden Pagina 7 van 10 



e 

  

Datum aanvraag: 29 maart 2022 

Betreft het een in- of uitrit op een D Ja 

provinciale weg? Z Nee 

Wat wilt u precies gaan doen? [ Een nieuwe in- of uitrit aanleggen 

ID Een bestaande in- of uitrit veranderen 

D Anders 

Geef eventueel eentoelichting op __ Nieuwe uitrit aanleggen 

wat u gaat doen. 

Aan welk erf ligt de in- of uitrit? IZ Voorerf 

DD Zijerf 

D Achtererf 

Vul de straatnaamiin waar de in-of _ Rietveld 40 te Woerden 

uitrit op uitkomt. 

Wat zijn de afmetingen van de Zie situatie tekening architect 

nieuwe in- of uitrit? 

Welk materiaal wordt gebruikt? Half verharding 

Zijn erobstakels aanwezigdiehet _ Ja 

aanleggen ofhet gebruiken vande _ [Z Nee 

in- of uitrit in de weg staan? 

Voor hoeveel woningen/ 1 woning 

bedrijfspanden is/zijn de inrit(ten) 

bestemd: 

Wat is het aantal inritten per 1 

woning/bedrijfspand: 

Watis de breedte van deinri(ten) _ 280 cm 

(in centimeters): 
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Formele bijlagen 

Naam bijlage 
Bestandsnaam 

INL IMRO_0632 Rietv- _ INL.IMRO.0632.Rietv- 

eld40On01_pdf eld40On01.pdf 

ngenweg 143 Kamerik- _ OBP Rietveld 40 

_fegels versie__pdf _ Woerden en Van 

18109 Wijzigingspla- 

Teylingenweg 143 

Kamerik regels 

versie…pdf 

18109_Wijzigingspla- 

n_VOBP_29-03-2022 pdf n_VOBP_29-03-20- 
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2o 
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RVANRIJS_DIG Rapport- RVANRIJS DIG 

_pdí Rapport.pdf 
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PROJECT INFORMATIE 

  

Documentnummer : 2022-4073 
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Opdrachtgever . 
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Huisnummer / Kavel : 40 

Uitgangspunten 

De onderstaande gegevens zijn gehanteerd als leidraad voor de 

rapportage: 

e  Ontwerp gevels, plattegronden en doorsneden van ARCO Architecten 

Akkoord 

Paraaf 
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RESULTATEN EN CONCLUSIES 

  

Voldoet 

BENG Berekening 4 

Energielabel AtH+ 

RC-waarde (m?.K)/W 

  

Vloer 37/63 

Gevel 47 

Dak 63 

Kelderwand 37 

Kozijnen en Glas 

Uw-waarden 12 

W/(m2.K) 06 

ZTA glas (g-waarde) 

  

Verwarmingstoestel 

  

  

Verwarming Bodem-water Warmtepomp 

Tapwater Bodem-water Warmtepomp 

Afgiftesysteem Vloerverwarming 

Douche wtw - 

Koeling Bodem-water Warmtepomp 

Ventilatie D.3 Mechanische toevoer, 

mechanische afvoer (met WTW, 

CO2-sturing op toe- of afvoer en 

  

100% bypass) 

Duurzame Energie 

Zonneboilersysteem |- 

Aantal PV-panelen 16 x 375 watt/paneel         

* De BENG eisen zijn afhankelijk van de gebruikersfunctie, de verhouding Als/Alg en de bouwmethode. De specifieke eisen voor dît 

gebouw vindt u in de BENG Berekening (zie bijlage). 

** Als er spraken is van een actief koelsysteem is de TOjulimax eis n.v.t. 
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ALGEMENE INFORMATIE 

  

1.1 Aanleiding 

Dit rapport is opgesteld ten behoeve van de aanvraag van de omgevingsvergunning. 

1.2 Doel van het rapport 

Het doel van dit rapport is om aan te tonen dat het gebouw voldoet aan de eisen die gesteld zijn in het 

bouwbesluit en de daarbij behorende NTA normen. 

1.3 Onderdelen van de rapportage en daarbij behorende voorschriften 

In tabel 1 vindt u het overzicht van de onderdelen die in deze rapportage getoetst worden. Ook vindt u het 

overzicht van de geldende afdelingen uit het bouwbesluit van 2012 en de daar bijbehorende NTA norm. 

Tabel 1. Onderdelen rapportage incl. afdelingen bouwbesluit en NEN normen. 

Onderdeel rapportage Afdeling Bouwbesluit 

  

BENG Berekening Artikel 5.1 en 5.2 NTA 8800 

  

1.4 Leeswijzer 

Dit rapport is als volgt opgebouwd. Na de algemene informatie in hoofdstuk 1 worden in de volgende 

hoofdstukken de betreffende bouwbesluitberekeningen opgesomd en vind in de bijlage de 

uitwerking hiervan plaats. 
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BENG BEREKENING 

  

  

Dit onderdeel is gebaseerd op de NTA 8800. 

Eris gebruikt gemaakt van het softwarepakket Uniec3. De software is gecertificeerd volgens de BRL 9501 

en voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit/ BEG (BBL). 

De BENG eisen conform het bouwbesluit zijn verwerkt in de uitdraai van Uniec3. 

2.1 Toetsingscriteria 

In bijlage 1 zijn de behaalde scores en de toetsingscriteria van de BENG berekening gepresenteerd in PDF. 

Een samenvatting van de berekende scores vindt u n het hoofdstuk resultaten en conclusies op pagina 2 

van dit rapport. 

HBA .. 



BIJLAGE 1 BENG BEREKENING 

  

  

HBA.. 6 



Registratienummer __ Datum registratie Geldig tot 

927295520 03-06-2022 Tot oplevering 

Deze woning A+++ heeft energielabel 
   

Energielabel woningen 

  

D) £ A ++ 

  

  

Verbetering 
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2 Gevelpanelen 8 Warm water Warmtepomp EN 
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Toelichting bij dit energielabel 

Voor uw woníng is het energielabel bepaald. Dit label geeft aan hoe energiezuinig uw woning is. Hierbij s gekeken naar de isolatie van de 

woning en de installaties die nodig zijn voor verwarming, koeling, warm water en ventilatie. 

Hoe minder fossiele energie uw woning gebruikt, hoe beter uw energielabel. Hierbijis G het slechtste energielabel en A” het beste 

energielabel. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas. Uw woning gebruikt 29,86 kWh/m2 fossiele energie per jaar. Dit komt 

overeen met 7,00 kg CO,/m? per jaar. De hoeveelheid fossiele energie die uw woning gebruikt, hangt af van de isolatie, de aanwezige 

installaties en de compactheid van uw woning. Hoe compacter een woning is, des e lager is de waarde voor de compacthei 

compacte woning heeft relatief weinig buitenmuren en verliest daardoor minder energie. Het gebruik van hernieuwbare energie — denk aan 

zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen — vermindert ook de fossiele energie die u nodig hebt. Isolatie en hemieuwbare energie 

zijn nodig voor de transformatie naar een duurzame gebouwde omgeving tot 2050. Heeft u nog een aardgasaansluiting voor verwarming 

van uw woning, dan moet u zich voorbereiden op deze overgang. Op dit energielabel vindt u adviezen hoe u dît kunt doen. 

  Een   

29,86 kú per jaar 

p 

G F E D \ c B A | A | A° A 
290 250 190 160 380 395 105 75 50 Ĳ 

  Hoe is het energielabel berekend? Hierbijis uitgegaan van een gemiddeld aantal bewoners, gemiddeld bewonersgedrag en het 

gemiddelde Nederlandse klimaat. Het energiegebruik voor huishoudelijke apparatuur — zoals tv, wasmachine en koelkast — telt niet mee. 

Dit i omdat het energielabel alleen gaat over hoe energiezuinig de woning zelf is. Het energiegebruik op het energielabel is daarom niet 

hetzelfde als het elektriciteitsverbruik op uw energierekening. 

  

Warmtebehoefte 

in de wintermaanden 

    De warmtebshoefte is de hoeveelheid warmte die gemiddeld per jaar nodig is om uw woning voldoende 

warm te krijgen. Een woning die goed geïsoleerd en kierdicht is, en een energiezuinig ventilatiesysteem 

heeft, heeft een lage warmtebehoefte. De warmtebehoefte van uw woning is 33,23 KWh per vierkante 

meter vloeropperviakte. Bij een warmtebehoefte van maximaal 67 KWh per vierkante meter 

vloeroppervlakte voldoet de woning aan de Standaard voor woningisolatie. Uw woning is dan in veel 

  

Voldoet aan de Standaard 

voor woningisolatie? & 

gevalien klaar voor de overstap naar een duurzame warmtevoorziening die warmte levert op ongeveer 

z 60 graden in de woning,zoals warntepompen. 

Risico op hoge Afl Het risico op hoge binnentemperaturen in uw woning in de zomermaanden is laag. Maatregelen zoals 

binnentemperaturen buitenzonwering, zonwerende beglazing en dakisolatie beperken het risico op hoge 

in de zomermaanden binnentemperaturen. 

Aandeel hernieuwbare Het aandeel hemieuwbare energie dat u benut voor uw woning, is 64,7%. Hernieuwbare energie is 

afkomstig uit zon, biomassa, buitenlucht en bodem. Zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en 

biomassaketels vergroten het aandeel hemieuwbare energie. 

  energie 

Indicatie Onderstaande tabel geeft een indicatie van de energierekening per maand, gebaseerd op vergelijkbare 

energierekening woningen in Nederland. Uw energierekening wordt behalve door de energiezuinigheid van de woning 

Pripei 2022 ook door uw gedrag beïnvioed. Als u de verwarming veel aan hebt staan, veel warm water gebruikt en 

veel elektrische apparatuur in gebruik heeft, dan is uw energierekening hoger. Er is in de tabel daarom 

onderscheid gemaakt in laag, gemiddeld en hoog. 

  

Laag 

Gemiddeld €650 5 620 05 e57 es30 es00 ea7s 60 eaa0 

Hoog _ €100 eo6s 095 €50 e e €0 540 ec20 €95 €75 

  



Energielabel woningen 3van8 

  

Kenmerken en maatregelen 

Op de voorkant van dt energielabe! staat een samenvating van de belangrijkste energetische kenmerken van uw woning. Op deze en de 

volgende pagina's vindt u een gedetailleerder overzicht van de isolatie en installaties in uw woning. Ook leest u welke energiebesparende 

maatregelen u nog kunt treffen. Bij de toelichting over isolatie, staat telkens een streefwaarde. Deze streefwaarde geeft aan naar welk 

isolatieniveau u kunt streven als u wilt gaan isoleren. Als u alle bouwdelen isoleert tot de streefwaarde, dan hoeft u in de toekomst niet nog een 

keer te isoleren en wordt de Standaard voor woningisolatie ruimschoots gerealiseerd. Door het voldoen aan de Standaard zorgt u ervoor dat 

  

uw woning op de toekomst is voorbereid. 

Op basis van de energetische kenmerken van uw woning i een aantal mogelijke maatregelen bepaald. Hiermee kunt u de energieprestatie 

van uw woning verbeteren. Let op: het gaat om mogelijk kosteneffectieve maatregelen. Of deze maatregelen daadwerkelijk verantwoord 

toegepast kunnen worden - uit oogpunt van bijvoorbeeld binnenklimaat, comfort, gezondheid, technische haalbaarheid en kosteneffectiví 

- is afhankelijk van de specifieke eigenschappen van uw woning. Een energiedeskundige kan u hier over adviseren. 

  

Vaak is ook veel energiewinst te halen door het correct inregelen, gebruiken en onderhouden van uw woning en de installaties. Het zorgt, 

behalve voor een lager energiegebruik, ook voor een gezonder en comfortabeler binnenklimaat. 

  

Isolatie 

1 Gevels Buitenmuren worden aangeduid als gevels. De isolatiewaarde van gevels wordt uitgedrukt in een 

R-waarde. Hoe hoger de R‚-waarde, hoe beter de isolatiewaarde. Een hogere isolatiewaarde houdt de 

warmte beter in de woning in de koude maanden. Hoe groter de opperviakte van een gevel, hoe meer 

effect een goede of slechte isolatiewaarde zal hebben op de energetische kwaliteit van uw woning. 

  

Dankzij goede gevelisolatie verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en 

vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO,. Ook zorgt goede gevelisolatie voor een verhoging van 

het comfort in de woning. De woning is gelijkmatiger warm doordat de muren minder kou afgeven. 

In nieuwere woningen is een goede isolatie standaard aanwezig. Bij oudere woningen is er vaak 

sprake van een niet-gefsoleerde spouwmuur. In dat geval is spouwmuurisolatie een, in verhouding, 

goedkope manier om de gevel te isoleren. Met het naisoleren van de spouw wordt een matige 

isolatiewaarde gehaald (R.= 1,0 tot 1,7 m2K/W). Er zijn ook andere mogelijkheden. Denk aan isolatie 

aan de binnenkant of de buitenkant van de gevel. Deze geven een betere isolatiewaarde, maar zijn ook 

duurder. 

Hoogstwaarschijnlijk worden gevels maar één keer na-geïsoleerd. Het s dan verstandig om de gevels 

direct goed te isoleren. Isoleer daarom meteen richting de streefwaarde (R 6,0 m?K/W). 

  

Hieronder ziet u de oppervlakken en R.-waarden van de gevels van uw woning. Hoe hoger de R-waarde, hoe beter de isolatie. 

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd. 

Noord Oost   

  op. 0 SR Opp. 

321m E | 47 om B | 47 

West 

  

op. 0 SA 

14m E | 47 

  



Energielabel woningen 
4van8 

  

3 Daken 
Daken kunnen bestaan uit horizontale of hellende delen. De bovenkant van een dakkapel wordt ook 

beschouwd als een dak. De isolatiewaarde van daken wordt uitgedrukt in een R-waarde. Hoe hoger de 

R-waarde, hoe beter de isolatiewaarde. Een hogere isolatiewaarde houdt de warmte beter in de woning 

in de winter. Met dakisolatie blijft vooral de bovenverdieping ook in de zomer koeler. Hoe groter het dak, 

hoe meer effect een goede of slechte isolatiewaarde heeft op de energetische kwaliteit van uw woning. 

Dankzij goede dakisolatie verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten 

en vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO,. Afhankelijk van het type dak, schuin dak met 

pannen of een plat dak, is isoleren aan de binnenkant of buitenkant mogelijk. Het juiste gebruik 

van dampremmende folie is daarbij een middel om vocht en houtrot in het dak te voorkomen. Als uw 

dakbedekking aan vernieuwing toe is, neem dan direct de isolatie mee, en isoleer het dak meteen 

richting de streefwaarde (R 8,0 meK/W). 

  

  

Hieronder ziet u de oppervlakken en R‚-waarden van de daken van uw woning. Hoe hoger de R.-waarde, hoe beter de isolatie. 

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd. 

Oost West 

  

Opp. ° n 

om e | 63 

Opp. ° 3R 

2 e | 63 

  

4 Vloeren 
Hiermee worden vloeren bedoeld die grenzen aan de grond of buitenlucht. Dit zijn begane grondvioeren 

met of zonder kruipruimte eronder, maar ook vloeren boven een onderdoorgang. De isolatiewaarde van 

vioeren wordt uitgedrukt in een R-waarde. Hoe hoger de R-waarde, hoe beter de isolatiewaarde. 

