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Samenvatting 
Wij stellen de raad voor om het bestemmingsplan “Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen” vast te stellen. Dit 
bestemmingsplan vormt het juridisch kader om omgevingsvergunning te verlenen voor de beoogde uitbreiding van het 
winkelcentrum Snel en Polanen, bestaande uit een supermarkt met ondergeschikte horeca, gebouwde 
parkeervoorzieningen en 100 appartementen. We hebben de zienswijzen beantwoord in de nota beantwoording 
zienswijzen.  
 
De zienswijzen gaan met name over:  
- de voorgenomen hoogte van 45 meter  
- de effecten van de nieuwbouw op het windklimaat en bezonning  
- de wijzigingen t.o.v. het ambitiedocument van 2018  
- de inrichting van de stadsstraat langs het winkelcentrum  
 
Enkele zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Ook zijn er enkele ambtelijke wijzigingen in 
regels, verbeelding en toelichting naar aanleiding van het beter leesbaar en toetsbaar maken van het plan. De wijzigingen 
hebben geen betrekking op het aantal te realiseren woningen en op de woningtypes. Het overzicht van deze wijzigingen 
vindt u in de bijgevoegde Staat van Wijzigingen. Voorstel is het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.  
  
 
   
 
Gevraagd besluit 
De raad besluit:  
1.         De door de erven van de bewoner van La Fontaineplein 11 ingediende zienswijze niet-ontvankelijk te verklaren en 
de overige ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren;  
2.         In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen behorend bij het bestemmingsplan “Uitbreiding 
winkelcentrum Snel en Polanen” overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage;  
3.         De Staat van Wijzigingen bestemmingsplan Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen vast te stellen;  
4.         Het bestemmingsplan "Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen” met digitale planidentificatie 
‘NL.IMRO.0632.uitbreidingwcsp-bVA1‘ zoals gewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te stellen;  
5.         Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening voor het bestemmingsplan 
"Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen” vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.  
  
 
   
 
Inleiding 
In 2010 is een bestemmingsplan vastgesteld voor Snellerpoort. In dat bestemmingsplan werd uitgegaan van het 



realiseren van een woonwijk van 770 woningen, met een vastgesteld Masterplan (2007) als basis. In 2018 zijn de 
ruimtelijke ambities en kaders voor Snellerpoort geactualiseerd in het door de gemeenteraad op 19 december 2018 
vastgestelde ambitiedocument “Snellerpoort, een ander perspectief”. Het ambitiedocument is een nieuw vertrekpunt voor 
de ontwikkeling van de wijk Snellerpoort. Het ambitiedocument legt vooral de structuur van de openbare ruimte van 
Snellerpoort vast. De bouwvelden zijn flexibel in te vullen met een (woning)bouwprogramma zodat bijsturing in de loop 
der jaren mogelijk is.  
 
Het ambitiedocument is, met zoveel als mogelijk in achtneming van de resultaten van de enquête van het wijkplatform 
Snel en Polanen en de moties van de raad (december 2018), vertaald in het Stedenbouwkundig Plan Snellerpoort. Het 
Stedenbouwkundig Plan voor Snellerpoort bevat enerzijds een nadere uitwerking van de openbare ruimte (waarvan de 
hoofdstructuur in het ambitie document is vastgelegd) en anderzijds een eerste kader voor de gewenste beeldkwaliteit 
van deze nieuwe woonwijk in Woerden. Het stedenbouwkundig plan vormt de basis voor het bestemmingsplan voor de 
uitbreiding van het winkelcentrum Snel en Polanen en het tevens in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Snellerpoort 
(woongebied).  
 
Ten opzichte van het bestemmingsplan uit 2010 zijn op hoofdlijnen de volgende onderdelen gewijzigd voor wat betreft het 
plangebied van voorliggend bestemmingsplan uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen:  
1.         Er is sprake van een andere stedenbouwkundige opzet voor het beoogde nieuwbouwblok bij het winkelcentrum.  
2.         In het voorgaande bestemmingsplan (2010) werd voor het plangebied van voorliggend bestemmingsplan 
uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen uitgegaan van een gemengd programma met maximaal 30 woningen, 
dienstverlening (1.900 m²), kantoren, bedrijven, maatschappelijke voorzieningen en horeca (200 m²). In het voorliggende 
bestemmingsplan wordt uitgegaan van een supermarkt van maximaal 2.600 m² brutovloeroppervlak (bvo), bijbehorende 
en ondergeschikte daghoreca van maximaal 100 m² en maximaal 100 woningen met een bijbehorende parkeergarage.  
3.         In de nieuwe stedenbouwkundige opzet wordt uitgegaan van een gebouw met een basishoogte van 15 meter 
waarin een supermarkt met bijbehorende parkeergarage kan worden gerealiseerd met aan beide zijden twee 
woongebouwen van maximaal 25 en 45 meter hoog.  
 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 1 oktober 2020 tot en met 11 november 2020 ter inzage gelegen. In deze periode 
zijn 5 zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan ontvangen. De zienswijzen zijn beoordeeld en beantwoord. Naar 
aanleiding van de zienswijzen wordt voorgesteld om het bestemmingsplan op enkele punten gewijzigd vast te stellen. 
Daarnaast wordt de toelichting van het bestemmingsplan op enkele punten tekstueel aangepast. Het bestemmingsplan is 
nu gereed voor vaststelling.  
  
 
   
 
Participatieproces 
Het voorontwerpbestemmingsplan is gepresenteerd op 12 november 2019 tijdens een bijeenkomst van het Wijkplatform 
Snel en Polanen. Daar is ook de inspraakperiode aangekondigd.  
Op 11 december 2019 is een informatiebijeenkomst gehouden waar een ieder in de gelegenheid is gesteld om de 
stukken in te zien en vragen te stellen. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 5 december 2019 t/m 15 
januari 2020 (6 weken) ter inzage gelegen. De ingekomen inspraak- en vooroverlegreacties zijn samengevat en 
beantwoord in het eindverslag inspraak dat als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan is gevoegd. Het gehouden 
vooroverleg en de inspraak is aanleiding geweest om het bestemmingsplan op onderdelen aan te passen of nader 
onderzoek te doen.  
 
Vervolgens heeft het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen van 1 oktober 2020 tot en met 11 november 2020. In 
deze periode heeft iedereen zienswijzen kunnen indienen.  
Onze reactie op de zienswijzen kunt u vinden in de bijgevoegde Nota van beantwoording zienswijzen. De wijzigingen ten 
aanzien van het ontwerpbestemmingsplan staan in de bijgevoegde Staat van Wijzigingen.  
  
 
   
 
Wat willen we bereiken 
Het bestemmingsplan heeft tot doel een goede ruimtelijke ordening te waarborgen voor de beoogde uitbreiding van het 
winkelcentrum Snel en Polanen, bestaande uit een supermarkt met ondergeschikte horeca, gebouwde 
parkeervoorzieningen en 100 appartementen. In het bestemmingsplan zijn regels opgenomen over het toegestane 
gebruik van de gronden en de vormgeving van gebouwen en bouwwerken.  
  
 
   
 



Wat gaan we daarvoor doen 
Het bestemmingsplan biedt een planologisch juridisch kader om omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen te 
kunnen verlenen. In het bestemmingsplan zijn alle relevante belangen afgewogen.  
  
 
   
 
Argumenten 
1.         Zienswijzen binnen termijn  
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 5 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn binnengekomen binnen de 
gestelde termijn.  
 
1.2       Zienswijzen niet allemaal ontvankelijk  
De zienswijze van de bewoners van het La Fontaineplein is mede ingediend namens de “erven van” La Fontaineplein 11. 
Deze zienswijze voldeed niet aan de vereisten om ontvankelijk te worden verklaard. Op 23 november zijn de “erven van” 
in de gelegenheid gesteld de zienswijze op de ontbrekende punten aan te vullen. Daar is geen reactie op ontvangen. De 
zienswijze voor zover ingediend namens “de erven van” La Fontaineplein 11 is daarmee niet ontvankelijk. De overige 
zienswijzen zijn ontvankelijk.  
 
2.         Zienswijzen deels gegrond en deels ongegrond  
De zienswijzen zijn beoordeeld en beantwoord. De zienswijzen betreffen met name:  
-           de voorgenomen hoogte van 45 meter  
-           de effecten van de nieuwbouw op het windklimaat en bezonning  
-           de wijzigingen t.o.v. het ambitiedocument van 2018  
-           de inrichting van de stadsstraat langs het winkelcentrum  
 
3.         Aanpassingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan  
De zienswijzen zijn beantwoord in bijgaande Nota van beantwoording zienswijzen.  
Enkele zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Deze aanpassingen betreffen:  
a.         het verlagen van de maximale bouwhoogte van 45 meter naar 40 meter op de planverbeelding en in de 
planregels;  
b.         het opnemen van een voorwaardelijke verplichting in de bestemming “Centrum” waarbij voor gebouwen van 30 
meter en hoger een nader windhinderonderzoek verplicht wordt gesteld bij de aanvraag omgevingsvergunning voor de 
activiteit bouwen.  
c.         tekstuele aanvullingen van het uitgevoerde trillingsonderzoek, het indicatieve windhinderonderzoek en het 
akoestisch onderzoek.  
d.         tekstuele aanvullingen van de plantoelichting n.a.v. bovenstaande punten.  
Zie voor een volledig overzicht bijgaande Staat van Wijzigingen.  
 
4.1       Ambtelijke aanpassingen bestemmingsplan  
Ambtelijk gezien is er aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.  

  De parkeerregeling in de bestemming Wonen is aangepast zodat ook bij een wijziging van het gebruik moet 
worden voldaan aan de bepalingen in de parkeernota. 

  Gelet op de per 15 oktober 2020 geactualiseerde AERIUS-calculator is het stikstofonderzoek geactualiseerd. De 
conclusie is ongewijzigd: er is geen sprake van een toename van de stikstofdepositie. 

  De plantoelichting is hierop aangevuld. 

Zie voor een volledig overzicht bijgaande Staat van Wijzigingen.  
 
4.2       Bestemmingsplan is noodzakelijk  
Een bestemmingsplan is noodzakelijk als bouwtitel om de benodigde omgevingsvergunning te kunnen verlenen. Anders 
kan de voorgenomen uitbreiding van het winkelcentrum niet worden gerealiseerd.  
 
4.3       Het plan is ruimtelijk aanvaardbaar  
Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van maximaal 100 appartementen, een supermarkt met bijbehorende en 
ondergeschikte daghoreca en bijbehorende parkeergarage mogelijk. De supermarkt krijgt een omvang van maximaal 
2.600 m² bruto vloeroppervlak (BVO), wat overeenkomt met 2.000 m² winkelvloeroppervlak (WVO). In de supermarkt is 
ondergeschikte horeca tot maximaal 100 m² mogelijk. De basis voor het bestemmingsplan vormt het Stedenbouwkundig 
Plan Snellerpoort (2019) waarin de stedenbouwkundige uitgangspunten zijn vastgelegd. De bebouwing wordt 
gerealiseerd ter plaatse van de huidige Steinhagenseweg die wordt verplaatst naar een tracé langs het spoor, de 



Beneluxlaan. Hierdoor wordt het verkeer naar de rand van de wijk verplaatst waardoor een groter deel van de al 
bestaande woningen van Snel en Polanen minder geluidbelasting door het wegverkeer zal ervaren.  
Door de ligging op loopafstand van het station in Woerden met uitstekende verbindingen in alle richtingen wordt het 
gebruik van het openbaar vervoer als duurzame vorm van mobiliteit gestimuleerd. De wijk is daarnaast goed ontsloten via 
de fiets, waarmee ook deze duurzame vorm van mobiliteit wordt gestimuleerd.  
 
4.4       Het plan past binnen de Structuurvisie en de Poort van Woerden  
De bouw van de woningen past binnen de kaders van de Structuurvisie Woerden (2009) om ter plaatse een 
“hoogstedelijk” woonmilieu te realiseren. Dit is uitgewerkt door veel woningen in hoge dichtheden te realiseren. Het plan 
sluit ook aan op de andere plannen die onderdeel uitmaken van de Poort van Woerden (Middelland en 
stationsomgeving). De beoogde uitbreiding van het winkelcentrum met een extra supermarkt past binnen de kaders van 
de Supermarktstructuurvisie (2019).  
 
4.5       Het plan draagt bij aan de doelstellingen uit de Woonvisie  
Op grond van voorheen geldende woonvisie (Woonvisie Woerden 2015-2020, vastgesteld op 9 juli 2015 – corsa nr. 
15R.00307) werd voor nieuwe projecten uitgegaan van gemiddeld 25% sociale woningbouw, bestaande uit zowel huur als 
koop. Voor Snellerpoort (woongebied en uitbreiding winkelcentrum) is bij de totstandkoming van de vastgestelde 
grondexploitatie uitgegaan van 15% sociale huur en 10% goedkope koop waarmee aan de doelstellingen van het 
woonbeleid uit 2015 kon worden voldaan. In de op 14 november 2019 vastgestelde woonvisie (Woonvisie Woerden 2019-
2024) wordt uitgegaan van andere percentages, namelijk 20% sociale huur, 10% middenhuur en 20% goedkope koop.  
Op 18 februari 2021 is in het kader van de regeling Woningbouwimpuls een Rijkssubsidie toegekend aan de gemeente 
Woerden. Daardoor kan het aantal sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen in Snellerpoort worden verhoogd 
tot de percentages die zijn opgenomen in de Woonvisie Woerden Woont 2019-2024. De grondexploitatie voor het project 
Snellerpoort zal op dit onderdeel worden geactualiseerd.  
 
4.6       Er is rekening gehouden met de nu geldende parkeernormen  
Conform de Nota parkeernormen (vastgesteld door college van B&W op 28 mei 2014, corsa nr. 14a.00076) wordt in 
Snellerpoort uitgegaan van 0,3 parkeerplaats per woning voor bezoekers in de openbare ruimte en afhankelijk van de 
soort woning 1,0 tot 1,6 parkeerplaats op eigen terrein voor de bewoners binnen de bouwvelden. Ook is een norm voor 
de beoogde supermarkt opgenomen. In de Nota parkeernormen zijn de kaders opgenomen onder welke voorwaarden 
van de normen kan worden afgeweken bij de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.  
Op korte termijn zal er een nieuwe Nota parkeernormen worden vastgesteld. In de planregels is een dynamische 
verwijzing naar de Nota parkeernormen opgenomen. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van 
de woningen zal aan de dan geldende nota parkeernormen moeten worden voldaan.  
 
4.7       Het plan voorziet in compensatie voor toename van verharding en bebouwing.  
In de huidige situatie is het terrein waar de beoogde uitbreiding van het winkelcentrum wordt voorzien voor een groot deel 
verhard. Voor de nieuwe situatie van heel Snellerpoort wordt uitgegaan van een toename van verharding en bebouwing 
door het realiseren van woningen met bijbehorende tuinen (deels onverhard) en openbare ruimte (deels onverhard). Op 
basis van de richtlijnen van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) moet 15% van de toename van 
verharding en bebouwing worden gecompenseerd in nieuw open water. De compensatie is bepaald voor het gehele 
gebied Snellerpoort (woningbouw en uitbreiding winkelcentrum samen). Hiervoor is een sluitende waterbalans opgesteld. 
Deze compensatie wordt gevonden door rondom de nieuwe woonwijk een waterpartij (singel) te realiseren met een forse 
maat. Hiermee kan de benodigde compensatie (ruimschoots) worden gerealiseerd.  
 
4.8       Er is geen stikstofdepositie te verwachten in Natura 2000 gebieden  
Er is een Aerius berekening gedaan naar de stikstofdepositie van het project Snellerpoort op omliggende natuurgebieden. 
Uit deze berekening blijkt dat de depositie als gevolg van dit project 0,00 mol/ha/jaar is waarmee op basis van de huidige 
inzichten een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming niet nodig is en er wat dit betreft geen belemmeringen 
zijn voor de voorgenomen ontwikkelingen.  
 
4.9       De externe veiligheidsrisico’s zijn onderzocht en beperkt  
In het kader van het bestemmingsplan is een onderzoek uitgevoerd naar de externe veiligheidsrisico’s van het transport 
van gevaarlijke stoffen over het spoor. Uit dit onderzoek blijkt dat het groepsrisico in zowel de huidige als toekomstige 
situatie lager is dan de oriëntatiewaarde. Er is sprake van een minimale toename van het groepsrisico. Er zijn met de 
gekozen ruimtelijke en stedenbouwkundige opzet voldoende maatregelen te treffen zoals het realiseren van vluchtroutes 



van het spoor af, goede bereikbaarheid van het spoor voor hulpdiensten door de situering van de Beneluxlaan en 
voldoende bluswatercapaciteit door de waterpartij langs de Beneluxlaan. De beperkte toename van het groepsrisico is 
daarmee aanvaardbaar.  
 
5.         Kostenverhaal is verzekerd  
In het kader van het vigerende bestemmingsplan (2010) is een grondexploitatie vastgesteld die in het kader van het 
voorliggende bestemmingsplan wordt geactualiseerd. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente bouwrijpe grond verkoopt 
waarin de kosten zijn verwerkt die de gemeente maakt voor onder andere de inrichting van de openbare ruimte. Er is 
sprake van een sluitende grondexploitatie en een financieel uitvoerbaar plan.  
  
 
   
 
Kanttekeningen, risico's en alternatieven 
1. Hogere Waarden  
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat er vanwege het railverkeer sprake is van een overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarden (55 dB voor het railverkeer) bij de nieuwe appartementen bij het winkelcentrum. Voor de 
overschrijding worden hogere grenswaarden geluid vastgesteld.  
Door het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder, het opnemen van aanvullende maatregelen aan individuele 
en gemeenschappelijke buitenruimten kan een aanvaardbaar woon- en leefklimaat worden gewaarborgd. In de planregels 
is geborgd dat deze maatregelen ook zullen worden getroffen.  
Het college van B&W heeft op 23 maart 2021 de hogere waarden Wet geluidhinder vastgesteld.  
  
 
   
 
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
Het vaststellen van het bestemmingsplan heeft geen financiële consequenties.  
  
 
   
 
Communicatie 
De indieners van een zienswijze worden op de hoogte gebracht van de beantwoording van de zienswijzen en het verdere 
verloop van de bestemmingsplanprocedure.  
De terinzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan zal in de Woerdense Courant en de Staatscourant bekend 
gemaakt worden. Tevens wordt dit via de gemeentelijke website bekend gemaakt. Het vastgestelde bestemmingsplan 
wordt gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.  
 
  
 
   
 
Vervolgproces 
Na vaststelling is er een beroepstermijn van 6 weken. Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na 
die waarop de beroepstermijn afloopt, indien er geen beroep en gelijktijdig een verzoek om voorlopige voorziening wordt 
ingediend.  
  