Een hogere isolatiewaarde houdt de warmte beter in de woning in de koude maanden. Hoe groter de 

oppervlakte van een vloer, hoe meer effect een goede of slechte isolatiewaarde zal hebben op de 

energetische kwaliteit van uw woning. 

Door goede vloerisolatie verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en 

vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO.. Goede vloerisolatie verhoogt het comfort in de woning. 

De woning houdt de warmte beter vast en de vloer voelt minder koud aan. Het gaat hierbij niet alleen 

om begane grondvloeren, maar ook om vioeren boven een onderdoorgang. 

Hebt u een vloer boven een kelder, een kruipruimte met een vrije ruimte onder de balken van mini- 

minimaal 35 cm, of een voer boven een onderdoorgang, dan kan de onderzijde van de vloer geïsoleerd 

worden. Bij de kruipruimte is het dn belangrijk om de bodem af te dekken met een kunststoffolie om 

te voorkomen dat isolatiemateriaal vochtig wordt. Hebt u vloeren op de volle grond of boven een lage 

kruipruimte, dan kan de bodem of de bovenzijde van de begane grondvloer geïsoleerd worden. 

Als u uw vloer gaat isoleren, is het verstandig om meteen goed te isoleren. Isoleer daarom meteen 

richting de streefwaarde (R, 3,5 m:K/W). 

  

Hieronder ziet u de oppervlakken en R-waarden van de vioeren van uw woning. Hoe hoger de R,-waarde, hoe beter de isolatie. 

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd. 

Vloeren 

o 35 8 opp 

1415 w E 3,7 
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5 Ramen 
Dit betreffen alle ramen aan de buitenzijde van uw woning. Ook een buitendeur met veel glas (denk 

aan een balkondeur of keukendeur) telt voor het energielabel als een raam. Bij het bepalen van 

de isolatiewaarde van ramen, wordt gekeken naar de combinatie van het glas met het kozijn. De 

isolatiewaarde van ramen wordt uitgedrukt in de U,-waarde. Hoe lager de U,-waarde, hoe beter de 

isolatie is. HR”-glas en triple-glas hebben een lage U,-waarde en houden de warmte beter in de 

woning dan enkel glas en gewoon dubbel glas. Hoe groter de oppervlakte van de ramen in uw woning, 

hoe meer effect een goede of slechte isolatiewaarde heeft op de energetische kwaliteit van uw woning. 

  

Door goed isolerend glas, zoals HR"-glas, vacuümglas of triple (3-voudig) glas, verliest uw woning 

minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO,. 

Ook verhoogt goed isolerend glas het comfort in de woning. U heeft geen tocht en kou bij de ramen en 

geen condens aan de binnenkant van het raam. Door goed isolerend glas hoort u ook minder geluid 

van buiten. 

Als uw kozijnen aan vervanging toe zijn, is dat het ideale moment om de kozijnen en het glas in één 

keer goed te isoleren. Kies dan meteen voor een oplossing die richting de streefwaarde gaat (U, van 

1,0 WimeK). 

  

Hieronder ziet u de oppervlakken en U,;waarden van de ramen van uw woning. Hoe lager de U,-waarde, hoe beter de isolatie. 

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd. 

  

Noord Oost Zuid 

om o m om o 7% om o 7 

9,6m? -_I 12 13m -_ 12 5,9m? - 12 

27m B |142 2om B | 12 2m B |12 

16m? -_I 12 29m: -_| 12 12m: -_, LE 

1,4m? -_| 12 12m -_I 12 

14m _ 42 

West 

op. 0 Uy 

7,5m? -_, 12 

32m - 12 

22m I 12 

22m? -_, 12 

22m I 12 

22m -_I 12 

1,4m2 -___I 12 

14m | 12 

1,4m2 - 12 
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6 Buitendeuren 
Een buitendeur met weinig glas (zoals veel voordeuren) telt in het energielabel als een buitendeur. 

Deuren met veel glas tellen voor het energielabel als een raam. Bij het bepalen van de isolatiewaarde 

van buitendeuren, wordt gekeken naar de combinatie van de deur met het kozijn. De isolatiewaarde 

van buitendeuren wordt uitgedrukt in de U,-waarde. Hoe lager de U,-waarde, hoe beter de isolatie. 

Een geïsoleerde buitendeur houdt de warmte beter in de woning. 

Met goed isolerende deuren verliest uw woning minder warmte. U bespaart op uw energiekosten en 

vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO,. Ook verhoogt een goed geïsoleerde deur het comfort 

in de woning. Belangrijk bij de plaatsing van een deur s dat deze in een gefsoleerd kozijn wordt gezet. 

Rondom de deur moet aan vier zijden een goede luchtdichting worden aangebracht. 

Als u een buitendeur gaat vervangen, kies dan voor een geïsoleerde buitendeur die richting de 

streefwaarde gaat (U, van 1,4 W/meK). 

  

Hieronder ziet u de oppervlakken en U,-waarden van de buitendeuren van uw woning. Hoe lager de U -waarde, hoe beter de isolatie. 

Niet of slecht geïsoleerde delen zijn rood gemarkeerd. 

Noord West 

  

op. 0 au, 

15m J 42 

oom 12 

om 0 u 

s0m: I J 42 

2om I 12 

  

LET OP! 
Besteed speciale aandacht aan kierdichting en ventilatie bij het isoleren van 

een woning 

Om de overstap te kunnen maken naar duurzame warmtevoorzieningen, zoals bijvoorbeeld een 

warmtepomp, moet uw woning niet alleen goed geïsoleerd zijn, maar moet ook de luchtdichtheid 

van de woning in orde zijn. De luchtdichtheid wordt bepaald door kieren en naden waardoor warmte 

verloren gaat. Deze kieren en naden kunnen zitten bij de aansluiting van de ramen op de gevel, of 

de aansluiting van het dak op de gevel. Bij het verbeteren van de isolatie van vloeren, gevels, daken, 

ramen, deuren en/of panelen, is het belangrijk dat al deze onderdelen goed luchtdicht op elkaar 

aansluiten. Dit voorkomt warmteverlies en onaangename tocht. Door koude tocht zetten mensen de 

verwarming hoger en dat kost energie. 

  

Als u kieren en naden dicht, komt er geen lucht van buiten meer de woning in. Dat voorkomt tocht. 

Maar de woning moet wel (op een gecontroleerde manier) frisse lucht binnen krijgen. Ventiatie is 

belangrijk voor de gezondheid en voorkomt vochtproblemen. Besteed bij de verbetering van de isolatie 

van de woning — en met name bij het dichten van naden en kieren — ook aandacht aan voldoende 

ventilatie. Laat u hierover informeren door een expert. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van 

winddrukgeregelde roosters of een ventilatie-unit met warmteterugwinning. 

  



Energielabel woningen 
7van8 

  

Installaties 

7 Verwarming 

8 Warm water 

Meer informatie over 

energiebesparende 

maatregelen vindt u op 

www.verbeterjehuis.nl 

10 Ventilatie 

In de meeste woningen is sprake van één verwarmingstoestel. Soms zijn er verschillende toestellen 

voor de verwarming van de woning. In de tabel hieronder staat welke toestellen in uw woning aanwezig 

zijn en welk gedeelte van de woning door die toestellen verwarmd wordt. 

Verwarmingstoestellen Aangesloten opp. 
  

Warmtepomp 374,6 me 
  

De meeste woningen hebben één warmwatertoestel. Soms is er sprake van meerdere verschillende 

toestellen die zorgen voor het warm water. In de tabel hieronder is weergegeven welke toestelen in uw 

woning aanwezig zijn 

Warmwatertoestellen Douche met warmteterugwinning 
  

Warmtepomp Niet aanwezig 
  

Maatregel: warmteterugwinning uit douchewater 

Met een douche-wtw gebruikt u de warmte van wegstromend douchewater om het koude water voor 

de douche alvast een beetje op te warmen. Het voorverwarmde water gaat naar de mengkraan van de 

douche en/of combitoestel. Om de warmte uit 

het douchewater terug te kunnen winnen, wordt in de afvoerpijp, douchebak of vloer van de inloop- 

douche een warmtewisselaar geplaatst. 

  
rmee bespaart u energie van uw warmwaterinstallat 

  

Maatregel: zonneboiler voor warm water en/of verwarming 

Zonnecollectoren zetten de energie van de zon om in warm water. Een zonneboilerinstallatie bestaat 

uit verschillende onderdelen: zonnecollectoren op het dak, en een boïlervat waarin het door de zon 

verwarmde water wordt opgeslagen. Een zonneboiler kan op jaarbasis gemiddeld de helft van het bad- 

en douchewater verwarmen. Een zonneboiler levert in de zomer bijna al het warme water. In de winter 

ukt dit niet en zorgt de cv-ketel, biomassaketel of warmtepomp voor warm water. Als de installatie groot 

genoeg is, kan het systeem ook worden aangesloten op het verwarmingssysteem. De opgevangen 

zonnewarmte kan dan ook worden gebruikt voor het (gedeeltelijk) verwarmen van de woning. 

  

Ventilati 

hieronder staat wat voor ventilatiesysteem uw woning heeft. In oudere woningen s vaak geen 

mechanisch ventiatiesysteem aanwezig: ventileren gebeurt alleen door roosters boven het raam, of 

door het openen van (klep)ramen. Bij woningen gebouwd na 1975, zorgt vaak een ventilator voor het 

toe- en/of afvoeren van frisse lucht. Deze ventilator kan een energiezuinige gelijkstroomventilator zijn, of 

een minder zuinige wisselstroomventilator. In het overzicht ziet u ook of de warmte uit de ventilatielucht 

teruggewonnen wordt en wordt hergebruikt in de woning. 

  
is belangrijk voor frisse lucht in de woning en de gezondheid van bewoners. In het overzicht 

Warmte- Wisselstroom- _ Aangesloten 

Type ventilatiesysteem terugwinning _ ventilator oppervlakte 
  

Balansventilatie Ja Nee 374,6 m? 
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11 Koeling 

Meer informatie over 

energiebesparende 

maatregelen vindt u op 

www.verbeterjehuis.nl 
  

12 Zonnepanelen 

Heeft uw woning een mechanisch koelsysteem, dan staat dit vermeld in het overzicht hieronder. 

Het nadeel van woningen met koelsystemen is dat deze systemen energie gebruiken (en ook een 

slechter energielabel hebben dan woningen zonder koelsysteem). In plaats van het aanbrengen van 

een koelsysteem, kunt u beter maatregelen treffen om de zomerse zonnewarmte buiten te houden. 

Bijvoorbeeld door het aanbrengen van buitenzonwering, overstekken of zonwerende beglazing. 

Koeltoestellen Aangesloten oppervlakte 
  

Bodemkoeling of vrije koeling 374,6 m2 

  

In het overzicht hieronder staat de omvang van het zonnepanelensysteem aangegeven (uitgedrukt in de 

oppervlakte en het totale wattpiekvermogen). Hoe groter het systeem, des te meer elektriciteit ermee 

opgewekt kan worden. Daarbij is de oriëntatie van de panelen van grote invloed: hoe meer direct zonlicht 

op de panelen valt, hoe hoger de opbrengst. 

Wattpiekvermogen Oriëntatie Opperviakte 
  

6000 Wp West 29,9 m2 
  

  

Disclaimer 

Dit energielabel is afgegeven door Riĳksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op 

www.zoekjeenergielabel.nl, www.ep-online.nl of in MijnOverheid. De genoemde besparingsmogelijkheden zijn maatregelen die op dit 

moment in de meeste gevallen kosteneffectief zin, of dit binnen de geldigheidsduur van het energielabel kunnen worden. Op 

www.verbeterjehuis.nl kunt u een indicatie krijgen hoeveel bovenstaande maatregelen kosten en wat zij u opleveren aan energiebesparing 

Of de genoemde maatregelen daadwerkelijk verantwoord toegepast kunnen worden uit oogpunt van bijvoorbeeld comfort, gezondheid, 

kosten e.d., is afhankelijk van de huidige specifieke eigenschappen van uw woning. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan 

deze informatie. U wordt altjd geadviseerd om hiervoor professioneel advies in te winnen. 
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Algemene gegevens 

omschrijving D°2022-4073 

plaats Woerden 

type gebouw grondgebonden woning 

soort bouw nieuwbouw 

bouwjaar 2022 

eigendom onbekend 

opname detailopname 

datum berekening 13-04-2022 

opmerkingen 

Registratie 

Deze berekening is geregistreerd in de landelike database van de Rijksoverheid (EP-Online) op 3 juni 2022 met de volgende 

registratienummers: 

omschrijving _ uniekeomschijving __ provisional D registratienummer _ opnamedatum 

Woning 4073 55602CC43236477FA64AB020CE98E573 0927295520 
  

Bij woongebouwen moet zowel de berekening van het gehele woongebouw als van de individuele appartementen ingediend worden voor de 

omgevingsvergunning. Deze berekeningen moeten allemaal geregistreerd worden bij EP-Online. 

Bouwkundige bibliotheek 

  

Definieer dichte constructies (vloeren, gevels, dake   

dichte constructie vlak methodiek Ro [meK/W] 

Vioer vloer vrie invoer 3,70 

Vioer boven buitenlucht vloer boven buitenlucht vrie invoer 630 

Gevel gevel vrie invoer 470 

Hellend dak dek vrie invoer 630 

Kelderwand kelderwand vrie invoer 3,70 
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Definieer transparante constructies (ramen, deuren, panelen in kozijn) 

transparante constructie 

Raam 

Deur 

type 

raam 

deur 

methodiek Uw/ Up [Wim?K] ggin 

vrie invoer 12 0,60 

vrie invoer 12 0,00 

Definieer lineaire thermische bruggen (aansluitingen) 

lineaire constructie 

01. fundering - voorgevel 

02. fundering - deur 

03. fundering - kopgevel (grondgebonden 

gebouw) 

04. fundering - woningscheidende wand 

05. en 54 langsgevel - onderdorpel raam 

06. en 55 langsgevel - zijstij raam en deur 

07. en 56 langsgevel - bovendorpel raam 

08. voorgevel - woningscheidende wand 

09. langsgevel - kopgevel (uitwendige hoek) 

10. langsgevel - verdiepingsvloer 

10. langsgevel - verdiepingsvloer 

11. langsgevel - bovendorpel raam met rooster 

12. langsgevel - kopgevel (inwendige hoek) 

13. dakvoet, voorgeve, hellend dak 

13. dakvoet, voorgeve, hellend dak 

14. hellend dak - woningscheidende wand 

15. hellend dak - kopgeve! 

15. hellend dak - kopgeve! 

16. hellend dak - nok 

17. hellend dak - kozijn dakkape! 

18. hellend dak - plat dak dakkape! 