 
   
 
Bevoegdheid raad 
De raad stelt het bestemmingsplan vast (artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening). Ook de bevoegdheid om al dan niet een 
exploitatieplan vast te stellen (art. 6.12 Wro) ligt bij de raad.  
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RAADSBESLUIT  
D/21/013605 
Z/21/009166 

  

  

Onderwerp: Bestemmingsplan Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 23 maart 2021 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 door de erven van de bewoner van La Fontaineplein 11 ingediende zienswijze niet-
ontvankelijk te verklaren en de overige ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren; 
2. In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen behorend bij het 
bestemmingsplan “Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen” overeenkomstig de bij dit besluit 
behorende bijlage; 
3. De Staat van Wijzigingen bestemmingsplan Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen vast 
te stellen; 
4. Het bestemmingsplan "Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen” met digitale 
planidentificatie ‘NL.IMRO.0632. uitbreidingwcsp-bVA1‘ zoals gewijzigd ten opzichte van het ontwerp 
vast te stellen; 
5.  Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening voor het 
bestemmingsplan "Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen” vast te stellen, omdat het 
kostenverhaal anderszins verzekerd is. 
 
 

 

 

 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> 

   

 



Pagina 1 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nota van beantwoording zienswijzen 

Bestemmingsplan ‘Uitbreiding winkelcentrum Snel en 
Polanen’ 

 
Definitief 

10 maart 2021 

  



Pagina 2 

 

Nota van beantwoording zienswijzen  
 

Op 30 september 2020 hebben burgemeester en wethouders bekend gemaakt dat het 

ontwerpbestemmingsplan ‘uitbreiding Winkelcentrum Snel en Polanen’’ (planidentificatie 

NL.IMRO.0632.uitbreidingwcsp-bOW1) en het hieraan gerelateerde ontwerp besluit hogere 

waarden Wet geluidhinder, zes weken ter inzage komen te liggen. Het 

ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp besluit hogere waarden hebben van 1 oktober tot 

en met 11 november 2020 ter inzage gelegen. Alle stukken konden gedurende deze periode 

in de hal van het Gemeentehuis worden ingezien. Ook was het mogelijk om de stukken 

digitaal in te zien op de gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Binnen genoemde termijn heeft een ieder zienswijzen naar voren kunnen brengen tegen het 

ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp besluit hogere waarden. 

 

A.  Zienswijzen 
 

De gemeente heeft in totaal 7 zienswijzen ontvangen. Daarvan zijn 5 zienswijzen gericht op 

het ontwerpbestemmingsplan. De overige 2 zienswijzen zijn gericht op het ontwerp besluit 

hogere waarden. 

 

Nr. Naam d.d. Ingekomen Brief nr.  

1. Bewoners La Fontaineplein 

3 t/m 15 

 

20 oktober 2020 22 oktober 2020 20.019425 

2. Prorail 

 

9 november 2020  11 november 

2020 

20.020496 

3. Bewoner Harzstraat 3 

 

9 november 2020 9 november 2020 20.020409 

 

4. Fietsersbond afdeling 

Woerden 

9 november 2020 9 november 2020 21.000356 

5. Bewoner Jan van 

Beierenlaan 153 

11 november 

2020 

11 november 

2020 

20.020531 

 

De kennisgeving is overeenkomstig artikel 3.8, eerste lid onder b van de Wet ruimtelijke 

ordening toegestuurd aan de vooroverlegpartners, waaronder de provincie Utrecht en het 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). De provincie Utrecht heeft 

aangegeven in te kunnen stemmen met het bestemmingsplan en geen opmerkingen te 

hebben. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft verzocht de achtergrond van 

de waterbalans in de bijlagen bij de toelichting op te nemen. Naar aanleiding van de reactie 

wordt de waterbalans aan de bijlagen toegevoegd. De Gasunie heeft aangegeven in te 

kunnen stemmen met het bestemmingsplan en geen opmerkingen te hebben. 

 

B. Ontvankelijkheid zienswijzen 
 

Alle zienswijzen zijn tijdig per post of via Digi-D ingediend en vrijwel alle zienswijzen zijn 

ontvankelijk. De zienswijze van de bewoners van het La Fontaineplein is mede ingediend 

namens de “erven van” La Fontaineplein 11. Deze zienswijze voldeed niet aan de vereisten 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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om ontvankelijk te worden verklaard. Op 23 november zijn de “erven van” in de gelegenheid 

gesteld de zienswijze op de ontbrekende punten aan te vullen. Daar is geen reactie op 

ontvangen. De zienswijze voor zover ingediend namens “de erven van” La Fontaineplein 11 

is daarmee niet ontvankelijk. 

 

De zienswijze van de fietsersbond was ingediend zonder ondertekening. Een zienswijze 

moet echter voorzien zijn van een handtekening (of digitaal via digi-d worden ingediend). Wij 

hebben indiener van de zienswijze in de gelegenheid gesteld om dit verzuim binnen 2 weken 

te herstellen. De zienswijze is binnen deze gestelde termijn alsnog van ondertekening 

voorzien en daardoor ontvankelijk.  

 

C. Overzicht ontvangen zienswijzen ontwerp 

bestemmingsplan 
 

Wij vatten elke zienswijze per punt kernachtig samen en voorzien deze puntsgewijs van een 

reactie. De zienswijzen worden in hun totaliteit beoordeeld. Daarbij geven wij aan of het punt 

wel of geen aanleiding geeft om het bestemmingsplan 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 bestemmingsplan vormen. In voorkomend 

geval zal naar aanleiding van de zienswijzen ook de plantoelichting op onderdelen worden 

aangevuld of verduidelijkt. Ook geeft een aantal zienswijzen aanleiding het reeds 

uitgevoerde milieukundig onderzoek aan te vullen.  

 

1. Bewoners La Fontaineplein 3 t/m 15 

 

De zienswijze heeft betrekking op zowel het ontwerpbestemmingsplan Snellerpoort Woerden 

(woongebied) als het ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen. 

In de zienswijze is geen onderscheid gemaakt tussen beide plannen. Om die reden is de 

volledige zienswijze zowel in de voorliggende nota van beantwoording als in de nota van 

beantwoording van het bestemmingsplan Snellerpoort Woerden (woongebied) opgenomen. 

 

1.1 Splitsing in 2 bestemmingsplannen 

De opmerkingen hebben betrekking op het bestemmingsplan “Snellerpoort Woerden 

(woongebied)” en het bestemmingsplan “Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen”. In de 

planvorming komt dit onderscheid te weinig terug. Inspraakreacties worden eenduidig 

beantwoord en een groot deel van de toelichting heeft een gelijkluidende inhoud.  

Het is nog onduidelijk waarom er 2 bestemmingsplannen worden opgesteld. Kennelijk is voor 

de herontwikkeling van het winkelcentrum al een overeenkomst met een ondernemer en zijn 

de plannen hiervoor al beklonken.  

Er wordt bezwaar gemaakt tegen deze splitsing in 2 plannen.  

Reactie 

Aanleiding voor het splitsen van beide bestemmingsplannen was de discussie die bij het 

starten van de bestemmingsplanprocedure in 2019 speelde ten aanzien van het programma 

commerciële voorzieningen (supermarkt met bijbehorende horeca) in bouwveld B5/B6 bij het 

winkelcentrum. Er is toen gekozen om voor het winkelcentrum een apart bestemmingsplan te 

maken zodat het woningbouwdeel geen vertraging zou oplopen. Hoewel er nu 

overeenstemming is over het commerciële programma is er in de zienswijzen bezwaar 
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gemaakt tegen de bouwhoogte. Het is voor de woningbouw van belang dat het 

bestemmingsplan voor het woongebied zo min mogelijk kans op vertraging ondervindt omdat 

het realiseren van de woningbouw een groot maatschappelijk belang is.  

Onduidelijk is om welke reden de indieners van zienswijzen in hun belang zouden worden 

geschaad door de splitsing van de beide bestemmingsplannen. In de uitgevoerde 

onderzoeken en de plantoelichting van beide bestemmingsplannen is het project 

Snellerpoort (woongebied + uitbreiding winkelcentrum) in samenhang onderzocht en 

gemotiveerd. In de toelichting van beide bestemmingsplannen is op bepaalde specifieke 

onderdelen nader ingezoomd. Zo is bijvoorbeeld in het bestemmingsplan voor het 

winkelcentrum ingegaan op de supermarktstructuurvisie en is dat bij het woongebied (door 

het ontbreken van een commercieel programma in dat plan) achterwege gelaten.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
1.2 Bouwplan van het winkelcentrum 

De planvorming voor het winkelcentrum is kennelijk dermate ver gevorderd dat er al een 

voorontwerp bouwplan klaarligt, dat willen de indieners van de zienswijze graag ontvangen. 

Ook tegen het bouwplan wordt bezwaar gemaakt, zonder daar nog kennis van te hebben 

genomen.  

Reactie 

In opdracht van de eigenaar van het winkelcentrum is een schetsontwerp opgesteld om op 

hoofdlijnen te kunnen toetsen of de bestemmingsplanregeling (omvang bouwvlakken, 

hoogtes etc) tot een uitvoerbaar plan leiden. Dit schetsontwerp is beschreven in de 

plantoelichting van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen. Er is nog 

geen uitgewerkt bouwplan.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

1.3 Structuurvisie 2009 

Leidend voor de planvorming is de Structuurvisie die in 2009 is vastgesteld. Daar past de 

ontwikkeling die nu is voorgenomen niet in. De massaliteit en de omvang van de bebouwing 

is veel te fors.  

Reactie 

In de Structuurvisie (2009) is het gebied Snellerpoort aangewezen als “wonen hoogstedelijk” 

en het winkelcentrum als “winkelcentrum”. In de huidige situatie zijn er boven het bestaande 

winkelcentrum woningen gerealiseerd. Het uitbreiden van het bestaande winkelcentrum met 

daarboven woningen sluit aan bij de opzet van het bestaande deel van het winkelcentrum. 