19. hellend dak - zijwang dakkapel 

Uniec 3.1.1.1 

positie methodiek omschriving [wîfm<1 

ii NTA 8800 01 fundering- nietdragende gevel- voorwaarden 270 

bijage ! _ tabel 11 

fundering NTA 8800 (2, fyndering - deur - voorwaarden tabel |1 0450 
bijage | 

fundering :'ä:gîî°° 03. fundering - dragende gevel - voorwaarden tabe! .1 0,600 

fundering NTA 8800 (4, fundering - woningscheidende wand 0.000 
bijage | 

NTA 8800 05. gevel - onderdorpel kozijn (grondgebonden 

voerongebonden pijagel  gebouw) - voorwaarden tabel |.1 0150 

voerongebonden NTA 8800 08. geve - zistkozjn (grondgebonden gebouw)- 099 

bijage | _ voorwaarden tabel .1 

NTA 8800 07. gevel - bovendorpel kozijn (grondgebonden 

Vloerongebonden ijagei  gebouw) - voorwaarden tabel |.1 0:100 

voerongebonden NTA 8800 08. gevel- woningscheidende wand -voorwaarden 109 

bijage! _ tabel 11 

NTA 8800 09 niet dragende gevel- dragende gevel (uitwendige 

Vloerongebonden pijagei  hoek) - voorwaarden tabel |.1 0140 

vloerongebonden :'ä:gîî°° 10. gevel- verdiepingsvloer - voorwaardentabell1 _ 0,090 

voer :'ä:gîî°° 10. gevel- verdiepingsvloer - voorwaardentabell1 _ 0,090 

voerongebonden NTA 8800 11. gevel bovendorpel raam metroostr - 0450 

bijage | _ voorwaarden tabel .1 

voerongebonden NTA 8800 12. niet dragende gevel- dragende gevel (nwendige 909 

bijage! _ hoek) 

voerongebonden NTA 8800 13. hellend dak - gevel (dakvoet) - voorwaarden abel 169 

biage! 11 

E NTA 8800 13. hellend dak - gevel(dakvost) - voorwaarden tabel , 160 

biage! 11 

& NTA 8800 14. hellend dak - woningscheidende wand - da 

bijage | _ voorwaarden tabel .1 

dak NTA 8800 , nellend dak - gevel- voorwaarden tabel |1 0.130 

bijage | 

vloerongebonden :'ä:gîî°° 15. hellend dak - gevel - voorwaarden tabel |.1 0.130 

dak NTA 8800 , hellend dak - nok - voorwaarden tabel .1 0,050 

bijage | 

aa NTA 8800 17 hellend dak - ozin dakkapel- voorwaardentabel , 90 

biagel 14 

de NTA 6800 18 hellenddak - latdekdakkapel-voorwaarden 690 

bijage! _ tabel |1 

e NTA 8800 19 hellend dak - juang dakkapel- voorwaardentabel , 19 

Pagina 2/18 

bijage! 11 
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Definieer lineaire thermische bruggen (aansluitingen) 

  

  

  

Y 

lineaire constructie posite methodiek omschriving K 

Ù - j E 

aa EN GIeEIS G m NTA 8800 20. hellend dak - onderzide dakraam- voorwaarden , 190 

bijage! _ tabel |1 

1 aaneluti - 

e & NTA 8800 21. hellend dak - zjaansluing dakraam- voorwaarden , 140 

bijage ! _ tabel |1 

hell - j # 

ZE e d- Boverdide Ielraem k NTA 8800 22. hellend dak - bovenzijde dakraam- voorwaarden _ , 120 

bijage ! _ tabel |1 

23. hellend dak - zakgoot voer :'ä:gîî°" 23. hellend dak - zakgoot- voorwaarden tabel |1 __ 0,240 

23. hellend dak - zakgoot dak ï‚í:gîî°" 23. hellend dak - zakgoot- voorwaarden tabel |1 __ 0,240 

24. helend dak - opgaand werk kopgevel voerongebonden NTA 8800 24. hellnd dak - opgaand werk gevel (houten 0100 

(nouten hulpconstructies) bijage | _ hulpconstructies) - voorwaarden tabel .1 

24.helend dak - opgaand werk kopgevel (RVS 1 grongetonden NT/A 6800 24. hlend da - opgaand werk geve! (RVS 0410 

metselwerk drager) bijage | _ metselwerk drager) - voorwaarden tabel |.1 

24. hellend dak - opgaand werk kopgevel NTA 8800 24. hellend dak - opgaand werk gevel (houten 

g dak W : 0130 

(nouten hulpconstructies) bijage | _ hulpconstructies) - voorwaarden tabel .1 

24, hellend dak - opgaand werk kopgevel (RVS NTA 8800 24. hellend dak - opgaand werk gevel (RVS 

dak 4 0410 

metselwerk drager) bijage | _ metselwerk drager) - voorwaarden tabe! |.1 

50 fundering - kopgevel (niet-grondgebonden p INTA 8800 50 fundering - dragende gevel (niet-grondgebonden 

fundering 5 0610 

gebouw) bijage | _ gebouw) - voorwaarden tabel |2 

51. doorlopende woer boven AOR-opgaande o grongebonden NT/A 6800 51- dooropende vloerboven AOR -opgaandeniet 640 

langsgevel bijage | _ dragende gevel - voorwaarden tabe! 2 

52. doorlopende vloer boven AOR - ko: NTA 8800 52. doorlopende vloer boven AOR - kozin in 

vloerongebonden N' 0,640 

opgaande langsgevel bijage | _ opgaande gevel - voorwaarden tabel L2 

53. loggia-gevel- gevel(inwendigehoek) __ vloerongebonden ï‚í:gîî°" 53. loggia - gevel- gevel (inwendige hoek) 0,000 

NTA 8800 54. gevel - onderdorpel ozijn (niet-grondgebonden 

1- l l 

54. kopgevel - onderdorpel raam vloerongebonden pijagel  gebeun) . vooraarden b 12 0150 

voerongebonden NTA 8800 55. geve - zitjkozin (nit-grondgebonden gebouw) , g99 

bijage | _- voorwaarden tabel |2 

NTA 8800 56. gevel - bovendorpel kozin (niet-grondgebonden 

1- i 

66. kopgevel - bovendorpel raam loerongebonden pijggel  geboun) - voorvaarden b 2 0100 

: e NTA 8800 ‚ e 

7. oggia -gevel- kopgevel (nwendigehoek)  Woerongebonden pijagel 37- 199gi gevel- geve inmendige hoek) 0,000 

58 verdiepingsvloer - langsgevel - galerij of NTA 8800 58 verdiepingsvloer - gevel- galeri of balkon 

balkon (aanstortnokken) Vloerongebonden ijage| _ (aanstorinokken) - voorwaarden tabe! 2 0.700 

59 verdiepingsvloer - langsgevel met kozijn - NTA 8800 59 verdiepingsvloer - gevel met kozjn - galeri of 

j 

galerij of balkon (aanstortnokken) Vloerongebonden pijage| _ balkon (aanstorinokken) - voorwaarden tabel |2 G 

60. dakwoer - opgaande langsgevel vloerongebonden :'ä:gîî°" 60. dakwoer - opgaande gevel - voorwaarden tabe! .2 0,160 

SE - 

S1/dekwoerzkeaiinopgeendsengsgevel ( Woerongebonder T 6800 81- dalvioer.= kozij n opgaande gevel - voorwearden g 1e 

bijage! _ tabel 2 

j - 1- ing - l 

62. dakvloer - langsgevel - borstwering vloerongebonden :g‚í:gîî°° ÎÊ dakvleer= gevel-borsenng=vooweardentabel, p aa; 

63. overkragende Voer angsgevel (uitwendige … rongebonden NT/A 6800 63. overkragende woer -gevel(uiwendigehoek)- 310 

hoek) bijage l _ voorwaarden tabel L2 

oer: w 

64. overkragende loer -langsgevel (inwendige erongebonden NTA 8800 &4. overkragende vloer - gevel (inwendige hoek) 0,000 

hoek) bijage | 

NTA 8800 

65 vloer boven AOR - langsgevel vloerongebonden pijggel 65 oer boven AOR - gevel voorwaarden tebell2 _ 0,360 

l - l (uit i i - l (uit i - 

66. overkragende Woer- kopgevel (uiwendige o grongebonden NT/A 6800 66. overkragende woer -gevel(uiwendigehoek)- 399 

hoek) bijage | _ voorwaarden tabel L2 

NTA 8800 

67. vloer boven AOR - kopgevel vloerongebonden 67. loer boven AOR - gevel - voorwaardentabel 2 _ 0,780 

bijage | 
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Definieer lineaire thermische bruggen (aansluitingen) 

Y 

lineaire constructie positie methodiek omschrijving mg 

NTA 8800 68. plat dak - niet dragende gevel (dakrand) - 

k l i 

68. plat dk - langsgevel (dakrand) vloerongebonden pijngel  voormaerden tabet 12 0160 

t vrije 

69. Kopgevel, verdiepingsvioer oerongebonden 0,330 

E 1 : 

70 en 71. dakvioer/ dakrand - gevel vloerongebonden NTA 8800 70. plat dak - dragende gevel (dakrand) 0,190 

bijage | _ voorwaarden tabel L2 

NTA 8800 

71. dakvloer - opgaande kopgevel vloerongebonden pijagel 71 elwoer - opgaande gevel- voorwerden tabel 12 0,190 

c NTA 8800 oo 

72. plat dak uitkraging - langsgevel vloerongebonden pijagel 72 Pl ak uikraging - gevel- voorwaarden tabel12 0,440 

7. vioer boven AOR - langsgevel - galerij of NTA 8800 73. vloer boven AOR - gevel - galerij of balkon 

  

  

  

l 

balkon (aanstortnokken) Voerongebonden iage| _ (aanstortnokken) - voorwaarden tabel |2 e 

73 vloer boven AOR - langsgevel - galerij of NTA 8800 73. ioer boven AOR - gevel - galerij of balkon (geen 

balkon (aanstortnokken) Vloerongebonden ijagei  doorbreking) - voorwaarden tabel |2 0270 

74. vloer boven AOR - angsgevel metkoijn-  oerongebonden NT/A 8800 74. Vloer boven AOR - gevel met kozin-galerijof 49 

galerij of balkon (aanst y bijage | _ balkon (aanstortnokken) - voorwaarden tabe! .2 * 

74. vloer boven AOR -langsgevel metkozijn- oerongebonden NT/A 8800 74. Vloer boven AOR - gevel met kozin-galerijof 89 

galerij of balkon (geen j bijage! _ balkon (geen doorbreking) - voorwaardentabell2 _° 

51. doorlopende loer boven AOR - opgaande NTA 8800 51. doorlopende vloer boven AOR - opgaande niet 

voer 5 0,640 

langsgevel bijage | _ dragende gevel - voorwaarden tabe! 2 

52. doorlopende vloer boven AOR - ko: NTA 8800 52. doorlopende vloer boven AOR - kozin in 

voer W 0,640 

opgaande langsgevel bijage | _ opgaande gevel - voorwaarden tabe! L2 

58. verdiepingswloer -langsgevel-galerjof  oor NTA 8800 58. verdiepingsvloer - gevel galeri of balkon E 

balkon (aanstorinokken) bijage | _ (aanstorinokken) - voorwaarden tabel L2 ë 

58. verdiepingswoer -langsgevel-galerjof oo NTA 8800 68. verdiepingsvloer - gevel- galerjofbalkon (geen 9130 

balkon (geen doorbreking) bijage | _ doorbreking) - voorwaarden tabel |2 È 

59. verdiepingswloer langsgevel metkozin-  oer NTA 8800 69. verdiepingsvloer-gevel metkozin-galerijof 9700 

galerij of balkon (aanstorinokkeN) bijage | _ balkon (aanstortnokken) - voorwaarden tabe! 2 ë 

59. verdiepingswloer langsgevel metkozin-  oer NTA 8800 59. verdiepingsvloer-gevel met kozijn-galerijof 9360 

galerij of balkon (geen doorbreking) bijage! _ balkon (geen doorbreking) - voorwaardentabell2 _ °: 

60. dakwoer - opgaande langsgevel voer £g‚í:gîî°° 60. dakwoer - opgaande gevel - voorwaarden tabel .2 0,160 

ioer - kozijn i I- 

61. dakvloer - kozijn in opgaande langsgevel _ vloer NTA 6800 615 däkosE -Koaj n OpgGanuS geval ViEeardn j 

bijage! _ tabel |2 

63. overkragende vloer - langsgevel (uitwendige INTA 8800 63. overkragende vloer - gevel (uitwendige hoek) - 

voer 5 0,310 

hoek) bijage | _ voorwaarden tabel L2 

l k l (i i 

64 overkragende vloer -langsgevel (inwendige r NTA 86800 64, gverkragende vioer - gevel (inwendige hoek) 0,000 

hoek) bijage | 

65 vloer boven AOR - langsgevel voer :'ä:gîî°" 65. vloer boven AOR - gevel - voorwaardentabel 2 _ 0,360 

66 overkragende vloer - kopgevel (uitwendige INTA 8800 66. overkragende vloer - gevel (uitwendige hoek) - 

voer 0330 

hoek) bijage | _ voorwaarden tabel L2 

NTA 8800 

67. vloer boven AOR - kopgevel voer bijege | 7- Voer boven AOR- gevel- voorwaardentabeli2 0780 

71. dakwloer - opgaande kopgevel voer £g‚í:gîî°" 71. dakwloer - opgaande gevel - voorwaarden tabel .2 0,190 

73. vloer boven AOR-langsgevel-galerijof  voer NTA 8800 73. vloer boven AOR - gevel - galerij of balkon aa 

balkon (aanstorinokken) bijage | _ (aanstorinokken) - voorwaarden tabe! L2 * 

79. vloer boven AOR-langsgevel-galerijof  oer NTA 8800 73. woer boven AOR- gevel - galeriofbalkon (geen 9770 

balkon (geen doorbreking) bijage | _ doorbreking) - voorwaarden tabel |2 Ë 

74. vloer boven AOR - angsgevel met ko: e NTA 8800 74. Woerboven AOR-- gevelmetkozin-galerijof 9840 

galeri of balkon (aanstortnokken) bijage | _ balkon (aanstortnokken) - voorwaarden tabe! 2 s 

74. vloer boven AOR -langsgevel met kozijn- oo NTA 8800 74. Woerboven AOR-- gevelmetkozin-galerijof 930 

galerij of balkon (geen doorbreking) bijage! _ balkon (geen doorbreking) - voorwaardentabell2 _ °: 
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Definieer lineaire thermische bruggen (aansluitingen) 

  

  

  

   

   

    

  

Y 

lineaire constructie positie methodiek omschrijvin 
iving Wink] 

NTA 8800 

60. dakvloer - opgaande langsgevel dak bijngel  60: dakvloer- opgaande gevel- voorwaardentabel |2 0,160 

e NTA 8800 61. dakvioer - kozijn in opgaande gevel - voorwaarden 

61. dakvloer - kozijn in opgaande langsgevel _ dak bijage l tabel12 0,160 

E E oerEngsgevalzEordhveiing de NTA 8800 ÎÊ dakwoer - gevel- borstwering - voorwaardentabel 390 

100 68. plat dak - niet dragende gevel (dakrand) - 

68. plat dak - langsgevel (dakrand) dak wieerden ebel z 0,160 

. plat dak - dragende gevel (dakrand) - 

70. plat dak - kopgevel (dakrand) dak ° ooreasrden n 12 0,190 

71. dakvloer - opgaande kopgevel dak bijngel 77- dakvloer- opgaande gevel- voorwaardentabel 2 0,190 

i NTA 8800 a 

72. plat dak uitkraging - langsgevel dak bijngel 72 Platdak uikraging- gevel- voorwaarden tabel 2 0,440 

99. Overige koudenbrug fundering :'ä:gîî°° overige detailpositie 0,500 

99. Overige koudenbrug vloerongebonden :'‚TA °í°° overige detailpositie 0,500 

99. Overige koudenbrug vloer :'ä:gîî°° overige detailpositie 0,500 

99. Overige koudenbrug dak :'ä:gîî°° overige detailpositie 0,500 

Indeling gebouw 

Definieer rekenzones 

  

  

typezone _ omschrijving bouwwijze Nbouwlaag 

rekenzone Rekenzone 1 = Hele woning dragend metselwerk met massieve betonnen vloeren 3 

omschrijving type woning rekenzone Ag [nr?] 

f # Rekenzone 1 

Woning vrijstaand met kap Z Hele woning 374,62 

Constructies 

       
Geometrie dichte constructie - Woning - Rekenzone 1 = Hele woning 

dichte constructie opmerking oppervlakte [m2] 

Keldervloer - onder mv; boven grond/spouw (2$ 0,3) - 141,75 m* 
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Geometrie dichte constructie - Woning - Rekenzone 1 = Hele woning 

dichte constructie opmerking oppervlakte [m:] 

Vioer - R° =3,70 141,75 

Kelderwand - grond; Keldervloer - 148,20 m?- 90° 

Kelderwand - Rc = 3,70 148,20 

Voorgevel - buitenlucht, Z - 48,44 m - 90° 

Gevel- Rc=4,70 37,98 

Achtergevel - buitenlucht, N- 48,44 m - 90° 

Gevel- R =4,70 32,06 

Linker zijgevel - buitenlucht, W - 48,89 m?- 90° 

Gevel- Rc=4,70 31,44 

Rechter zijgevel - buitenlucht, O - 48,89 m?- 90° 

Gevel-Rc= 
  

‚70 30,01 

Links Hellend dak - buitenlucht, W - 98,81 m - 43° 

Hellend dak - R: = 6,30 87,21 

Rechts Hellend dak - buitenlucht, O - 98,81 m° - 43° 

Hellend dak - R: = 6,30 96,05 

Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Woning - Rekenzone 1 = Hele woning 

transparante oppervlakte 

opmerking aantal beschaduwing  zonwering glalt 9g:if regeling zomenachtventiatie 

  

  

constructie Im 

Voorgevel - buitenlucht, Z - 48,44 m' - 90° 

e aa MMa6 n niet aanwezig 

n = 0,60 belemmering _ zonwering 

Raam-U=12/ 92 se4  nimale geen iet zerwedg 

99m = 0,60 belemmering _ zonwering 

Raam-U=1,2/ zijbelemmering geen f y 

d000 vi1 120  peide e niet aanwezig 

belemmering 

Zikelemmerngrechts „Zikelemmenng inks 

hoogte zijbelemmering <25m hoogte zijbelemmering <25m 

efstand 030m efstand 030m 

breedte 010m breedte 010m 

zijbelemmeringshoek n zijbelemmeringshoek n 
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Geometrie transparante constructies (ramen en deure oning - Rekenzone 1 = Hele wonii 

transparante ‚ oppervlakte ‚ ĳ 

e oprmerking aental OP j beschaduwing  zonwering O J9 regeling zomemachtventiatie 

Raam-U-12/ 42 120  belemmering geen i 

gm =0,60 beide zonwering 

belemmering 

„Zikelemmenng rechts 

hoogte zijbelemmering <25m hoogte zijbelemmering <25m 

ofstond 030m ofstond 030m 

breedte 010m breedte 010m 

zijbelemmeringshoek n zijbelemmeringshoek * 

Achtergevel - buitenlucht, N- 48,44 m?- 90° 

Raam-U-12/ 491 957 Mnmale _ geen _ a 

9om =0,60 belemmering _ zonwering 

Deur-U=1,2/99n 024 0,94 s … niet aanwezig 

=0,00 zonwering 

Raam-U12/ 402 161  Mnimale _ DN niet aanwezig 

goin=0,60 belemmering _ zonwering 

Deur-U=12/99n 114 152 n niet aanwezig 

=0,00 zonwering 

em US12/ …p gm a D niet aanwezig 

g9in=0,60 belemmering _ zonwering 

Linker zijgevel - buitenlucht, W - 48,89 m? - 90° 

Raam-U=1,2/ zijelemmering geen 1 ‚ 

r 101 U e niet aanwezig 

belemmering 

„Zibelemmerng rechts „Zikelemmering inks 

hoogte zijbelemmering <25m hoogte zijbelemmering <25m 

ofstand 04m ofstond 04m 

breedte 032m breedte 032m 

zijbelemmeringshoek s zijbelemmeringshoek s 

Deur-U=12/99n 93 262 e niet aanwezig 

=0,00 zonwering 

Raam-U=1,2/ zijelemmering geen 1 ‚ 

r 02 U e niet aanwezig 

belemmering 

„Zibelemmerng rechts „Zikelemmering inks 

hoogte zijbelemmering <25m hoogte zijbelemmering <25m 

ofstand 04m ofstond 04m 

breedte 032m breedte 032m 

zijbelemmeringshoek s zijbelemmeringshoek s 

Raam-U=12/ _ L0.4 Raam gesplis tussen 325  aibelemmering geen aa 

  60 L1.3enL0.4 beide zonwering 
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Geometrie transparante constructies (ramen en deure oning - Rekenzone 1 = Hele wonii 

transparante ĳ oppervlakte ‚ ĳ 

e oprmerking aantal OP e beschaduwing  zonwering 9Q 9i regeling zomernachtventiate 

belemmering 

„Zibelemmerng rechts „Zikelemmerng inks 

hoogte zijbelemmering <25m hoogte zijbelemmering <25m 

ofstond 108m ofstond 108m 

breedte 032m breedte 02m 

zijbelemmeringshoek n zijbelemmeringshoek a 

Deur-U=12/99n 05 2,98 e niet aanwezig 
=0,00 zonwering 

Raam-U=1,2/ zijelemmering geen ĳ ‚ 

ii 06 248 baide aonweikig niet aanwezig 

belemmering 

„Zibelemmerng rechts „Zikelemmerng inks 

hoogte zijbelemmering <25m hoogte zijbelemmering <25m 

ofstond 04m ofstond 04m 

breedte 032m breedte 02m 

zijbelemmeringshoek 55" zijbelemmeringshoek 55 

Raam-U=1,2/ zijelemmering geen 1 ‚ 

r 107 U e niet aanwezig 

belemmering 

„Zibelemmerng rechts „Zikelemmering inks 

hoogte zijbelemmering <25m hoogte zijbelemmering <25m 

ofstand 04m ofstond 04m 

breedte 02m breedte 032m 

zijbelemmeringshoek s zijbelemmeringshoek s 

Rechter zijgevel - buitenlucht, O - 48,89 m?- 90° 

UZ p aa; m e niet aanwezig 

=0,60 belemmering _ zonwering 

aam US12/ g E i g niet aanwezig 

99m =0,60 belemmering _ zonwering 

Raam-U512/ p 1300 Minimale n niet aanwezig 

gm =0,60 belemmering _ zonwering 

Links Hellend dak - buitenlucht, W 98,81 m?- 43° 

Raam-Us12/ 44 138  Mnimale DN niet aanwezig 

goin=0,60 belemmering _ zonwering 

Raam-U=12/ 42 198  Mnimae geen aa 

  
belemmering _ zonwering 
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Geometrie transparante constructies (ramen en deuren) - Woning - Rekenzone 1 = Hele woning 

  

  

  

  

  

transparante ‚ opperviakte ‚ ‚ ! m if regeli ! 

i opmerking aantal PP e beschaduwing  zonwering 9i 9ii regeling zomemachtventiatie 

Raam-U=1,2/ _ L1.3 Raam gesplits tussen 746  Tinimale geen e 

n =0,60 L1.3enl0.4 Ë belemmering _ zonwering g 

Raam-U=12/ 44 138 Minimale _ geen e aa 

ggn=0,60 belemmering _ zonwering 

Rechts Hellend dak - buitenlucht, O - 98,81 m?- 43° 

Raam-U-12/ p 138  Mminimale n niet aanwezig 

ggn=0,60 belemmering _ zonwering 

Raam-U-12/ pi2 138 Minimale _ geen ietaenwezo 

ggn=0,60 belemmering _ zonwering 

Geometrie lineaire constructie - Woning - Rekenzone 1 = Hele woning 

lineaire constructie opmerking lengte [m] 

Keldervloer - onder mv; boven grond'spouw (2$ 0,3) - 141,75 m? 

99. Overige koudenbrug - W= 0,500 49,38 

Kelderwand - grond: Keldervloer - 148,20 m?- 90° 

99. Overige koudenbrug - W= 0,500 Aansluiting kelderwand-gevel buitenlucht (ook kozijn) 49,38 

99. Overige koudenbrug - W= 0,500 Uiwendige hoek kelderwanden 12,00 

Voorgevel - buitenlucht, Z - 48,44 m?- 90° 

05 en 54 langsgevel - onderdorpel raam - W = 0,150 120 

06. en 55 langsgevel - t raam en deur - W = 0,090 100% 1744 

07. en 56 langsgevel - bovendorpel raam - W = 0,100 Uitsluitend dorpel/ onbekend (07 en 11) 575 

09 langsgevel - kopgevel (uitwendige hoek) - W= 0,140 50% gevel-gevel 3,00 

15. hellend dak - kopgevel- W=0,130 50% hellenddak-gevel Kies 15 en 24 645 

Achtergevel - buitenlucht, N- 48,44 m?- 90° 

05 en 54 langsgevel - onderdorpel raam - W = 0,150 181 

06. en 55 langsgevel - t raam en deur - W = 0,090 1414 

07. en 56 langsgevel - bovendorpel raam - W = 0,100 855 

15. hellend dak - kopgevel- W=0,130 50% dak - gevel 645 

09 langsgevel - kopgevel (uitwendige hoek) - W= 0,140 50% gevel - gevel 3,00 

Linker zijgevel - buitenlucht, W - 48,89 m? - 90° 

07. en 56 langsgevel - bovendorpel raam - W = 0,100 685 
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Geometrie lineaire constructie - Woning - Rekenzone 1 = Hele woning 

  

ineaire constructie opmerking lengte [m] 

09. langsgevel - kopgevel (uitwendige hoek) - W = 0,140 50% gevel- gevel 3,00 

06. en 55 langsgevel - zijstijt raam en deur - W = 0,090 30,06 

13. dakvoet, voorgeve, hellend dak - W = 0,160 50% gevel- dak 6,73 

99. Overige koudenbrug - W = 0,500 Dakrand kozijn-kozijn 1,08 

Rechter zijgevel - buitenlucht, O - 48,89 m° - 90° 

06. en 55 langsgevel - zijsij raam en deur - W = 0,090 14,22 

07. en 56 langsgevel - bovendorpel raam - W= 0,100 772 

09. langsgevel - kopgevel (uitwendige hoek) - W = 0,140 50% gevel- gevel 3,00 

13. dakvoet, voorgevel, hellend dak - W = 0,160 50% gevel- dak 781 

Links Hellend dak - buitenlucht, W - 98,81 m - 43° 

  

  

20. hellend dak - onderzijde dakraam - W= 0,120 252 

99. Overige koudenbrug - W = 0,500 1,08 

21. hellend dak - zjaansluiting dakraam - W = 0,140 16,89 

22. hellend dak - bovenzijde dakraam - W = 0,120 3,60 

13. dakvoet, voorgevel, hellend dak - W = 0,160 50% geve I- dak 6,73 

16 hellend dak - nok - W = 0,050 50% dak- dak 781 

15. hellend dak - kopgevel - W= 0,130 6,40 

Rechts Hellend dak - buitenlucht, O - 98,81 m° - 43° 

21. hellend dak - zijaansluiting dakraam - W = 0,140 6,64 

22. hellend dak - bovenzijde dakraam - W = 0,120 162 

15. hellend dak - kopgevel - W= 0,130 50% gevel- dak 6,45 

16 hellend dak - nok - W = 0,050 50% dak - dak 781 

20. hellend dak - onderzijde dakraam - W = 0,120 162 

  13. dakvoet, voorgevel, hellend dak - W = 0,160 50% gevel- dak 781 

Kenmerken wandconstructie 

gem. verticale afstand van maaiveld tot bovenkant verwarmde 0,03 m 

vioer (21) 
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Luchtdoorlaten 

Infiltratie 

buitenwerkse gebouwhoogte 

invoer infiltratie 

Defi 

   

gebouw 

gebouw 

Verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht 

invoer verticale leidingen in directe verbinding met buitenlucht 

Verwarming 1 

Aantal identieke systemen 

4 

Aangesloten rekenzones 

Rekenzone 1 = Hele woning 

Opwekking 

Opwekker 1 

type opwekker 

invoer opwekker 

functie(s) van opwekker 

gemeenschappeljke of niet-gemeenschapelijke installatie 

bron warmtepomp 

regeneratie bodem bron 

toestel / warmteleveringssysteem 

warmtebehoefte verwarmingssysteem 

door opwekker geleverde warmte (per toeste!) 

coP 

energiefractie 

hulpenergie per toestel 

Distributie 

type distributiesysteem 

ontwerp aanvoertemperatuur 

Uniec 3.1.1.1 

9v10} 

landel Bouw Advies B.V. 