De beoogde omvang van de bebouwing en het aantal woningen dat wordt gerealiseerd past 

bij de omgeving “wonen hoogstedelijk”, dat volgens de Structuurvisie voor het grootste 

gedeelte wordt gekenmerkt door appartementen in een stedelijke setting afgewisseld met 

eengezinswoningen.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

1.4 Kaders uit het ambitiedocument – bouwhoogte bij winkelcentrum 

In december 2018 is het “Ambitiedocument Woerden Snellerpoort” vastgesteld. Daarin wordt 

uitgegaan van 3 bouwlagen aan de oostzijde, de zijde van de bestaande woningen van het 

La Fontaineplein en 4-6 bouwlagen op het overige deel van bouwveld B5/B6.  
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In het ontwerpbestemmingsplan wordt voor het oostelijk deel uitgegaan van 25 meter en op 

de westelijke punt een woongebouw van 45 meter.  

Deze grote wijziging van uitgangspunten schendt het vertrouwen van de bewoners. Het is 

onbegrijpelijk dat dit wordt afgedaan als “optimalisatie van de bebouwing”.  

Reactie 

In het Ambitiedocument (2018) is de ambitie van het college van B&W voor de nieuwe wijk 

Snellerpoort vastgelegd. Daarbij is zoals aangegeven in het raadsbesluit van 19 december 

2018 vooral de structuur van de openbare ruimte van Snellerpoort vastgelegd. Voor de 

bouwvelden is bepaald dat deze flexibel in te vullen zijn met een (woning)bouwprogramma, 

zodat bijsturing in de loop der jaren mogelijk is.  

De ambities die in het document voor de openbare ruimte zijn vastgelegd zijn:  

(a)  het realiseren van een breder profiel van de nieuwe Beneluxlaan – bebouwing verder 

van het spoor,  

(b)  openingen in de bebouwing langs het spoor zodat er minder sprake is van een 

“bebouwingswand”,  

(c)  het draaien van het centrale groengebied haaks op het spoor, 

(d)  het realiseren van een tweede ontsluiting van het winkelcentrum op de Beneluxlaan   

(e)  het realiseren van een route voor langzaam verkeer (stadsstraat) tussen het 

winkelcentrum en het station. 

 

Met het Ambitiedocument als vertrekpunt is in 2019 gewerkt aan een Stedenbouwkundig 

Plan (SP) voor Snellerpoort. In het SP zijn de vastgelegde structuur van de openbare ruimte 

en de hierboven beschreven ambities van het Ambitiedocument stedenbouwkundig 

uitgewerkt per bouwveld. Daarbij is mede naar aanleiding van de vastgestelde Woonvisie 

Woerden 2019-2024 (november 2019) gekeken naar een optimalisatie van het 

woningbouwprogramma gelet op de in de woonvisie vastgestelde grotere behoefte aan 

woningen binnen het bestaande stedelijke gebied. Naast een vergroting van het aantal 

woningen is in het Stedenbouwkundig Plan ook gekozen voor een groter bouwvolume bij het 

winkelcentrum. In eerste instantie was een losse parkeergarage voorzien op bouwveld B5 

(naast B6). Later is ervoor gekozen om het parkeren uit het zicht te onttrekken en het 

inpandig op te lossen in het nieuwe woon-winkelgebouw. Daarmee is ook de oorspronkelijk 

geplande steeg tussen B5 en B6 vervallen. Het grotere bouwvolume bij het winkelcentrum 

sluit aan bij de ambities van de Structuurvisie (2009) waarin Snellerpoort is aangewezen als 

“wonen hoogstedelijk”. Het Stedenbouwkundig Plan is op 7 november 2019 gepresenteerd in 

de gemeenteraad en vervolgens juridisch planologisch vertaald in de bestemmingsplannen 

die in procedure zijn gebracht.  

 

Conform het in 2018 door de gemeenteraad vastgestelde Ambitiedocument wordt ook bij het 

winkelcentrum uitgegaan van bebouwing in 4 tot 6 bouwlagen, met verbijzonderingen tot 8 

bouwlagen (circa 25 meter). Dit wordt aan de oostzijde van de bouwvelden B5/B6 

gerealiseerd. In het Ambitiedocument werd reeds uitgegaan van een appartementengebouw 

van 12 tot 15 verdiepingen (45 meter) aan de westzijde van de centrale openbare 

ruimte/centrale buurtpark. In het Stedenbouwkundig Plan is de positionering van het 

hoogteaccent nader beschouwd en verplaatst naar de oostzijde van de centrale openbare 

ruimte (centrale buurtpark). De achtergrond daarvan is dat het appartementengebouw aan 

de grootste openbare ruimte wordt geplaatst, namelijk aan het centrale buurtpark en de 

promenade. Ook is het in stedenbouwkundig opzicht van belang dat het gebouw in het 

verlengde van belangrijke zichtlijnen staat, denk aan de zichtlijnen vanaf de promenade en 
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de zuid-noord gerichte watergang langs de Terschellingkade. De positionering van het 

hoogteaccent boven de voorgenomen uitbreiding van het winkelcentrum (dus aan de 

oostzijde van het centrale buurtpark) voldoet beter aan deze gewenste stedenbouwkundige 

opzet. Door deze positionering krijgt het toekomstige appartementengebouw een ruimtelijke 

verankering in de wijk en bakent de zichtlijnen af. Door de positionering van het 

hoogteaccent boven het winkelcentrum (in plaats van aan de westzijde van het park) wordt 

het winkelcentrum beter stedenbouwkundig gemarkeerd en worden de woningen direct 

boven de voorzieningen gerealiseerd. Voor veel bewoners zijn de voorzieningen hierdoor in 

de directe nabijheid aanwezig. De effecten van het verplaatste hoogteaccent zijn onderzocht 

(onder andere m.b.t. windhinder en bezonning).  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
1.5 Ligging hoogteaccent bij winkelcentrum 

Er wordt verwacht dat de gemeente zich aan de eigen ambities van het ambitiedocument 

houdt. Breng het hoogteaccent aan waar het in het ambitiedocument is voorzien, namelijk 

aan de westzijde van het geschetste buurtpark. Het hoogteaccent dat dan blijkbaar gewenst 

is voor het winkelcentrum is reeds daarboven aangebracht door het bestaande 

appartementencomplex Arcade met 7 woonlagen.  

Reactie 

De ambities van het Ambitiedocument zijn overgenomen in het Stedenbouwkundig Plan en 

bestemmingsplan. In het ambitiedocument was al voorzien in het toevoegen van een 

hoogteaccent bij het winkelcentrum, de plek van het hoogteaccent is verplaatst van de 

westzijde naar de oostzijde van het centrale buurtpark. Zie voor een toelichting op de 

onderbouwing daarvan de reactie bij punt 1.4.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

1.6 Aantal woningen 

Het aantal woningen is opgerekt van 700-800 naar 900. Dat aantal is te groot. Het grotere 

aantal zou beter gespreid moeten worden over het plangebied of meer aan de zijde van het 

spoor moeten worden gebouwd.  

Reactie 

Het klopt dat het voorgenomen totale aantal woningen (900) meer is dan waar in het 

Ambitiedocument uit 2018 (800 woningen) van uit is gegaan. Aanleiding hiervoor is onder 

andere de inmiddels vastgestelde “Woonvisie Woerden 2019-2024”. Daarin is aangegeven 

dat er voor Woerden een woningbehoefte is van 1.550 woningen voor de periode 2019-2028. 

Daarnaast is aangegeven dat uit recent onderzoek gebleken is dat de woningbehoefte hoger 

ligt dan deze eerdere berekening. Naast deze algemene groeiende druk op de woningmarkt 

in Woerden is specifiek een groeiende vraag naar kleine wooneenheden/ appartementen 

benoemd. Het plan Snellerpoort voorziet hierin. Dit maakt echter wel dat op hetzelfde 

oppervlak meer woningen gerealiseerd kunnen worden waardoor het totale woonprogramma 

groter wordt. Conform de Structuurvisie van de gemeente Woerden is Snellerpoort 

aangewezen als “wonen hoogstedelijk” waardoor het voor de hand ligt om in dit gebied te 

streven naar een optimalisatie van het woningbouwprogramma. 

Om dit grotere aantal woningen te kunnen realiseren is er onder andere bij het 

winkelcentrum voor gekozen om een groter bouwvolume te realiseren met maximaal 100 

woningen.  
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Het toekomstige appartementengebouw krijgt door de plek en de hoogte een ruimtelijke 

verankering in de wijk en bakent de zichtlijnen af. Door de positionering van het 

hoogteaccent boven het winkelcentrum wordt het winkelcentrum stedenbouwkundig 

gemarkeerd en worden de woningen boven de voorzieningen gerealiseerd. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 
1.7 Zoekgebied hoogbouw 

Bij de inspraakreacties is aangegeven dat het appartementengebouw bij het winkelcentrum 

enkele meters is opgeschoven in westelijke richting. Ook is aangegeven dat er nog een 

zoekgebied geldt. Hoe verhoudt zich dit tot elkaar? 

Reactie 

Naar aanleiding van de inspraakreacties zijn twee zaken aangepast aan de planverbeelding: 

- het gehele complex is enkele meters in westelijke richting verschoven zodat de 

afstand tot bestaande woningen wordt vergroot.  

- voor het hoge gedeelte (45m) was in het voorontwerpbestemmingsplan een gebied 

bepaald waarbinnen het hoogteaccent met een footprint van 550 m2 zou mogen 

worden gerealiseerd. Dit zoekgebied is in het ontwerpbestemmingsplan verkleind, 

zodat meer zekerheid is gegeven over de plek van het hoogteaccent.  