805m 

meetwaarde voor infitratie - per gebouw 

et[dmPs per m? gebruiksoppervlak]   

0,35 

verticale leidingen door thermische schil onbekend 

warmtepomp - elektrisch 

forfaitair 

verwarming en warm tapwater 

niet gemeenschappelijke instalatie 

‘bodem - standaard - brine gevuld 

geen regeneratie bodem bron met zonne-energie 

warmtepomp - voldoet aan tabel 9.28 

14310 KWh 

14310 KWh 

4,40 

1,000 

248 KWh 

tweepijpssysteem 

35°C 
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waterzijdige inregeling inregeling onbekend 

Binnen verwarmde zone 

invoer leidingen leidinggegevens onbekend 

totale leidinglengte 239,76 m 

isolatie leidingen geïsoleerd 

isolatie kleppen en beuge!s kleppen en beugels - geïsoleerd 

Buiten vernarmde zone 

invoer leidingen geen leidingen buiten verwarmde zone 

aanvullende distributiepomp aanvullende distributiepomp niet aanwezig 

distributiepompen 

omschrijving 

pomp 1 

Agifte 

Agiftesysteem1 

type afgiftesysteem oppervlakteverwarming 

vertrekhoogte hs4m 

type oppervakteverwarming vioerverwarming nat- of droogbouwsysteem 

isolatie oppervakteverwarming onbekend isolatie 

ruimtetemperatuur regeling forfaitair 

type ruimtetemperatuur regeling autom. temperatuurregeling per ruimte met handmatig 

overrulen (aan/uit) 

temperatuurcorrectie type regeling (A9ci) 25K 

temperatuurcorrectie automatische regeling (A®roons4) 10K 

Ventilatoren voor afgifte 

invoer ventilator 

geen ventiatoren aanwezig 

Warm tapwater 1 

Aantal identieke systemen 

1 

Aangesloten op warmtapwatersysteem 

Woning 
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Opwekking 

Opwekker 1 

type opwekker 

invoer opwekker 

indirect verwarmde warm watervoorraadvat(en) 

functie(s) van opwekker 

gemeenschappeljke of niet-gemeenschapelijke installatie 

bron warmtepomp 

toestel / warmteleveringssysteem 

warmtebehoefte tapwatersysteem 

coP 

energiefractie 

hulpenergie per toestel 

Distributie 

circulatieleiding 

Afgifte 

gemiddelde leidinglengte naar badruimte 

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 

inwendige diameter leiding naar aanrecht 

Ventilatie 1 

Aantal identieke systemen 

ä 

Aangesloten rekenzones 

Rekenzone 1 = Hele woning 

Type ventilatiesysteem 

ventiatiesysteem 

invoer ventilatiesysteem 

systeemvariant 

fou 

passieve koeling 

Warmteterugwinning 

type warmteterugwinning 

Uniec 3.1.1.1 

  landel Bouw Advies B.V. 

warmtepomp - elektrisch 

forfaitair 

warmtepomp met geïntegreerd voorraadvat 

verwarming en warm tapwater 

niet gemeenschappelijke installatie 

‘bodem - standaard - brine gevuld 

warmtepomp - voldoet aan tabel 9.28 

8366 kWh 

140 

1,000 

OKWh 

geen circulatieleiding aanwezig 

leidinglengte naar badruimte > 14 m 

leidinglengte naar aanrecht 2 14 m 

diameter leiding naar aanrecht onbekend 

Dc. mechanische toe- en afvoer - centraal 

forfaitair 

D.3 centrale WTW, sturing op toe- of afvoer door CO!-meting 

in wk, zonder zonering 

0,80 

automatische passieve koelregeling 

enthalphiewisselaar 
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rendement warmteterugwinning 

bypass 

bypassaandeel 

toevoerkanaal van buiten naar WTW - lengte en/of isolatie 

Ventilatoren 

invoer ventilator vermogen 

volumeregeling ventilatoren WTW 

Ventilatiedebieten 

werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit 

Distributie en regelingen 

luchtdichtheidsklasse ventiatiekanalen 

Koeling 1 

Aantal identieke systemen 

4 

Aangesloten rekenzones 

Rekenzone 1 = Hele woning 

Opwekking 

Opwekker 1 

type opwekker 

invoer opwekker 

‘bodem bron temperatuur 

gemeenschappeljke of niet-gemeenschappelijke installatie 

koudebehoefte totaal 

door opwekker geleverde koude (per toestel!) 

EER 

energiefractie 

hulpenergie van het opweksysteem 

Distributie 

verdampersysteem 

ontwerptemperatuur 

waterzijdige inregeling 

Binnen oeknelde z0ne 

Uniec 3.1.1.1 

-Handel Bouw Acvies BĲV. 

0,750 

100% bypass 

1,00 

toevoerkanaal isolatie onbekend - lengte onbekend 

forfaitair ventiator vermogen 

met constant-volumeregeling 

werkelijk geïnstalleerde / te installeren ventilatiecapaciteit 

onbekend 

LUKAA,B,C 

koudeopslag - bodem 

forfaitair 

‘bodem bron temperatuur niet aantoonbaar > 0°C 

niet gemeenschappelijke instalatie 

1148 KWh 

1148 KWh 

10,00 

1,000 

941 KWh 

watergedragen distributiesysteem 

aanvoer 17° - retour 21° 

inregeling onbekend 
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r w w 

invoer leidingen 

totale leidinglengte 

isolatie leidingen 

isolatie kleppen en beugels 

Buiten gekoelde zone 

invoer leidingen 

distributiepomp - invoer 

-……. Bo Adves 8\ 

leidinggegevens onbekend 

239,76 m 

geïsoleerd 

kleppen en beugels - geïsoleerd 

geen leidingen buiten gekoelde zone 

pompvermogen onbekend, EEl onbekend 

distributiepompen 

omschrijving 

pomp 1 

aantal bouwlagen van het koelsysteem 

Agifte 

Agiftesysteem1 

type afgiftesysteem 

ruimtetemperatuur regeling 

type ruimtetemperatuur regeling 

temperatuurcorrectie type regeling (A@c) 

temperatuurcorrectie automatische regeling (ABrooma.t) 

vermogen [W] EE 

33 0,23 

3 bouwlagen 

vioerkoeling 

orfaitair 

autom. temperatuurregeling per ruimte met handmatig 

overrulen (aan/uit) 

-25K 

10K 

Ventilatoren voor afgifte 

invoer ventilator 

geen ventiatoren aanwezig 

PV1 

PV systeem aangesloten achter de meter(s) van 

invoer wattpiekvermogen 

PV systeem gedeeld 

product 

wattpiekvermogen per paneel 

gemiddeide veroudering per jaar 

Uniec 3.1.1.1 

gebouw 

productspecifiek Wp/paneel 

PV systeem niet gedeeld met ander EP-plichtig gebouw op het 

perceel 

JA-Solar JAMB0S20-375-HC BF 

375 Wplpaneel 

0,50% 
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PV-velden 

Npanelen _ oriëntatie helingshoek [°] ventiatie beschaduwing 

16 west 40 matig geventieerd rinimale belemmering 

Uniec 3.1.1.1 Pagina 16/18 Printdatum: 03-06-2022 14:25 



2022-4073 Lise, 2022-4073 ndel Bouw Advies B.V. 

Resultaten 

aarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie 

  

  

Tunctie energie niet-primair energie primair hulpenergie niet-primair huipenergie primair 

verwarming EH 

elektrisch 3252 kWh 4716 kWh 248 KWh 360 kWh 
  

warmtapwater _ EW 

  

  

  

  

  

  

elektrisch 5976 KWh 8665 KWh O KW O KW 

koeling 

elektrisch O KW O KW 951 kWh 1379 kWh 

ventiatoren Evai 1415 Wh 2052 kWh O KW O KW 

Totaal 15432 KWh 1739 kWh 

Jaarlijkse karakteristieke energiegebruik 

  

  

primaire energiegebruik inclusief hulpenergie 17171 KW 

opgewekte elektriciteit 5087 kWh 

jaarlijkse karakteristieke energiegebruik Ep 11184 KWh 

Jaarlijkse hoeveelheid hernieuwbare energie 

  

  

  

  

verwarming EPrenH 11058 KW 

warm tapwater EPrenW 2390 kWh 

koeling Epient 1148 KW 

elektriciteit Epenel 5987 kWh 

totaal EPenTot 20583 kWh 

Elektriciteitsgebruik op de meter 

  

  

gebouwgebonden installaties 11842 KWh 

niet gebouwgebonden installaties 2600 kWh 

opgewekte elektriciteit 4129 kWh 
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Elektriciteitsgebruik op de meter 

totaal 10313 kWh 

Oppervlakten 

  

  

totale gebruiksoppervlakte Agtet 37462 nf 

verliesopperviakte As 595,24 nf 

compactheid 169 

COzemissie 

COzemissie 2623 kg 

Energieprestatie 

  

  

  

  

  

  

  

indicator eis resultaat 

energiebehoefte EWeHsCndverisys=C1 57,67 KWhim? 5733 KWhime / 

primaire fossiele energie EwepTot 30,00 KWh/m? 2986 kWhime / 

aandeel hernieuwbare energie RERPrenTot 50,0 % 647 % / 

hemieuwbare energie indicator EvePRenTot 54,94 

temperatuuroverschrijding TOjimen 120 0,00 / 

energielabel A 

netto warmtebehoefte (EPV) EH‚ndret 33,23 kWh/m? 

Ale bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 

gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken 

kunnen geen rechten ontieend worden. 

T : 

rekenzone Rekenzone 1 = Hele woning 

  

TOm 0,00 
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Codering: 20201714GK (20170963GKPVUW) 

Betreft Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring 

Toepassing: NTA 8800 

Leverancier: Libra Energy BV 

Type: PV-panelen (diverse fabrikanten 

e Canadian,CSUN, Panasonic, JA-Solar, JINKO, Boviet, TW Solar 

GCL, Hanwha, Ulica, Jolywood, Rise 

Ingangsdatum verklaring 26-04-2017 (1-03-2018 uitgebreid met Boviet) 

30-08-2018 uitgebreid met nieuw type 

26-04-2019 uitgebreid met nieuwe typen 

27-05-2019 uitgebreid met nieuwe typen 

10-01-2020 uitgebreid met nieuwe typen 

13-11-2020 uitgebreid met nieuwe typen 

20-11-2020 uitgebreid met nieuwe typen 

02-12-2020 uitgebreid met nieuw paneel 

05-03-2021 uitgebreid met nieuw paneel 

11-03-2021 uitgebreid met nieuwe panelen 

29-03-2021 Uitgebreid met nieuw paneel 

07-08-2021 uitgebreid met nieuwe panelen 

13-09-2021 uitgebreid met nieuwe panelen 

Geldigheidsduur verkiarng 

PV-paneel Afmetng i paneel | Piekvermogen | Toegevoegd op 

(xb) per m2 paneel 

[Wp/m?] 

PV-paneel JKM350N-6TL3-BK 1692 x 1029 mm 200 13-09-2021 

PV-paneel JKM355N-6TL3-BK Oppervlakte 200 13-09-2021 

s 

PV-paneel JKM365N-6TL3-BK 174m 205 13-09-2021 

PV-paneel JKM395N-6RL3-BK 1855 x 1029 mm 205 13-09-2021 

Oppervlakte 

PV-paneel JKM400N-6RL3-BK 1,91 m2 205 13-09-2021 

1733 x 1046 mm 

PV-paneel JW-HD120N-370-BK Oppervlakte 200 13-09-2021 

1,81 m2 

1754 x 1096 mm 

PV-paneel RSM40-8-400M Oppervlakte 205 13-09-2021 

1,92 m? 

PV-paneel JAM54S30-400-HC 200 07.09-2021 

PV-paneel JAM54S30-405-HC 1722 x 1134 mm 205 07-09-2021 

Oppervlakte 

PV-paneel JAM54S30-400-HC-B 1,95 m2 200 07-09-2021 

PV-paneel JAM54S30-405-HC-B 205 07-09-2021 

2120 x 1052 mm 

PV-paneel JAM72S20-455-SF Oppervlakte 200 07-09-2021 

2,23 m2 

Vervolg zie volgende pagina 
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PV-paneel Afmeting 1 paneel | Piekvermogen | Toegevoegd op 

(xb) per m? paneel 

[Wp/m?] 

PV-paneel JAM60S10-340L-HC-B 1689 x 996 mm 200 07-09-2021 

Oppervlakte 

PV-paneel JAM60S10-345L-HC-B 1,68 m2 205 07-09-2021 

PV-paneel JAM60S17-325L-HC-BK 190 07-09-2021 

1733 x 1046 mm 

PV-paneel JW-HD120N-370-BK Opperviakte 200 07-09-2021 

1,81 m2 

1960 x 991 mm 

PV-paneel JAM72S01-380/PR Oppervlakte 195 07-09-2021 

1,94 m? 

1690 x 996 mm 

PV-paneel JAM60D10-340/JT Oppervlakte 200 29-03-2021 

1,68 m? 

PV-paneel JAM60S21-360-HC-BK 190 11-03-2021 

PV-paneel JAM60S21-365-HC-BK 195 11-03-2021 

PV-paneel JAM60S21-370-HC-BK 1769 x 1052 mm 195 11-03-2021 

Oppervlakte 

PV-paneel JAM60S20-370-HC SF 1,86 m2 195 11-03-2021 

PV-paneel JAM60S20-375-HC SF 200 11-03-2021 

PV-paneel JAM60S20-380-HC SF 200 11-03-2021 

PV-paneel JAM60S20-375-HC BF 1776x 1052 mm 200 11-03-2021 

Oppervlakte 

PV-paneel JAM60S20-380-HC BF 187 m2 200 11-03-2021 

1852 x 996 mm 

PV-paneel RSM132-6-380M Opperviakte 205 11-03-2021 

1,84 m2 

1690 x 996 mm 

PV-paneel BS-340-6MHBB5-GG Oppervlakte 200 11-03-2021 

1,68 m? 

PV-paneel JW-HT120N-340W 1690 x 996 mm 

Oppervlakte 200 05-03-2021 

1,68 m? 

PV-paneel UL-330M-120 1705 x 1004 mm 

Oppervlakte 190 02-12-2020 

1,71 m? 

PV-paneel BVM6610M-320-HC -F08- 1664 x 1002 mm 

PERC-MC4 Oppervlakte 190 20-11-2020 

1,67 m? 

Vervolg zie volgende pagina 
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PV-paneel Afmeting 1 paneel Piekvermogen | Toegevoegd op 

per m? paneel 

[Wp/m?] 

PV-paneel UL-320M-120-HC-BK 1685 x 992 mm 

Oppervlakte 190 20-11-2020 

1,67 m2 

PV-paneel JAM60S20-385/MR-HC B 1776x 1052 mm 205 13-11-2020 

Oppervlakte 

PV-paneel JAM60S20-385/MR-HC SF 1,87 m2 205 13-11-2020 

PV-paneel UL-325M-120-HC-BK 1685 x 992 mm 

Oppervlakte 190 13-11-2020 

1,67 m2 

PV-paneel UL-355M-120-BK 1765 x 1048 mm 

Oppervlakte 190 13-11-2020 

1,85 m2 

PV-paneel BVM6610M-310 1640x1002 mm 185 10-01-2020 

Oppervlakte 

PV-paneel BVM6610M-310L BK 1,64 m2 185 10-01-2020 

PV-paneel BVM340M5-60S AIll Black 1622x1068 mm 195 10-01-2020 

Oppervlakte 

PV-paneel BVM345M5-60S Black 1,73 m2 195 10-01-2020 

Frame 

PV-paneel SRP-330-E01B 1623x1048 mm 190 10-01-2020 

Oppervlakte 

PV-paneel SRP-335-E01B 170 m2 195 10-01-2020 

PV-paneel JAM60D00-310/BP 1675x991 mm 185 27-05-2019 

Oppervlakte 

PV-paneel JAM60D00-315/BP 167m2 185 27-05-2019 

PV-paneel JAM60S01-310/PR 185 27-05-2019 

PV-paneel JAM60S01-315/PR ‘gî‘;zï|‘alï{‘;" 190 27.05-2019 

PV-paneel JAM60S01-320PR 163m2 195 27-05-2019 

PV-paneel JAM60S02-305/PR 185 27-05-2019 

PV-paneel JAM60S03-320/PR 1678x991 mm 190 27-05-2019 

Oppervlakte 

PV-paneel JAM60S03-325/PR 1,66 m2 195 27-05-2019 

1993 x998 mm 

PV-paneel JAM72D00-375/BP Oppervlakte 185 27-05-2019 

1,99 m2 

PV-paneel JAP60S01-270/SC 1650991 mm 

Oppervlakte 165 27-05-2019 

1,63 m2 

PV-paneel BVM6610M-305 5BB 185 26-04-2019 

1640 x 992 mm 

PV-paneel BVM6610P-280 5BB Opperviakte 1,63 m2 170 26-04-2019 

PV-paneel BVM6610P-285 5BB 175 26-04-2019 

Vervolg zie volgende pagina       
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PV-paneel Afmeting1 paneel | Piekvermogen | Toegevoegd op 

per m? paneel 

[Wp/m?] 

1960 x,992 mm 

PV-paneel BVM6612M-370 5BB Opperviakte 194 m2 190 26-04-2019 

1650 x 992 mm 

PV-paneel TW 300MWP-60 BK Opperviakte 164 m2 180 26-04-2019 

PV-paneel TW-TH330PM5-60S BK 1620 x 1068 mm 190 26-04-2019 

PV-paneel TW-TH335PM5-60S Oppervlakte 1,73 m? 190 26-04-2019 

PV-paneel GCL P6/60-285 EE e 175 26-04-2019 

PV-paneel GCL M6/60B300BK Oppervlakte 180 26-04-2019 
2 

PV-paneel GCL M6/60H310B o9m 190 26-04-2019 

PV-paneel Q PEAK BLK-G4.1 290 1670 : 1000 m. 170 26-04-2019 

PV-paneel Q PEAK BLK-G4.1 295 Oppervlakte 1,67 m? 175 26-04-2019 

PV-paneel Q.PEAK BLK-G4.1 300 175 26-04-2019 

PV-paneel Q-PEAK Duo BLK G5315 | 1685 x 1000 mm w 26-04-2019 

Oppervlakte 1,685 m2 

PV-paneel Q.PEAK DUO-G5 320 185 26-04-2019 

PV-paneel BVM6610M-290-D08 175 30-08-2018 

PV-paneel BVM6610P-270-D04 165 01-03-2018 

PV-paneel BVM6610P-275-D04 165 01-03-2018 

1640 * 992 mm. 

PV-paneel BVM6610M-285-D12 Oppervlakte 1,63 m2 175 01-03-2018 

PV-paneel BVM6610M-295-D08 180 01-03-2018 

PV-paneel BVM6610M-300-D08 180 01-03-2018 

PV-paneel CS6P-260MM 160 26-04-2017 

1638 * 982 mm. 

PV-paneel CS6P-MM 270 Oppervlakte 1,6085 m2 165 26-04-2017 

PV-paneel CS6P-270P 165 26-04-2017 

1650 * 992 mm. 

PV-paneel CS6K-275M Opperviekte 16368 m2 165 26-04-2017 

1640x990 mm 

PV-paneel CSUN - CSUN270-60M-AB | gppervlakte 1,6236 m? 165 26-04-2017 

1053 mm x 1590 mm 

PV-paneel P-HIT-N330 (1‚s; mz) 195 26-04-2017 

1650x991 mm 

PV-paneel JAP6-60-265/4BB oppevolte 108 iie 160 26-04-2017 

Vervolg zie volgende pagina 
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PV-paneel Afmeting 1 paneel | Piekvermogen | Toegevoegd op 

per m? paneel 

[Wp/m?] 

PV-paneel JAP6K-60-270-SE 165 26-04-2017 

PV-paneel JAP6-60-270 165 26-04-2017 

PV-paneel JAM6K-275-BK 165 26-04-2017 

PV-paneel JAM6K-275-BK-SE 1650x991 mm 165 26-04-2017 

Oppervlakte 

PV-paneel JAM6K-60-280-BK 163 m? 170 26-04-2017 

PV-paneel JAM6K-60-280-BK-SE 170 26-04-2017 

PV-paneel JAM6K-60-290-PR-BK-SE 175 26-04-2017 

PV-paneel JAM6K-60-295-PR-B 180 26-04-2017 

PV-paneel JAM6K-60-295-PR-BK 180 26-04-2017 

PV-paneel JAM6K-60-295-PR-BK-SE 180 26-04-2017 

1650x991 mm 

PV-paneel JAM6K-60-300-PR-BK Oppervlakte 1,63 m? 180 26-04-2017 

PV-paneel JAM6K-60-300-PR-B 180 26-04-2017 

PV-paneel JKM265PP-60 160 26-04-2017 

1650 * 992 mm. 

PV-paneel JKM270PP-60 Oppervlakte 165 26-04-2017 

1,64 m? 

PV-paneel JKM290M-60 175 26-04-2017 

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan 

worden dat het betreffende paneel is toegepast 
  

  

Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen Disclaimer zie: www.berg.nl 

www.borg.nl 

info@berg.nl 



  

    

  

HBA.. 

www.handelbouwadvies.nl 

BOUWBESLUITBEREKENINGEN 

MPG BEREKENING 

BENG BEREKENING 

GPR GEBOUW BEREKENING 

BEZONNINGSSTUDIE 

WARMTEVERLIES 006909 

{ info@handelbouwadvies.nl QE 08506 00 058 

  



  

  

AANTAL TREDEN: 

AANTREDE 

  

   

  

  

  

# 

GeuRoor 

p 

PouPeur 

@—- 

  

  

  

      

  
KELDER 

  

  

  

  

  

  

R KASTEN DOOR 

  

  

| 

BEGANE GROND 

  

© 

RENVOOI 

RIOLERING 

  

GEM ROOL 

p 

4 o 

4 won 

4 mon 

4 Troro 

4 o 

VUILWATER LEIDING 

HEMELWATERAFVOER LEIDING 

AFVOER RICHTING 

AANSLUITING GEMEENTELIJK RIOOL 

SPOELBAK 

VAATWASMACHINE 

WASMACHINE 

TOILET 

  

4 wron 

4 Dhos 

4 oo 

4 o 

4 wmos0 

FONTEIN /;…… 

WASTAFEL 

DOUCHE 

BAD 

CONDENSAFVOER 

WTW CONDENSAFVOER 

STANDLEIDING 

VAN BOVEN KOMEND. 

STANDLEIDING 

NAAR BENEDEN GAAND 

| 

J 

d 

E VLGS! CONSTRUCTEUR 

     

  

_AA 

  

  

    

D 
  

INTERIEUIBOU 

1e VERDIEPING 

  

  

ARCO 

ARGH 

MEGT 

EN_3 

  

Donkere Gaard 14 Project : Nieuwbouw woning Datum : 21-09-2020 CH 

3421 AS Oudewater Rietveld 40 Gewijzigd : A) 04-03-2022 PvD 

T70348-56 1607 Woerden B) 24-03-2022 PvD 

D) 

fo@arcoarchitecten.nl 
   

  

E) 

www-arcoarchitecten.nl Tekening _ Definitief ontwerp F)’ 

Riolering 6 

— Ontwerp : CH # 

Schaal : 1:100 n 

Formaat : A2 , 

  r 18109 e DO3   



   Hoofdvestiging VAN DIJK Nevenvestiging 

Strijkviertel 30, 3454 PM De Meern Overspoor 9, 1688 JG Nibbixwoud 

e [GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.]| SI 

  

  

  

info@vandijktech.nl nibbixwoud@vandijktech.nl 

Datum 5 23 december 2020 

Opdrachtnummer : 118806 

Project 3 nieuwbouw woning 

Rietveld 40 

Plaats E WOERDEN 

Opdrachtgever 

Architect E Arco Architecten BNA 

lon!ere l!aax! ! 

3421 AS Oudewater 

Inhoud 

Fotoreportage 1 

Situatie 1 

Sonderingen 3 

Boringen 1 

Peilstaat 1 

Inmeting 1 

Elektrisch sonderen 1 

Verklaring der tekens : 1 

KVK Utrecht: 30128364 www.vandijktech.nl IBAN: NL26 RABO 0156884186 

BTW nr: NL 803.844.451.B01 BIC: RABO NL 2U 

  
de V0.18. Voorwaarden zoalswermeld p onze 



FOTOREPORTAGE 

  

Foto I: 

  

    
  

Foto 4: 

  

    
  

  

    
  

  

  

Legenda 
  

    

   VAN DIJK 

   
ILIEUT 

ROS IeaT VoorGoOTSENMeK o mTea TT 096 E6 1736 

Strikvere!30, Fax °030666 4854 

3454 PM DE MEERN E mail nlo@vandiktech n 

  

Project: _ nieuwbouw woning, 

Rietveld 40 

  

  

Plaats ‘Woerden 

Opdrachtnr.: 118806 

Datum: december 2020 

Volgnummer: 1/1 

  

  



FOTOREPORTAGE VASTE PUNTEN 

  

  

H} 

HI 

H 

      
  

kruinweg: 

    

  

    
  

  
AS e voor geeteenMaR n men To OD BEEI7IE 

Legenda Strkvierel 30, Fax 2030 -666 4854 

3454 PM DE MEERN E mail nlo@vandiktech n 

  

  

Project: _ nieuwbouw woning, 

    
    

  

  

Rietveld 40 

VAN DIJK Plaats: Woerden 

Opdrachtnr.: 118806 

D GEo- EN WILIEUTECH Datum: december 2020            Volgnummer: 1/1 

  

  



  

  

  

  

  

  

> | T waterpeil | 

| È\ L +„_…_\E \ 

dorpel 3 

  

   

       

materpeil l 

/ 

      

kruinweg / 

Rietveld 

  

  

    

GEU=EN MILIEUTECHNIEK b:v. 

  
      

  

  

  

  

  

  



  

  

PI a ME 

0.0! 0.10 15 

Conuswesrstand (MPa) + 

20 

10 1 14 _18 148 g Wrijingsstal w 
  

DIEPTE IN METERS T.O.V. NAP 

  

    

    _ 097 

      

4R4 

K 

  

EU 

  

Plaats Woerden 
OPDRACHT NR: 118806 

  

  

Maaiveld _ :-0.14 mto.v. NAP 

Uitgevoerd : 17-12-2020 conus : -CFXY-15180603 

Omschrijving : nieuwbouw woning, Rietveld 40   
SONDERING: 1     

22-12-2020 

Utgevoerd volgens NEN-EN-SO 22476-4: Toepasengekiase 2 

12 



  

  

E 

[Conusweerstand (MPa) > 

4 & 8 

20 

10 1 14 _18 18 

  
—__ w 

T Wijngsasar 
  

DIEPTE IN METERS T.O.V. NAP 

-40 

E 

42 

-43 

44 

45 

46 

7 

48 

%- 2055 
  

  

    

e 

  

  

«4! 

h|     

EU   

k 

r 

  

Plaats Woerden 
OPDRACHT NR: 118806 

  

  

Maaiveld _ :-0.14 mto.v. NAP 

Uitgevoerd : 17-12-2020 conus : -CFXY-15180603 

Omschrijving : nieuwbouw woning, Rietveld 40   
SONDERING: 1 

  

22-12-2020 

Utgevoerd volgens NEN-EN-SO 22476-4: Toepasengekiase 2 
22 

  



  

  

Praatenke vrijang [Nea 005 040 7015 0.20 

Conuswssrsva3d (MPÊ)—X— 14 

r o 

  
E! 18 

500 600 _700 _800 _900 100 

+ Wiyingsge'al (% 
  

DIEPTE IN METERS T.O.V. NAP 

1 

412 

13 

  

  

  

  

1.80m Voorgeboord 

  

  

  

WW 

    m +\*““ 

    

Plaats Woerden 
OPDRACHT NR: 118806 

        

Maaiveld 

Uitgevoerd 

-0.27 m to. 

19-12-2020 

v. NAP 

conus : -CFXYP20410220 

Omschrijving : nieuwbouw woning, Rietveld 40 

SONDERING: 2       

22-12-2020 

Utgevoerd volgens NEN-EN-SO 22476-4: Toepasengekiase 2 

12 



  

  

E eP 20 

[Conusweerstand (MPa) + 

4 8 8 

_> 

300 400 

  4 1 14 1 18 

500 600 _700 800 _900-190 

< Wriyingsgetel ( 654 
  

DIEPTE IN METERS T.O.V. NAP 

-40 

E 

42 

-43 

44 

45 

46 

7 

48 

_ = 

      
Plaats Woerden 

OPDRACHT NR: 118806 

        

Maaiveld _ :-0.27 mto.v. NAP 

Uitgevoerd : 19-12-2020 conus : -CFXYP2040220 

Omschrijving : nieuwbouw woning, Rietveld 40 

SONDERING: 2 

    

22-12-2020 

Utgevoerd volgens NEN-EN-SO 22476-4: Toepasengekiase 2 
22 

  



  

  
WATERSPANNING (KPa) 

34 

TĲD (sec - 

ë 10 10 10 10 10 

  

33 

  

33 

  

324 
  

32 
  

31 

  

31 

  

30 
  

30 
  

29: 

  

29             

OPDRACHT NR. 

SONDERING 

DATUM   
118806 

2 

19-12-2020 

  

DISS. TEST 

DISS. TEST DIEPTE 

OMSCHRIJVING 

PLAATS 

1 

110 memv 

nieuwbouw woning, Rietv 

Woerden 

  

        

22-12-2020 

14 



  

  

a 7 005 0.10 °015 0.20 

[Conusweerstánd (MPa} > z Wijingseter ( 4 6 8 10 12 14 16 48 6 6 4 
  

DIEPTE IN METERS T.O.V. NAP 

  

    

___;—ëíl+w" 

  

      
  

      

47 

18 

_ 

==1 

19 z 

-20 

E < 

r 

22 Bm 

-23 [] 

-24 

Plaats Woerden OPDRACHT NR: 118806 

4 k 

K] y Maaiveld _ :-0,14 mto.v. NAP 
Uitgevoerd : 17-12-2020 conus : |-CFXY-15180603 SONDERING: 3 

_ TT Omschrijving : nieuwbouw woning, Rietveld 40        
  

22-12-2020 Utgevoerd volgens NEN-EN-SO 22476-4: Toepasengekiase 2 44 



    

Boring: B 

Dote: 17122020 
Mastetooge 004 tov. MAP 

ows 140 tox NAP ous 

  

g 

  

K s zvak zandg, met g 

t worelhousend, zaak 

punhoodend dorkenin 

  

l se0g, zaak oo 

e 

  

  

Zord, matg n Heig,Iehbege 

  

5} 

Zord, a n boe 

  

      
Zand, matig H. z i9 

Gomeige 

Grondwaterstand in het boor- / sondeergat is eenmalig bepaald 

n dient als indicatief te worden beschouwd. 

Project: nieuwbouw woning, Rietveld 40 te Woerden 

Boorbeschrijvingsklasse: NEN-EN-ISO 14688 klasse B2 

y N 

4 k 

h ! v 

‚ E z 

Voorboring S2 GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v. 

19422020 

227 tow NAP 

2 tow MAP 

  

  

Z. matig , zeak 

venteinoudeng, maig unhousene 

oo 

  

  

K soug, zuak ogansch 

r 

  

      E 

Zana zoer n b 

  

Opdracht nr.: 118806 



p N 

PEILSTAAT 4 N 

h | á VAN DIJK 

_ 

GEO- EN MILIEUTECHNIEK b. 