Het gehele bestemmingsvlak is dus, inclusief het verkleinde zoekgebied, enkele meters 

verschoven in westelijke richting. 

  

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

1.8 Motivering hoogteaccent van 45 meter 

In de reactie op de inspraak is aangegeven dat de hoogte van de bebouwing bij het 

winkelcentrum is heroverwogen. Waar bestaat die heroverweging uit als de conclusie gelijk 

is gebleven? Eerder voorzag de planvorming in hoogteaccenten langs het spoor. Waarom 

wordt daar nu vanaf gestapt? In de plantoelichting is nergens gemotiveerd waarom het 

hoogteaccent bij het winkelcentrum gewenst is. Er is alleen gekeken naar de belangen van 

de ontwikkelaar en de bewoners blijven zitten met de negatieve gevolgen.  

Reactie 

In paragraaf 2.3 van de plantoelichting van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft 

gelegen is de gekozen stedenbouwkundige opzet (locatie en omvang hoogteaccenten) 

beschreven en gemotiveerd.  

Naar aanleiding van de inspraakreacties is een nieuwe afweging gemaakt tussen deze 

stedenbouwkundige, volkshuisvestelijke (voldoende nieuwe woningen) en ruimtelijke 

belangen. Daarbij zijn ook de effecten van het hoogteaccent bij het winkelcentrum in 

beschouwing genomen. Deze heroverweging heeft niet geleid tot het schrappen van het 

hoogteaccent, wel tot het in beperkte mate opschuiven van het bouwblok (verder van de 

bestaande woningen) en beperken van het zoekgebied voor de hoogbouw. 

Ten aanzien van de hoogteaccenten bij het spoor: in het Ambitiedocument is uitgegaan van 

één hoogteaccent bij het spoor (12-15 bouwlagen), aan de noordzijde van het centrale 

buurtpark. Dat hoogteaccent is in het Stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan voor 

Snellerpoort overgenomen.  

 

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is de maximale bouwhoogte van de toren 

heroverwogen. Bezien in relatie tot de hoogbouw in de omgeving is voor de hoogbouw van 
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Snellerpoort een bouwhoogte gewenst die tenminste gelijk is aan de hoogste toren aan de 

overzijde van het spoor (40 meter). Aangezien er op de locatie winkelcentrum geen 

stedenbouwkundige of programmatische noodzaak is om de toren hoger te maken dan 40 

meter zal de maximale bouwhoogte van de hoogbouw op de uitbreiding van het 

winkelcentrum in het bestemmingsplan worden teruggebracht van 45 naar 40 meter. Dit zal 

een positief effect hebben op de bezonning van de terrassen van de woningen aan de 

Grimmkade. De uiteindelijke schaduwwerking is zodanig beperkt dat dit naar oordeel van de 

gemeente geen onevenredig nadeel voor de bestaande bewoners oplevert. 

 

De zienswijze geeft aanleiding de verbeelding (aanduiding maximum bouwhoogte van 45 

meter wijzigen in 40 meter) en artikel 3.2.3 van de planregels aan te passen. De maximale 

bouwhoogte bij het winkelcentrum wordt daarmee verlaagd van 45 naar 40 meter.  

 

1.9 Hogere waarde Wet geluidhinder 

Bezwaar wordt gemaakt tegen de hogere waarde voor de geluidbelasting. Hiervoor is een 

aparte zienswijze ingediend. Daarin is aangegeven dat overschrijding van de norm niet kan 

worden toegelaten omdat door het treffen van voorzieningen aan het spoor (raildempers zijn 

noodzakelijk) deze overschrijding kan worden tegengegaan. Daarnaast zou een optie zijn om 

het appartementencomplex van 45 meter langs het spoor te verlagen 

Reactie 

Ook met raildempers zal bij de nieuwe woningen bij het winkelcentrum een overschrijding 

zijn van de voorkeurgrenswaarde voor railverkeer, de berekende geluidbelasting wordt 

hierdoor wel lager. Het vaststellen van een hogere waarde voor de nieuwe woningen zal dus 

in alle gevallen nodig zijn. Uit nader onderzoek is gebleken dat de raildempers inmiddels zijn 

gerealiseerd maar nog formeel in het geluidregister moeten worden opgenomen.  

Het verlagen van de bouwhoogte van het appartementencomplex van 45 meter heeft geen 

positieve gevolgen voor de bestaande woningen boven het winkelcentrum. Het beoogde 

appartementencomplex zorgt namelijk voor een afschermende werking voor wat betreft 

geluid op de bestaande woningen boven het winkelcentrum.   

Verwezen wordt naar de reactie op de zienswijze tegen het ontwerpbesluit hogere waarden 

Wet geluidhinder. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

1.10 Groepsrisico externe veiligheid 

Het groepsrisico neemt met meer dan 10% toe door de realisatie van de plannen uitgaande 

van de huidige (braakliggende) situatie. In het bestemmingsplan moet worden ingegaan op 

de mogelijkheden om een ramp te bestrijden of te voorkomen en de mogelijkheden voor 

kwetsbare groepen om zichtzelf in veiligheid te brengen. In het bestemmingsplan is dit 

onvoldoende beschreven en daar wordt ontkend dat het risico met meer dan 10% toeneemt, 

terwijl het rapport dat duidelijk aangeeft. In de woontoren kan niet worden teruggevallen op 

de zelfredzame burger. 

Reactie 

In het bij het bestemmingsplan gevoegde rapport van bureau AVIV (verantwoording 

groepsrisico) is aangegeven dat het groepsrisico met minder dan 10% toeneemt in 

vergelijking met de huidige planologische situatie (vigerend bestemmingsplan uit 2010). In 

alle gevallen blijft het groepsrisico ver onder de oriëntatiewaarde (maximaal 0,31x de 

oriëntatiewaarde). In hetzelfde rapport is aangegeven welke maatregelen getroffen kunnen 
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worden om rampen adequaat te bestrijden, zoals het realiseren van vluchtroutes van het 

spoor af en voldoende bereikbaarheid van het spoor voor hulpdiensten. Er is voor wat betreft 

externe veiligheid sprake van een aanvaardbare situatie, doordat de woningen worden 

gerealiseerd op minimaal 30 meter van het spoor en de tussenliggende Beneluxlaan goed 

bereikbaar is voor hulpdiensten in verband met een calamiteit. Door de ligging van de 

Beneluxlaan en de gekozen structuur van de openbare ruimte zijn er voldoende vluchtroutes 

in geval van een calamiteit op het spoor.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

1.11 Bezonning 

Door de voorgenomen hoogbouw bij het winkelcentrum is er wel degelijk sprake van een 

onaanvaardbare toename van schaduw op de bestaande woningen. Juist in de avonduren is 

de late avondzon iets waar de bewoners van genieten. Het ontnemen daarvan tast het 

woongenot aan. 

Reactie 

De ligging van woningen in stedelijk gebied brengt met zich mee dat enige beperking van 

bezonning aanvaardbaar is. In de gekozen stedenbouwkundige opzet is echter rekening 

gehouden met de bezonning van bestaande woningen. Om die reden is het hoogteaccent op 

het meest westelijke punt van bouwveld B5-B6 gesitueerd, zo ver mogelijk van de bestaande 

woningen boven het winkelcentrum. De meeste schaduw van de nieuwbouw zal door de 

ligging vallen op de nog te bouwen woningen van Snellerpoort.  

Uit de uitgevoerde bezonningsstudie blijkt dat bij de bestaande woningen aan het La 

Fontaineplein er inderdaad alleen in de avonduren sprake kan zijn van enige extra schaduw 

door de nieuwbouw. N.a.v. de inspraak is het bouwveld enkele meters in westelijke richting 

verplaatst en is het zoekgebied voor de hoogbouw verkleind. Dit is mede gedaan om de 

extra schaduweffecten zo veel mogelijk te beperken.  

Aangezien op verreweg de meeste tijdstippen van de dag er door de onderlinge oriëntatie en 

ligging geen sprake is van een beperking van de bezonning is de beperkte extra schaduw in 

de avond te beschouwen als niet onevenredig.  

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is de maximale bouwhoogte van het 

hoogteaccent verlaagd van 45 meter naar 40 meter. Dat heeft ook positieve consequenties 

voor de bezonning van de bestaande woningen bij het winkelcentrum.  

 

De zienswijze geeft aanleiding de verbeelding (aanduiding maximum bouwhoogte van 45 

meter wijzigen in 40 meter) en artikel 3.2.3 van de planregels aan te passen. De maximale 

bouwhoogte bij het winkelcentrum wordt daarmee verlaagd van 45 naar 40 meter.  

De reeds uitgevoerde bezonningsstudie zal op dit punt worden geactualiseerd.  

 

1.12 Onderzoek windhinder 

Bij het bestemmingsplan is een indicatief windhinderonderzoek gevoegd. Aangegeven is dat 

voor gebouwen hoger dan 30 meter een CFD- of windtunnelonderzoek moet worden gedaan 

conform NEN 8100. Dit onderzoek zal eerst moet worden gedaan voordat het 

bestemmingsplan kan worden vastgesteld en hierover moeten zienswijzen kunnen worden 

ingediend.  

Reactie 
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Een CFD- of windtunnelonderzoek kan pas worden gedaan als het gebouw tot in detail is 

ontworpen, met de exacte ligging en omvang van de bouwmassa, voorgestelde balkons, 

luifels, terugliggende gevels, etc. In dat stadium bevindt de planvorming zich nu nog niet. 