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

          

  

  

  

PEILBUIS NR. Pl er plaatse van: BĲ 

MAAIVELDHOOGTE -0.04 m to.v. NAP 

BOVENKANT PEILBUIS 0.12 m t.o.v. maaiveld 

0.08 m to.v. NAP 

ONDERKANT PEILBUIS 374 m t.o.v. maaiveld 

-3.78 m t.0.v. NAP 

LENGTE PEILBUIS 3.86 m 

LENGTE FILTERGEDEELTE 1.00 m 

DIEPTE FILTERGEDEELTE van 2.74 m t.o.v. maaiveld 

tot m t.o.v. maaiveld 

van m t.o.v. NAP 

tot m t.0.v. NAP 

peiling datum _ [waterstand t.o.v. waterstand t.0.v. [waterstand 

nummer peiling _ [maaiveld bovenkant peil- |t.o.v. NAP 

inm buis in m inm 

1* 17-dec-2020 -184 -1.96 -1.88 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2 

2 

23 

24 

* direct gemeten na plaatsing peilbuis 

[Opdracht nummer: 118806 

Project: nieuwbouw woning, Rietveld 40 

Plaats: Woerden 

[Datum verwerking: 22-12-20 
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OPDRACHTNR.: 118806 PLAATS: Woerden 

  

meetpunt nr hoogte maaiveld in 
IRD X-coördinaten RD Y-coördinaten 

  

Im t.o.v. NAP nm nm 

T -0.14 118591.71 455892.49 

2 -0.27 118583.36 455905.72 

3 -0.14 118569.90 455915.99 

BI/P] -0.04 11859446 455888.75 

waterpeil I -0.78 

waterpeil IT -0.78 

kruinweg 0.16 

dorpel 045 

bk stuw -045 

      
  

  

De gemeten hoogten en coördinaten zijn niet geschikt voor andere doeleinden dan deze rapportage 

  

Meetmethode 

[Gemeten door: 

Datum meting: 

Datum verwerking:   Coördinaten en hoogten gemeten met 06-GPS 

van DIJK geo- en milieutechniek b.v. 

17 december 2020 

22 december 2020 
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CONTINU ELEKTRISCH SONDEREN 

Algemeen 

De sonderingen worden bij van Dijk geo- en milieutechniek bv uitgevoerd conform NEN - 

EN-ISO 22476-1:2012/CI. 

De sondeerresultaten geven een goed en betrouwbaar beeld van de gelaagdheid van de 

ondergrond. 

De sondeerconus met een basisoppervlak van 1500 mm? en een tophoek van 60° wordt met 

een constante snelheid van 20 mm/s in de grond gedrukt. Indien ook de plaatselijke wrijving 

gemeten moet worden, zal een conus met een mantel van ca 15000 mm? worden toegepast. 

De meetsignalen worden met een kabel, dan wel via een lichtgeleider (draadloos), naar een 

meeteenheid, verbonden aan een computer, gestuurd. De gedigitaliseerde meetsignalen 

worden opgeslagen 

De bestanden worden op kantoor definitief verwerkt. De gemeten parameters worden tegen 

de diepte uitgezet. 

  

Klassenindeling 

In de norm NEN-EN-ISO 22476-1:2012/CT is de nauwkeurigheid van sonderen in 4 

toepassingsklassen verdeeld. Zoals uit onderstaande tabel volgt is de indeling gebaseerd op 

de nauwkeurigheid van meting van de parameters en de diepte. 

  

  

  

  

  

          

    

toepassingsklasse | meetgrootheid toelaatbare meetonzekerheid | meetinterval 

1 Conusweerstand 35KPa of 5% 20 mm 

Plaatselijke wrijving _ |5 KPaof 10% 

Helling 2 

Sondeerdiepte 0,1 mof 1% 

2 Conusweerstand 100 KPa of 5% 20 mm 

Plaatselijke wrijving _ |5 kPaof 15% 

Helling r 

Sondeerdiepte 01 mof 14 

3 Conusweerstand 200 kPa of 5% 50 mm 

Plaatselijke wrijving _ |25 KPaof 15% 

Helling 5 

Sondeerdiepte 0.2 mof 24 

4 Conusweerstand 500KPa of 5% 50 mm 

Plaatselijke wrijving _ |50 KPaof20% 

Sondeerlengte 02 mof 2% 

Opmerking: De toelaatbare meetonzekerheid is de grotere waarde van de absolute 

meetonzekerheid en de relatieve meetonzekerheid (van de meetwaarde). 

  

Standaard zal van Dijk geo- en milieutechniek bv sonderen in toepassingsklasse 2 met een 

meetinterval van 20 mm. 

Wrijvingsgetal 

Wordt tijdens het sonderen simultaan conusweerstand en plaatselijke wrijving gemeten, dan 

kan het wrijvingsgetal worden berekend. 

Dit is het quotiënt uitgedrukt in procenten van de plaatselijke wrijving en conusweerstand op 

een bepaalde diepte (Rr= f/g: * 100%). 

Dit wrijvingsgetal geeft meer inzicht omtrent de bodemopbouw onder de grondwaterstand. 

In grote lijnen kunnen de volgende hoofdgrondsoorten worden herkend: 

  

  

grondsoort Rrin% srondsoort 

grof zand 0.2-06 klei 

zand 06-12 potklei 

silVleem 12-40 veen               

Boven de grondwaterstand en in geroerde gronden kunnen aanzienlijke afwijkingen 

voorkomen. Overigens geven wrijvingsgetallen een indicatie van de samenstelling van de 

ondergrond. Boringen al dan niet met ongeroerde monsters, aangevuld met laboratorium 

proeven, geven uiteraard meer inzicht. 
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BOORSTAAT 

VVv 

i WA 

klei, kleig YYY V]| schelpen 

een/sitig puin 

veen, humeus koolas 

plantenresten hout 

potklei kleisporen 

teelaarde veensporen 

grind, grindig K 

veenlensjes 

zand, zandig 

hoofdbestanddeel 

  

wak bijmengsel   

  
el matig bijnengsel 

      

  

  

ackermann- of continuboring 

cq gestoken monster 

geroerde monsters 

grondwaterstand 

+ filfer open peilbuis 

peilbuis geur 

® zoakte ger 

blinde buis & matige geur 

© stete ger 

@ steste g 

i 

  

grondwaterstand 

bentoniet afdichting 

tter 

olie 

13 zwakke olie-water reactie 

IZ matige olie-water reactie 

I sterke olie-water reactie 

B uiterste ole-water reactie 

    

444 

! 
Y 

  

  

K&AAASedY 

Ëĳä x D 
U/ 

LI 

SITUATIETEKENING 

sonderingen 

oppervlaktesondering 

sondering 

sondering met plaatselijke kleefmeting 

sondering (nog) uit fe voeren 

sondering van derden 

boringen - peilbuizen 

boring tot 0,5 m-mv 

boring tot 2,0 m-mv 

boring dieper dan 2,0 m-mv 

boring van derden 

boring met &&n of meerdere peilbuizen 

boring met drijflaagfilter 

gestaakte boring 

diversen 

hoogtemerk 

put, vloerpeil 

dorpel, kruinweg etc 

tegels 

stelconplaten 

klinkers 

betonverharding 

asfalfverharding 

  

  



  

De toetser beoordeelt welke gebouwsituaties van toepassing 

zijn en of hierbij werkmethode(n) zijn benoemd. Er kan per 

gebouwdeel voor een combinatie van werkmethoden gekozen 

worden. Het invullen van gegevens over aanvrager en gebouw 

in de eerste regels heeft uitsluitend tot doel te kunnen 

traceren op welk gebouw deze checklist van toepassing is. 

NAW-gegevens 

11 Aanvrager 

Adres 

1.2 Adres van het gebouw KE 20 

Postcode Woonplaars 

3[4[4[3[x[c Woerden 

13 Kadastrale gegevens gebouw _ STeene . k 

Rietveld 1B 11157 

Analyse van de wijze waarop het gebouw / gebouwdeel, waarop deze checklist 

betrekking heeft veilig kan worden onderhouden conform art.6.52 en 6.53 van 

Bouwbesluit 2012 rekening houdend met omgevingsfactoren. 

(Zo nodig afzonderlike bilage bivoegen en dezein di veld vermelden) 

Plan omvat het bouwen van een woning 

Concusie: 

Het gebouw / gebouwdeel, waarop deze checlist betrekking heeft, 

voldoet aan de functionele eis als vermeld in art.6.52 van Bouwbesluit 2012. 

Bia One 
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a Binnenkant gebouw 

Welke situatie is van toepassing op 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

het gebouw? 

A Atrium D wel E niet _ vantoepassing 

Welke werkmethoden worden hierop toegepast? Voidoen de gekozen werkmethoden aan de stand dertechniek gelet 

(alewan oepossing zijnde wekmethoden hierintewlendooraamwage) __ op de speciieke gebouw- e omgevingsfactoren? (zietoelichting) 

Permanente werkbordessen Dj One Oi One O 

Verrijdbare hangbruggen Oj One ODj One O 

{opgenomen in dakconstructie) 

Gondelinstallatie Di D nee Di One Onxt 

Robotinstallatie Oi2 One Ui One Om 

Hoogwerker ODj One Ui One O 

Rolsteiger Dj One ODi One Onxt 

Safesit *) D D nee Die One Ont 

Licht de keuze toe of ndien een 

alternatieve werkmethode van 

toepassing is geef hier dan een 

korte beschrijving van. L 

A2 Glazen liftschacht O wel E niet _ van toepassing 

Hoogwerker Dj One Ui One O 

Rolsteiger Oja One Oj One Onxt 

Safesit*) Ui DOne O One O 

Licht de keuze toe of indien een 

alternatieve werkmethode van 

toepassing is geef hier dan een 

korte beschrijving van. L 

A3 Trappenhuizen O wel niet _van toepassing 

Ophangpunten voor werkplatforms O ja _D nee Oja One Om 

(Rol)steiger Dj One Oj One O 

Hoogwerker Dj One O One O 

Safesit*) Oi One O One Om 

Licht de keuze toe of indien een 

altematievewerkmethodevon _ r is een vide aanwezig bij de entree. Aandachtpunt voor uitvoering is om geen lichtpunt in de 

toepassing is geef hier dan een 

   korte beschrijving van. 

ide aan te brengen maar boven de vioer. 
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Checklist Veilig onderhoud 

b Buitenkant gevel 

Welke werkmethoden worden hierop toegepast Voldoen de gekozen werkmethoden aan de stand derechniek gelet 

(alevon toepassng zindewerkmethogenKerintelendooraanwage) _ op de specifieke gebouw- n omgevingsfactoren? (ze toelichting) 

Glazenwasbalkon Ui Ene ODie One Onvt 

Verrijdbare hangbrug Dja Bne O One Ont 

Gevelonderhoudinstallatie Di E nee On Onee Onvt 

Permanente hangladder / Oja H ne Oj One Onvt 

mastinstallatie 

Hoogwerker Oia Bne O One Ont 

Rolsteiger Hja One Ui One Onvt 

Hefsteiger Dja Bne ODj One O 

Safesit*) Oj Bne Ui One O 
  

Licht de keuze toe ofindien een 

alternatievewerkmethodevon _ Glazenwassen van buitenaf met wassteelmethode (ramen bevinden zich niet hoger dan 1e 

toepassingisgeefhierdoneen _ verdieping. (Dak)ramen zijn voorzien van draaistand zodat ze van binnenuit te bewassen zijn. 

korte beschrijving van. aa aa Laslinen h ccidansiesds walddale (esieral 
  

€ Werken op en aan dak 

Welke situatie i van toepassing op 

het gebouw? 

D wel E niet _ vantoepassing 
  

€1 Glazendak 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Di One Di One Onvt 

Permanente werkbordessen 

Dĳ One O One Onvt 

Verrijdbare bruggen 

Di One O One On 

Gondelinstalatie 

Ui One ODi One Ont 

Robotinstallatie 

Oia One Oija One Omt. 

Hoogwerker 

Permanente trap / Di One Di One O 

ladderconstrucies 

Oja One Dia One O 

Vaste dakrand/bordessen 

Ui One Oja One Onvt 

Tijdelijke dakrandbeveiliging 

Oi One Diĳe One Ont 

steiger 

Di One Dĳ One Ont 

Safesit*) 

Licht de keuzetoe f ndien een 

alternatieve werkmethode van 

toepassingisgeefhierdaneen | 

kortebeschrijving van. 

  



c 

Welke situatie is van toepassing op 

het gebouw? 

c2 Hellend dak 

Permanente trap/ladderconstructies 

n combinatie e integraal 

avang 

Werken op en aan dak (vervolg) 

  wel J niet _ vantoepassing 
  

Welke werkmethoden worden hierop toegepast? 

l on oepassing zijnde werkmechoden hier n te len door oamroger 

Voldoen de gekozen werkmethoden aan de stand der techniek gelet 

o de specifieke gebouw- en omgevingsfactoren? (zie toelichting} 

  

    

  

  

    

valbeveiligingssysteem Oj Hoe Oj One O 

Permanente aanhaakvoorzieningen 

voornoken dak O nee Ui One Om 

Permanente daktreden in combinatie 

metintegraal valbeveiligingssyteem O ja _E nee Oj One O nxt 

Demontabelegootbeveiliging D ja Oj One O 

steigers Oj One Onxt 

Hoogwerker D nee O One Ont 

Licht de euzetoe of ndien een 

  

    

  

  

  

    

  

  

alternatievewerkmethodevan _ Onderhoud aan het dak dient plaats te vinden vanaf (rol)steigers c.q. hoogwerker. 

toepassingisgeefhierdaneen _ Onderhoudsgevoelige onderdelen zoals dakramen zijn van binnenuit bereikbaar. 

kortebeschriving van. L 

C3 Platdak U wel E niet _ vantoepassing 

i Oi One Om 

Tijdelijkedakrandbeveiliging _ D ja Oj One O 

Permanenteaanhaakvoorzieningen O ja _E nee O One O 

steiger D: O One Om 

Railsmetaanklikmechanisme _ D ja Oj One Onx 

Licht de euzetoe of ndien een 

alternatieve werkmethode van 

toepassing i geef hierdon een 

kote beschriving von. 

    

  

De volgens dit formulier op het gebouw 

van toepassing zijnde voorzieningen 

voor veilig onderhoud zijn zodanig te 

bereiken en te verlaten, dat daarbij 

geen risico ontstaat voor valgevaar, 

tewater raken of verdrinking. D nee 

    

* De safesi s gekwalifceerd als een werkmethode de lleen kan worden toegepast als andere technieken iet mogelijk zijn. 

De indiener verklaart de checklist volledig en naar waarheid ingevuld te hebben en dat alle in deze checklist van 

toepassing verklaarde werkmethode voldoen aan de stand der techniek zoals aangegeven in de onderstaande 

considerans of minimaal evenredig veiligheid- en gezondheidsniveau hebben. 
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Checklist Veilig onderhoud 

Toelichting 

  

Onderstaande considerans en begripsomschrijvingen en de voorgaande checklst, vormen op grond van de Ministeriële 

regeling omgevingsrecht (Mor)art.2.2 in samenhang met de overige indieningsvereisten het middel waarmee: 

1. een aanvrager van een omgevingsvergunning vanwege bouwactvíteiten verantwoordelijkheid neemt, dat het 

gebouw waarop de aanvraag van toepassing is, voldoet aan het gestelde in afdeling 6.12 van het Bouwbesluit 2012; 

2. het vergunningverlenende bestuursorgaan kan vaststellen of de aanvrager het voldoen aan het gestelde in 

afdeling 6.12 van het Bouwbesluit 2012 aannemelijk heeft gemaakt; 

Dit s i zoverre een inhoudelijke toets, dat in samenhang met de tekeningen van gevels, plattegronden en doorsneden moet 

worden beoordeeld of de checklist correctisingewuld, dat wil zeggen: in overeenstemming met de kenmerken van het betref- 

fende gebouw. 

  

AFDELING 6.12 VEILIG ONDERHOUD GEBOUWEN, NIEUWBOUW*) 

Artikel 6.52 Aansturingsartikel 

1. Een te bouwen gebouw is zodanig dat onderhoud aan het gebouw veilig kan worden uitgevoerd. 

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften n deze 

afdeling en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften. 

Artkel 6.53 Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud 

1. Indien onderhoud niet veilig kan worden uitgevoerd zonder gebouwgebonden veiligheids-voorzieningen, heeft 

een te bouwen gebouw daarvoor voldoende gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen. 

2. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het n het eerste d bepaalde.     
  

*) Het gestelde is, zoals uit de afdelingstitel bljkt, als vereiste alleen van toepassing op gebouwen, nieuwbouw. Dus niet op bouw- 

werken geen gebouw zijnde en evenmin op bestaande bouw of verbouw daarvan, waarop het wel als aanbeveling toepasbaar is. 

Artkel 6.52 en 6.53 gelden net als alle overige artikelen ook voor vergunningwrije gebouwen, nieuwbouw. 

Considerans 

De volgende zaken verdienen expliciete aandacht van de vergunningaanvrager. 

Het toetsingskader heeft als doel om expliciet te maken op welke veilige wijze het gebouw waarvoor de vergunning 

wordt aangevraagd veilig kan worden onderhouden. Het dwingt ontwerpers van gebouwen om al bij het ontwerp na 

te denken over veilig onderhoud en in de constructie de benodigde voorzieningen op te nemen. 

Bij de werkmethoden zoals die worden genoemd in het bijgaande formulier s uitgegaan van de stand der techniek 

zoals deze is beschreven in diverse documenten. De stand der techniek is ontleend aan: 

+ Het Convenant Arbeidsomstandigheden Glazenwassersbranche en het hierbij opgestelde ‘Supplement Document 

gevelonderhoud" (convenant ingetrokken, maar is wel informatief) 

+ Het convenant ‘Gevelonderhoud’ en de hierbij behorende ‘Beoordelingsrichtlijn” 

+ DeRIGE, module Glas- en gevelreiniging uit de Arbocatalogus Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. 

+ De A-bladen en arbo-catalogi van gebouw onderhoudsbranches 

Actuele inlichtingen hierover is te vinden via wwwweiligopdehoogte.nl en via de “Handleiding Veilig onderhoudbare 

gebouwen maken”, waarvan de meest actuele versie steeds via voornoemde website gratis s te downloaden. 

Achterin deze Handleiding is een matrix te vinden met “Technische en organisatorische randvoorwaarden inzet hulp- 

middelen”, waarin per hulpmiddel s aangegeven met welke aspecten wel en niet rekening moet worden gehouden. 

De genoemde werkmethoden (in volgorde van de arbeidshygiënische strategie) zijn een handreiking aan ontwerpers, 

projectontwikkelaars, architecten etc. om de nieuw te ontwerpen gebouwen te laten voldoen aan de arbeidsveilig- 

heidseisen de aan het onderhoud ervan worden gesteld. Het staat vergunningaanvragers dus vrij om alternatieve 

technische oplossingen en werkmethoden te gebruiken mits deze werknemers tijdens onderhoudswerkzaamheden 

hetzelfde beschermingsniveau bieden. Het Bouwbesluit eist hiervoor geen aanvullende beoordeling door een 

onafhankelijke derde. 

Daarbij zal de aanvrager van een vergunning door de keuze van de te gebruiken werkmethoden een toekomstig 

werkgever van onderhoudspersoneel n staat stellen altijd de arbeidshygiënische strategie te olgen (zie Arbeids- 

omstandighedenbesluit (Arbobesluit). In dat kader zijn bij een aantal werkmethoden kanttekeningen geplaatst! 
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Zo is de safesit expliciet gekwalificeerd als een werkmethode die alleen kan worden toegepast als andere, veiliger 

technieken aantoonbaar niet mogelijk zijn. 

De ladder is geen arbeidsplaats maar een arbeidsmiddel om ergens te komen. Werken op ladders is daarom in 

principe niet toegestaan. Naast de safesit wordt ook de wassteel niet als een geëigende methode beschouwd tenzij 

het niet anders kan. (Ladders, safesit en wassteelmethode zijn voor glazenwassers werkmethoden in de categorie 

“acceptabel mits”. Het zijn werkmethoden waarbij de risico's van valgevaar en overmatige fysieke belasting gewogen 

zijn en vertaald zijn naar beperkingen in maximale glasomvang dan wel werkhoogte.) 

Ook ankerpunten op daken zijn in principe geen zelfstandige veiligheidsvoorziening. Ankerpunten kunnen een oplos- 

sing bieden (in combinatie met andere arbeidsmiddelen) indien er geen permanente dakrandbeveiliging is. Deze 

werkmethoden zijn alleen dan toegestaan als het aantoonbaar technisch niet mogelijk is de werkzaamheden op een 

andere manier uit te voeren. De ladder, de ankerpunten en de wassteel zijn niet als werkmethoden volgens de stand 

der techniek opgenomen. 

   

Bij het ontwerp van het gebouw moet naast een veilige werkmethode voor onderhoud tevens worden gezorgd dat 

de werkplek veilig kan worden bereikt. In het algemeen wordt hieraan voldaan als de toegangsweg geen risico voor 

“valgevaar” (vallen van hoogte en/of struikelen, fysieke belasting) oplevert. Ook het risico voor “te water raken / 

verdrinking” dient te worden beoordeeld. 

In de artikeltekst is sprake van “gebouwgebonden voorzieningen”. Rolsteiger, hoogwerker, hefsteiger (of hefplateau) 

en steiger zijn op zich niet gebouwgebonden, maar komen alleen in aanmerking als hiervoor een bruikbare opstel- 

plaats aanwezig is. Een opstelplaats die bij gebruik het verkeer onaanvaardbaar belemmert is aan te merken als ‘niet 

bruikbaar’. 

Bij het ontwerp van een gebouw zal rekening moeten worden gehouden met de vervangbaarheid van geveldelen 

zoals zonweringen, grote ramen etc. Vervanging van geveldelen - zowel binnen als buiten - zal op een veilige en 

gezonde wijze moeten kunnen geschieden. Reparatie en vervanging van dergelijke elementen zijn op te vatten als 

incidenteel onderhoud, waarvoor redelijkerwijs andere eisen gelden dan voor periodiek onderhoud zoals het glazen 

wassen. In sommige situaties zal voor dat laatste mogelijk geen oplossing geboden kunnen worden, maar moet wel 

worden aangegeven op welke wijze veilig in incidenteel onderhoud kan worden voorzien. 

Door de (verplichte) invulling van het vrije veld aan het begin van de checklist in samenhang met de tekeningen van 

het gebouw geeft de aanvrager aan hoe zijn analyse is van het veilig onderhoud van het gebouw (of de gebouwdelen’) 

rekening houdend met omgevingsfactoren zoals water, beplanting, verkeer, etc. Deze analyse moet uitmonden in een 

duidelijke conclusie (ja/nee) of met de gekozen oplossingen wordt voldaan aan de in art.6.52 gestelde functionele eis. 

Het antwoord ‘'nee’ is overigens een weigeringsgrond. De aanvrager is gehouden de checklist waarheidsgetrouw in te 

vullen. 

  

In het algemeen is, het naarmate de complexiteit en diversiteit van het gebouw toeneemt, meer en meer noodzakelijk om 

reeds in een vroeg stadium van het ontwerpproces in vooroverleg met het betreffende bestuursorgaan de beoogde 

voorzieningen voor veilig onderhoud te bespreken aan de hand van tekeningen en een concept van de ingevulde checklist. 

Veel werkmethoden zijn op zich wel goed maar in bepaalde omstandigheden toch niet veilig genoeg. Daarom dienen 

de keuzen voor de beoogde werkmethoden nadrukkelijk te worden afgestemd op de specifieke gebouw- en 

omgevingsgebonden situatie. 

Het ingevulde formulier maakt deel uit dan de indieningsvereisten, behorend bij het door de aanvrager ondertekende 

(digitale) aanvraagformulier. De vergunningaanvrager is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de afgegeven 

verklaring met betrekking tot de aan te brengen gebouwgebonden voorzieningen ten behoeve van het veilig onder- 

houden. 

Het formulier dient op het moment van aanvraag van de vergunning volledig ingevuld te zijn bijgevoegd. Het 

ontbreken of onvolledig ingevuld zijn van deze verklaring kan een grond zijn om de aanvraag buiten behandeling 

te stellen, tijdige aanvulling van de gegevens te vragen en — indien het bevoegd gezag van oordeel is dat onvol- 

doende aannemelijk is gemaakt dat het gebouw veilig kan worden onderhouden - de vergunning te weigeren. 

    

1 Deanalyse kan j grote complexiteit enof diversieit van het gebouw aanleiding zjn om per gebouwdeel een afzonderlijke checklistin 

te vullen en in te dienen. 



Begripsbepalingen 

7van8 

Checklist Veilig onderhoud 

Het formulier bevat een aantal bouwkundige en installatietechnische termen, die niet voorkomen n het Bouwbesluit 

2012. Voor het correct hanteren van dit toetsingskader en invullen van het formulier worden enkele termen hierna 

voorzien van een begripsbepaling. Hetis geen uitputtende lijst. 

  

  

  

  

Nr. Term Begripsbepaling 

© Onderhoud In het kader van dit Toetsingskader en de Checklist wordt hieronder zowel het 

(periodiek) reinigen van gebouwdelen verstaan als het (incidenteel) uitvoeren 

van reparaties of vervanging. 

1 Atrium Binnenruimte n een gebouw doorgaand over meer dan een bouwlaag 

(verdieping) aan meerdere zijden omsioten door andere ruimten en eventueel 

(een deel an) een buitengevel, afgedekt met een dak, doorgaans geheel of 

gedeelteijk bestaand uit glas. 

2 Binnenkant gebouw Hier worden de verschilende onderdelen bedoeld waar naar gekeken moet 

worden, te weten: atrium, glazen lftschacht, trappenhuizen. 

3 Glazen iftschacht Bouwkundige bekleding van de constructie, waarbinnen een liftkooi beweegt, 

gemaakt van glas of een vergelijkbaar (semi-Jtransparant materiaal. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4_ Trappenhuis Ruimte waarin een trap ligt 

5 Buitenkant gevel De buitenkant van de gevel s het raakvlak van deze scheidingsconstructie en de 

buitenruimte rond het gebouw. 

6 Glazen dak Vlakof hellend dak dat overwegend bestaat uit glas of daarmee vergelijkbaar 

(semi-)transparant materiaal, met inbegrip van in dat dak aanwezige 

dakdoorbrekingen als ventilatiepijpen, ont- en beluchtingskanalen, 

rookgasafvoeren, vlucht- en ventilatieluiken, etc. 

7 Hellenddake Scheidingsconstructie aan de bovenkant van een gebouw tussen de 

binnenruimte van een gebouw en de omringende buïtenruimte, onder een hoek 

van meer dan 15° ten opzichte van het horizontale viak met inbegrip van de 

onder 6 genoemde dakdoorbrekingen. 

8 Platdak Scheidingsconstructie aan de bovenkant van een gebouw tussen de 

binnenruimte van een gebouw en de omringende buitenruimte, onder een hoek 

van ten hoogste 15° ten opzichte van het horizontale vlak e inbegrip van de 

onder 6 genoemde dakdoorbrekingen. 

9 Permanent werkbordes Uitkragend deel van een vloer of een zelfstandig vloerniveau (al dan niet 

uitgevoerd als roostervioer 0.d.} en voorzien van randbeveiliging. 

10 (Verrijdbare)hangbrug Tijdelijk werkplatform (dat kan worden opgebouwd uit osse modules) dat door 

midde! van kabels opgehangen aan dakbalken (ukken) of dakwagen{s), al dan 

niet verijdbaar langs rails of andere geleiding. 

11 Gondelinstallatie / Permanent werkplatform ten behoeve van personen, hangend aan kabels en 

gevelonderhoudsinstallatie verrijdbaar langs rails of andere geleiding. 

12 Robotinstallatie Volautomatische / bestuurbare reinigingsmachine, waarmee vlakke geveldelen 

kunnen worden gereinigd. 

13 Hoogwerker  Mobiele werkplek waarmee het mogelijk s om op hoogte te werken.” 

14 Rolstelger Verijdbare demontabele steling 

15 Safesit Verbeterde bootsmanstoel (afdaalapparaat) met één verankeringpunt en één 

‘hangkabel en één vangkabel. 

16 _ Ophangpunten voorwerkplatforms _ Constructie op dakniveau, bedoeld voor de ophanging van een werkplatform. 

172 Permanente hangladder Op gebouwmaat gemaakte en verrijdbare hangladder voor één persoon voorzien 

van opkiapbare werkplateaus, die aan de boven- en/of onderzijde betreden 

wordt. 

17b Mastinstallatie Op gebouwmaat gemaakte en verrijdbare mast, waarlangs een éénpersoons 

werkbak op en neer bewogen kan worden. Wordt aan de boven en/of onderzijde 

betreden. 

18 Hefsteiger Tijdelijk werkplatform dat verticaal bewogen wordt angs een of meer masten> 

19 Glazenwasbalkon Permanent en vast aan gebouw aangebracht loopbordes voor het onderhouden 

van de gevel(s). 

  

20 

Permanente trap / adderconstructie 

n combinatie met integraal 

valbeveiligingssysteem) 

  

Toegangsweg in combinatie met integraal valbevei 

(NB.: De ladder is geen arbeidsplaats maar een arbeidst 

komen!) 

  gssysteem 

el om ergens te 
  

  



Svang 

Checklist Veilig onderhoud 

  

21 Verrijdbare brug/hellingbaan Verrijdbaar werkplatform dat vooral horizontaal of onder een hellingshoek 

verplaatsbaar s via een ail of andere geleiding. 

  

22 Vaste dakrand /bordes Vast hekwerk of balustrade / bordes. 

  

23  Tijdelijke dakrandbeveiliging Demontabele valbeveiliging (hekwerk). 

  

24  Permanente aanhaakvoorziening 

voornok en dak 

  

Vast direct zichtbaar gebouwgebonden ankerpunt met mogelijkheid tot 

aanbrengen van lijnen, adders of hekken 

  

25  Demontabele gootbeveiliging Tijdelijk hekwerk op het dakvlak gekoppeid aan daarvoor bestemde ankerpunten 

ofvia gootconstructie afsteunend op de gevel 

  

26 Stelger Stalen constructie, opgebouwd uit pijpen, koppelingen of systeemonderdelen 

aan de hand van tekeningen en berekeningen.” 

  

27 Permanente dakrandbeveiliging Vaste valbeveiliging: bouwkundige borstwering, hekwerk of balustrade 

  

28  Rails met aanklikmechanisme 
Ankerpunten in combinatie met een lijnsysteem ten behoeve van individuele 

valbeveiliging- 

  

Voor de grenswaarde tussen hellend en plat dak worden verschillende waarden gehanteerd. In dt Toetsingskader hanteren 

we de grenswaarde 15° die vooral relevantis vanuit een oogpunt van veilig werken. Steilere hellingen dan 15° vragen andere 

voorzieningen. 

Deze voorziening vergt een bruikbare gebouwgebonden opstelplaats (zie considerans). 



  
    

    

  

PAC gelig va0, 0 
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