In het ontwerpbestemmingsplan is al een nadere eisen regeling opgenomen zodat de 

gemeente bij een bouwplanuitwerking nadere regels kan stellen om eventuele windhinder te 

voorkomen. Uit het uitgevoerde indicatieve windhinderonderzoek is wel gebleken dat er 

voldoende bouwkundige maatregelen te treffen zijn om een aanvaardbaar windklimaat te 

bereiken.  

Gelet op de geuite zorgen wordt naar aanleiding van de zienswijze het bestemmingsplan 

aangepast waarbij in de planregels een voorwaardelijke verplichting wordt opgenomen. Dit 

houdt in dat een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen pas verleend mag worden 

als een CFD- of windtunnelonderzoek conform NEN 8100 is overlegd waaruit blijkt dat er een 

aanvaardbaar windklimaat in de openbare ruimte wordt gewaarborgd. Op deze wijze kan aan 

de zorgen tegemoet worden gekomen.  

 

De zienswijze geeft aanleiding om in artikel 3 lid 3.2.5 sub d toe te voegen met een 

voorwaardelijke bepaling voor een windhinderonderzoek.  

 

1.13 Overlast parkeervoorzieningen 

Er is kennis genomen van de beantwoording van de inspraakreacties. Toch vreest men nog 

steeds voor forse overlast door de voorgenomen drie parkeerdekken die in het plan zijn 

voorzien. Koplampen zullen zorgen voor hinderlijk inschijnend licht in de woningen. In het 

openbare deel van de garage zullen jongeren rond gaan hangen. Het bestemmingsplan biedt 

geen garantie dat dergelijke overlast niet zal optreden. 

Reactie 

Het parkeren wordt inpandig op de verdiepingen gerealiseerd. Bouwkundig zijn voldoende 

mogelijkheden om de gevel zodanig vorm te geven dat er geen koplampen inschijnen bij de 

bestaande tegenoverliggende woningen. Hier wordt bij ontwerp van de parkeergarage 

rekening mee gehouden en dit wordt bij de toetsing van de aanvraag omgevingsvergunning 

voor de activiteit bouwen meegenomen.  

De parkeergarage zal niet openbaar toegankelijk zijn en zal alleen betreden kunnen worden 

door bewoners of gebruikers met een geldig parkeerkaartje. Bij het ontwerp zal rekening 

worden gehouden met het aspect sociale veiligheid. 

Overlast door rondhangende jeugd in de openbare ruimte (al dan niet in een garage) valt niet 

onder de werking van een bestemmingsplan. Met de indeling van het gebouw kan rekening 

worden gehouden met het zo min aantrekkelijk mogelijk maken voor jongeren. Het 

tegengaan van overlast door hangjeugd is een kwestie van handhaving door politie of boa’s 

van de gemeente. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

1.14 Planschade 

Bij ongewijzigde voortzetting van de planprocedure zal aanspraak worden gedaan op een 

planschadevergoeding. 

Reactie 

Het staat de indieners van zienswijzen vrij om na inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

een verzoek tot vergoeding van eventuele planschade in te dienen bij de gemeente. In dat 

kader zal het eventuele planologische nadeel worden gewogen.  
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De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
2. ProRail 

 

2.1 Tekstueel paragraaf 4.7 

Verzocht wordt om paragraaf 4.6 van de plantoelichting (geluid) op te stellen conform 

paragraaf 4.7 van de plantoelichting van het aangrenzende bestemmingsplan Snellerpoort 

Woerden (woongebied). Daarnaast wordt verzocht om de planregels ten aanzien van het 

geluid af te stemmen op artikel 6.2.5 van het aangrenzende bestemmingsplan Snellerpoort 

Woerden (woongebied).  

Reactie 

De planregels van het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het winkelcentrum zijn voor 

wat betreft geluid (bouwregels, voorwaardelijke verplichting) anders dan het woongebied 

omdat bij het woongebied aanvullende regels zijn opgenomen voor de realisatie van dove 

gevels. Uit het akoestisch onderzoek voor het winkelcentrum is gebleken dat bij het 

winkelcentrum geen dove gevels nodig zijn, dus die regels hoeven niet te worden 

opgenomen in het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het winkelcentrum. 

Naar aanleiding van de reactie zal de indeling van beide paragrafen in de plantoelichting wat 

meer op elkaar worden afgestemd. Inhoudelijk zullen beide paragrafen van elkaar blijven 

verschillen aangezien het woongebied op kortere afstand van de weg en het spoor ligt en in 

dat gebied aspecten als dove gevels en geluidbeperkende maatregelen een rol spelen die bij 

het winkelcentrum niet of in mindere mate aan de orde zijn. 

 

De zienswijze geeft aanleiding om de plantoelichting (paragraaf 4.6 - geluid) op dit punt te 

verduidelijken. 

 

2.2 Vluchtroutes 

Brand- en explosiescenario’s zijn in de praktijk zelden van het spoor afkomstig, maar bijna 

altijd afkomstig uit de omgeving (woningen, kantoren, etc). Een vluchtroute is dus afhankelijk 

van waar het incident plaatsvindt.  

Reactie 

De vluchtroutes die in het plangebied worden gerealiseerd in de vorm van straten en andere 

onderdelen van de openbare ruimte kunnen in verschillende richtingen (van het spoor af of 

juist er naartoe) worden gebruikt.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

2.3 Nadere afweging bouw woningen 

ProRail adviseert nogmaals kritisch te kijken naar de ligging van de woonfuncties in de 

nabijheid van het spoor en naar de nut en noodzaak om deze op zeer korte afstand van de 

transportroute van gevaarlijke stoffen te realiseren. Als woningen niet verder van het spoor 

mogelijk zijn, wordt verzocht toekomstige bewoners actief te informeren dat de woning nabij 

een transportroute van gevaarlijke stoffen ligt, welke risico’s er zijn en hoe te handelen in 

geval van een calamiteit 

Reactie 

Het realiseren van woningen in de nabijheid van het spoor is een integrale ruimtelijke 

afweging van belangen. In deze afweging zijn de verschillende belangen (zoals 
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volkshuisvesting – realisatie voldoende woningen, beperking geluidhinder voor het 

achterliggende gebied door realisatie woningen aan het spoor, verkeerskundige aspecten 

(omgelegde weg direct langs het spoor) afgewogen. Uit het onderzoek is gebleken dat de 

woningen op een verantwoorde afstand van het spoor worden gebouwd en het externe 

veiligheidsrisico te verantwoorden is.   

Nieuwe bewoners van de wijk Snellerpoort worden door de ontwikkelende partijen 

geïnformeerd over de ligging in de buurt van de gevaarlijke stoffenroute en hoe te handelen 

in geval van een calamiteit. De gemeente borgt dit in een overeenkomst die met de 

ontwikkelende partij wordt gesloten. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

3. Bewoner Harzstraat 3 
 

3.1 Aantal woningen 

Het aantal woningen (900) moet en kan minder. Niet alleen vanwege de bezwaren die bij de 

inspraak al zijn geuit, maar ook omdat het Rijksbeleid vanaf 2025 weer bouwen buiten het 

bestaande stedelijke gebied toelaat. Verwezen is naar een artikel op de website van de 

NOS. 

Reactie 

Het betreffende artikel op de website van de NOS gaat over de provincie Utrecht die 

vasthoudt aan het binnenstedelijke bouwen waarbij de provincie aangeeft na 2025 mogelijk 

te moeten gaan nadenken over bouwen buiten het stedelijke gebied. Dit betreft dus geen 

Rijksbeleid.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

3.2 Hoogteaccent bij winkelcentrum 

De voorgenomen hoogbouw bij het winkelcentrum (15 bouwlagen) is te dominant in de 

omgeving. De hoogte moet worden aangepast (lees: lager) aan de gebouwen die er omheen 

staan. 

Reactie 

Zie in dit verband de beantwoording bij zienswijze 1.8. 

 

De zienswijze geeft aanleiding de verbeelding (aanduiding maximum bouwhoogte van 45 

meter wijzigen in 40 meter) en artikel 3.2.3 van de planregels aan te passen. De maximale 

bouwhoogte bij het winkelcentrum wordt daarmee verlaagd van 45 naar 40 meter.  

 

3.3 Hoogteaccent bij winkelcentrum 

De voorgenomen hoogbouw past niet bij het karakter van de wijk Snel en Polanen, noch van 

de stad Woerden, maar eerder bij Leidsche Rijn in Utrecht. De grote bouwhoogte is “niet 

bevorderlijk voor de sociale cohesie en leefbaarheid van de wijk” 

Reactie 

Hoogbouw in Woerden zal zich moeten voegen naar de maat en schaal van Woerden. De 

torenspits van de Bonaventurakerk moet met een hoogte van 77 meter wel blijven uittorenen 

boven de bebouwing van de stad. De recente hoogbouw vlakbij Snellerpoort, ten noorden 

van de spoorlijn biedt met een hoogte tot ca 40 meter een goede referentie van hoogbouw 

die nog past bij de Woerdense maat. 
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Hoogbouw hoeft niet te leiden tot sociale problemen. De tevredenheid van bewoners van 

bestaande hoogbouw – zoals in Snel en Polanen – bewijst dat. Voldoende menging van 

woningtypen is hierbij een belangrijk middel. Er is bovendien vaak sprake van bewuste 

keuze voor hoogbouw door een doelgroep die deze woonvorm waardeert. En door aandacht 

te schenken aan een goede relatie van de hoogbouw met de begane grond door een 

levendige plint hoeft hoogbouw ook geen problemen te leveren voor de leefbaarheid van de 

directe omgeving. Windhinder en onevenredige ontneming van zicht en bezonning zijn 

effecten die met de juiste plaatsing moeten worden voorkomen of beperkt worden tot een 

acceptabel niveau.   

 

Zie in dit verband mede de beantwoording bij zienswijze 1.8. 

 

De zienswijze geeft aanleiding de verbeelding (aanduiding maximum bouwhoogte van 45 

meter wijzigen in 40 meter) en artikel 3.2.3 van de planregels aan te passen. De maximale 

bouwhoogte bij het winkelcentrum wordt daarmee verlaagd van 45 naar 40 meter.  

 

3.4 Geluidwal langs de A12 

Als er toch wordt besloten om met de hoogbouw aan te sluiten op het karakter van Utrecht 

zou ook moeten worden voorzien in een geluidsscherm of geluidswal langs de A12, net als 

bij Utrecht. Daardoor kan de leefbaarheid van de woonwijken langs de A12 worden 

verbeterd. 

Reactie 

Er is voor dit project geen aanleiding om geluidwerende voorzieningen langs de A12 te 

realiseren. De A12 heeft een geluidzone van 600 meter, dus het plangebied ligt er ver buiten 

(afstand is circa 1,5 km). De geluidbelasting vanwege de A12 ligt ook ver onder de 

voorkeurswaarde (op basis van de geluidcontouren uit het geoportaal van de 

Omgevingsdienst), dus er is geen aanleiding om deze mee te nemen. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

4. Fietsersbond afdeling Woerden 

 

4.1 STOMP principe 

De Fietsersbond is te spreken over de inzet voor langzaam verkeer in Snellerpoort, mede op 

basis van de Verkeersvisie 2030. Verzocht wordt om het STOMP principe te hanteren en uit 

te werken voor dit bestemmingsplan. STOMP staat voor Stappen, Trappen, OV, MaaS en 

Privé-auto. Bij het STOMP-principe krijgt de S de meeste prioriteit, gevolgd door de T, de O, 

de M en dan pas de P.  

Reactie 

Het STOMP principe is uitgelegd op de website van het CROW. In de Handreiking mobiliteit 

en duurzame gebiedsontwikkeling van het CROW is aangegeven dat door functiemenging 

en compactheid toe te passen er gebieden ontstaan waar lopen een aantrekkelijke optie is. 

Voor langere afstanden bieden fiets en openbaar vervoer uitkomst als schone en ruimte-

efficiënte modaliteiten. Deelvervoer kan dit gebruik vergemakkelijken en verder stimuleren. 

De privéauto geldt bij dit principe als sluitstuk.  

In Snellerpoort wordt uitgegaan van het realiseren van comfortabele routes voor het 

langzame verkeer naar het station en het centrum, zoals een snelfietspad langs het spoor en 

doorgaande fietsroutes door de wijk. De verdere uitwerking van de mobiliteit gebeurt niet in 
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het kader van het bestemmingsplan maar in het kader van het inrichtingsplan voor de 

openbare ruimte. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 

4.2 Samenhang twee bestemmingsplannen 

De fietsersbond constateert dat voor het woongebied en het winkelcentrum twee 

bestemmingsplannen gelijktijdig in procedure zijn gebracht. Het lijkt alsof beide plannen 

afzonderlijk zijn opgesteld en beschouwd en dat de onderlinge samenhang, alsmede de 

samenhang met het omliggende gebied, zoals het bestaande winkelcentrum, ontbreekt. 

Reactie 

De plannen voor Snellerpoort, voor zowel het winkelcentrum als het woongebied zijn en 

worden in samenhang gemaakt en uitgewerkt. Zo is voor het gebied als geheel een 

stedenbouwkundig plan en een inrichtingsplan voor de openbare ruimte opgesteld. Deze 

plannen vormen de basis voor de beide bestemmingsplannen die in procedure zijn gebracht. 

Vanzelfsprekend is in de planvorming zowel qua openbare ruimte als qua 

stedenbouwkundige en ruimtelijke opzet aansluiting gezocht met de omliggende gebieden, 

waaronder het bestaande winkelcentrum. De suggestie van de fietsersbond dat rond 

Snellerpoort een figuurlijke muur is opgetrokken en de omliggende gebieden buiten 

beschouwing zijn gelaten is dan ook onjuist.  

De plangebieden van beide bestemmingsplannen zijn bepaald voor de gronden waar de 

gewenste ontwikkelingen niet zijn toegestaan op basis van de nu geldende 

bestemmingsplannen. Voor het bestaande winkelcentrum bijvoorbeeld zijn geen 

ontwikkelingen voorzien die op grond van het geldende bestemmingsplan niet mogelijk zijn. 

Om die reden is het bestaande deel van het winkelcentrum niet meegenomen in het nieuwe 

bestemmingsplan. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 

4.3 Verzorgingsgebied winkelcentrum 

Het verzorgingsgebied van het winkelcentrum is niet alleen Snel en Polanen, Waterrijk en 

Cattenbroek. Het winkelcentrum bedient ook het Woerdense Staatsliedenkwartier, Harmelen 

en kernen verderop. Vanwege de ligging en het gratis parkeren genereert het winkelcentrum 

dus veel meer verkeer. En dit zal door de toename alleen maar meer worden. 

Reactie 

Overeenkomstig de supermarktstructuurvisie van de gemeente Woerden (2019) bestaat het 

voornaamste verzorgingsgebied van dit winkelcentrum uit de omliggende wijken. Het dorp 

Harmelen bijvoorbeeld ligt op geruime afstand en heeft een eigen centrum met winkels voor 

de dagelijkse boodschappen.  

In het verkeersonderzoek dat is uitgevoerd voor Snellerpoort is rekening gehouden met de 

verkeersaantrekkende werking van de voorgenomen uitbreiding van het winkelcentrum met 

een extra supermarkt.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 

4.4 Parkeervoorzieningen 

Bij het winkelcentrum wordt een parkeergarage gerealiseerd voor de uitbreiding van het 

winkelcentrum en de 100 toe te voegen woningen. In de openbare ruimte worden ook 
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parkeerplaatsen gerealiseerd. Er wordt kennelijk vanuit gegaan dat het aangrenzende 

woongebied “stand alone” is en dat er geen “overflow” zal zijn met verkeersbewegingen en 

parkeren. 

Reactie 

Het klopt dat voor de uitbreiding van het winkelcentrum zowel wordt voorzien in gebouwd 

parkeren als parkeren op maaiveld. Dat komt doordat de parkeervraag groter wordt door de 

toe te voegen supermarkt en de 100 appartementen, en tevens parkeerplaatsen op maaiveld 

worden opgeheven doordat ter plaatse van die parkeerplaatsen bebouwing wordt 

gerealiseerd. Dit alles kan niet worden gecompenseerd in de nieuwe gebouwde 

parkeervoorziening, dus zal een deel nog op straat plaatsvinden.  

Voor het woongebied wordt binnen de bouwvelden voldoende parkeergelegenheid voor de 

nieuwe woningen gerealiseerd. Bezoekersparkeren vindt plaats op straat in het woongebied, 

daar is in het inrichtingsplan voor de openbare ruimte rekening mee gehouden.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 

4.5 Stadsstraat 

Op de grens tussen beide bestemmingsplannen wordt een stadsstraat gerealiseerd die de 

verbinding gaat vormen tussen het winkelcentrum en de omgelegde Beneluxlaan. Deze ene 

stadsstraat moet al het verkeer rond het winkelcentrum verwerken. De fietsersbond is van 

mening dat er onvoldoende ruimte is om het verkeer veilig af te wikkelen. Gepleit wordt voor 

een gescheiden fietspad, net als nu het geval is. 

Reactie 

Weliswaar ligt de bedoelde stadsstraat aan de zijde van het winkelcentrum op de grens van 

beide bestemmingsplannen, maar uiteraard is één en ander in samenhang ontworpen en 

onderzocht.  

De stelling van de fietsersbond dat de oostelijke stadsstraat de gehele verkeersafwikkeling 

van het winkelcentrum moet verwerken is onjuist. Ook aan de westzijde, afbuigend naar het 

noorden loopt deze stadsstraat door en sluit aan de zijde van het spoor aan op de 

omgelegde Beneluxlaan. Het winkelcentrum is dus aan twee zijden ontsloten op de 

Beneluxlaan. 

In de huidige situatie ligt er een apart fietspad langs de Steinhagenseweg waar dagelijks 

circa 10.000 motorvoertuigen rijden. Voor de oostelijke ontsluitingsstraat (stadsstraat, 

onderdeel van een 30 km/u zone) tussen het winkelcentrum en de aansluiting op de 

Beneluxlaan bij de Cattenbroekerdijk worden maximaal 3.000 motorvoertuigen per etmaal op 

een gemiddelde werkdag verwacht. Op basis van tabel 5-2 uit de “ontwerpwijzer 

fietsverkeer” van de CROW kan worden opgemaakt dat bij intensiteiten tot 5.000 

motorvoertuigen per etmaal een hoofdfietsnetwerk prima gemengd kan plaatsvinden, dus 

zonder vrij liggend fietspad. De verwachte intensiteit per stadsstraat ligt daar onder. 

De stadsstraat krijgt een breedte van 6 meter, waar op grond van richtlijnen van het CROW 

voor een erftoegangsweg (2-richtingen) een minimale breedte van 4,80 meter nodig is. De 

rijbaan heeft dus voldoende breedte om het gemengde verkeer op een veilige manier af te 

wikkelen.   

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
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4.6 Stedenbouwkundige opzet versus openbare ruimte 

Het uitgangspunt zou moeten zijn dat een goed uitgewerkte openbare ruimte de plattegrond 

van de wijk bepaalt. Het lijkt erop dat bij Snellerpoort de stedenbouwkundige opzet leidend is 

geweest en binnen die kaders de openbare ruimte vormgegeven moet worden. 

Reactie 

Voor Snellerpoort is in het Ambitiedocument (2018) als eerste de structuur en omvang van 

de openbare ruimte vastgelegd. Daarna is de stedenbouwkundige opzet van de bouwvelden 

bepaald.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 

4.7 Inrichtingsplan winkelplein 

Hoewel voor het winkelplein nog een inrichtingsplan voor de openbare ruimte wordt 

gemaakt, wordt gevraagd of er vooraf niet al teveel beperkingen zijn om een goede 

openbare ruimte te realiseren. Verwezen wordt naar de Verkeersvisie 2030 (3.3.7) en de 

Strategienota Verkeersvisie 2030 (3.3.8) waarin wordt beschreven op welke wijze het 

langzame verkeer en plek krijgt in Woerden. 

Reactie 

Ook met de beschikbare ruimte voor het winkelplein kan een kwalitatief goede openbare 

ruimte worden gerealiseerd, waarbij de uitgangspunten van de verkeersvisie kunnen worden 

aangehouden. Er zal veel aandacht en ruimte zijn voor langzaam verkeer.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 

4.8 Oost-west fietsverkeer 

Vanaf de westzijde wordt een hoofdfietsroute gerealiseerd tot aan het buurtpark. Daar buigt 

de fietsroute in zuidelijke richting af naar de Terschellingerkade. Op welke veilige wijze wordt 

het oost-west fietsverkeer door het plangebied naar de Steinhagenseweg en winkelcentrum 

afgewikkeld? 

Reactie 

Fietsers kunnen vanaf de westkant het winkelcentrum bereiken via de hoofdfietsroute langs 

het buurtpark, de fietsroute loopt langs het winkelplein. Vanaf daar is het de bedoeling dat 

met de fiets aan de hand naar de winkels wordt gelopen.  

Vanaf de oostzijde (Cattenbroekerdijk) is het winkelcentrum bereikbaar via de stadsstraat. 

Indien fietsers liever een autoluwe fietsroute naar het winkelcentrum willen, dan is deze er 

via de Gebroeders Grimmkade en de steeg naar het winkelcentrum aldaar. 

Doorgaand oost-west fietsverkeer kan gebruik maken van het snelfietspad langs het spoor of 

van de fietsroute door het buurtpark, langs het winkelcentrum, over de Gebroeders 

Grimmkade naar de Cattenbroekerdijk en vice versa.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 

4.9 Promenade – toegankelijkheid voor fietsers 

De promenade is nu ingetekend als “voetgangersgebied”. Aangenomen wordt dat deze 

aantrekkelijke doorsteek voor fietsers van het winkelcentrum naar de Hoofdstedenbuurt blijft 

bestaan.  

Reactie 
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Gekozen is voor een wandelpromenade zonder fietser. De oversteek ter hoogte van de 

huidige rotonde bij Roche wordt derhalve opgeheven, zodat fietsverkeer (o.a. vanuit de 

Stedenbuurt) de Beneluxlaan (ongelijkvloers) kruist ten noorden van Roche en/of meer naar 

het zuiden bij de Eilandenkade/Amsterdamlaan. De route van/naar winkelcentrum gaat dan 

ofwel via de nieuw te realiseren fietsstraat in Snellerpoort of via de 

Eilandenkade/Terschellingkade. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 

4.10 Laad- en losvoorzieningen 

Is bij de dimensionering van de buurtstraten en stadsstraten rekening gehouden met de laad- 

en losvoorzieningen en pick-up-point van de supermarkten? Daarover is in het 

bestemmingsplan geen informatie te vinden. 

Reactie 

Bij de planvorming is gekeken naar een veilige locatie voor het laden en lossen. Bij het 

nieuwe winkelcentrum (b5/6) zal dat, op gezette tijden, inpandig in de plint van het gebouw 

plaatsvinden. Bij het bestaande winkelcentrum zal dat op de huidige wijze plaatsvinden, te 

weten via het plein en de achterzijde via de Gebroeders Grimmkade. Expeditieverkeer kan 

zich vervolgens via de zogenoemde ‘stadsstraten’ veilig afwikkelen. Deze rijbanen zijn 

ontworpen aan de hand van de richtlijnen van de CROW en kennen voldoende breedte voor 

het te verwachten verkeersaanbod. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 

4.11 Bevoorrading 

De huidige winkels worden uitgezonderd de supermarkt aan de voorzijde bevoorraad, dus 

aan het beoogde winkelplein. Nu levert dit al gevaarlijke situaties op omdat daar geen ruimte 

voor is. Hoe gaat dat in de toekomst? 

Reactie 

Dit blijft ongewijzigd en zal ook in de toekomst via het winkelplein en/of het aanwezige 

parkeerterrein aldaar plaatsvinden. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 
4.12 Windhinder – garanties t.a.v. maatregelen 

In het windhinderonderzoek is aangegeven dat op sommige plekken een slecht of matig 

windklimaat wordt verwacht. De fietsersbond wil garanties dat de in het windrapport 

opgenomen maatregelen ter verbetering worden uitgevoerd. 

Reactie 

Voor de beantwoording verwijzen wij naar onze reactie onder punt 1.12. 

 

4.13 Windhinder – omliggende gebouwen 

Waarom zijn de gebouwen in de omgeving niet meegenomen in het windonderzoek? Het 

kantoorgebouw aan de Steinhagenseweg 2 zijn voldoende hoog om mee te nemen in het 

onderzoek.  

Reactie 

In het windhinderonderzoek is ook de omgeving van het plangebied betrokken, waaronder 

het gebouw aan de Steinhagenseweg 2.  
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De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. De bijlage van het 

bestemmingsplan met betrekking tot windhinderonderzoek zal tekstueel worden aangevuld 

met een uitgebreidere beschouwing van de beschouwde gebouwen in de omgeving.  

 

4.14 Bereikbaarheid winkelplein voor fietsers 

Op welke wijze kunnen fietsers het winkelplein bereiken als daar een parkeerruimte voor 75 

auto’s is bedacht? Gepleit wordt om het fietsverkeer te scheiden van het (parkerende) 

autoverkeer. 

Reactie 

Fietsers kunnen gewoon via het parkeerterrein naar het winkelplein fietsen. Dat gebeurt 

immers in de huidige situatie ook. Vanaf daar is het de bedoeling dat met de fiets aan de 

hand naar de winkels wordt gelopen. Indien fietsers liever een autoluwe fietsroute naar het 

winkelcentrum willen, dan is deze er via de Gebroeders Grimmkade en de steeg naar het 

winkelcentrum aldaar. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 

4.15 Gratis of betaald parkeren 

Er wordt niets gezegd over gratis parkeren of betaald parkeren. Het feit dat het parkeren nu 

gratis is, trekt consumenten uit de hele regio plus het centrum en zelfs Molenvliet. 

Reactie 

Parkeren is in de huidige situatie gratis. Mogelijk komt er in de toekomst een vorm van 

parkeerregulering. Dat zou bijvoorbeeld ook een parkeerschijfzone kunnen zijn. Het al dan 

niet invoeren van een parkeerregulering valt echter buiten de strekking van dit 

bestemmingsplan. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 

4.16 Fietsparkeren 

Voor de automobilist wordt alles op tekening gezet, maar het fietsparkeren bij het 

winkelcentrum wordt doorgeschoven naar het inrichtingsplan voor het winkelplein. 

Fietsparkeren moet integraal onderdeel zijn van de parkeeroplossing. De huidige 

fietsparkeervoorzieningen bij het winkelcentrum zijn slecht en niet veilig te bereiken. Ook de 

toegang vanaf de Grimmkade verdient hierbij aandacht, omdat de huidige doorsteek door de 

aanwezige hekken onaantrekkelijk is. Dit moet integraal worden benaderd, ook al ligt dat net 

buiten het plangebied. 

Reactie 

Bij het opstellen van het inrichtingsplan voor de openbare ruimte is niet alleen het 

autoverkeer betrokken maar is ook aandacht voor de (doorgaande) fietsroutes door het 

plangebied. Daarnaast is in het inrichtingsplan voor de openbare ruimte de plek en de 

omvang van fietsparkeervoorzieningen in de openbare ruimte vastgelegd. De stelling dat er 

alleen aan autoverkeer wordt gedacht is dus onjuist.  

Voor het plein bij het winkelcentrum wordt de omvang van het maaiveldparkeren beperkt ten 

gunste van een autovrije openbare ruimte. Op dit plein is ruim voldoende plek om de 

benodigde fietsparkeervoorzieningen te realiseren.  
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Het al dan niet verbeteren van de bestaande doorgang naar de Grimmkade, ter verbetering 

van deze doorsteek, wordt in het kader van het inrichtingsplan onderzocht en valt buiten de 

strekking van wat een bestemmingsplan kan regelen.  

Bij de uitwerking van de inrichting van het winkelplein zullen zowel de direct betrokkenen 

(zoals omwonenden en winkeliers) als andere gebruikers (zoals winkelend publiek en 

fietsers(bond) betrokken worden.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 

4.17 Aandeel fietsverkeer en vrachtverkeer 

Er zijn alleen tellingen van autoverkeer op de Steinhagenseweg. Cijfers over fietsverkeer zijn 

er niet, hetzelfde geldt over aantallen voetgangers. Ook is onduidelijk wat het aandeel 

vrachtverkeer is.  

Reactie 

Op de stadsstraat worden circa. 3.000 motorvoertuigen per etmaal verwacht. Op basis van 

tabel 5-2 uit de “ontwerpwijzer fietsverkeer” van het CROW kan worden opgemaakt dat bij 

intensiteiten tot 5.000 mvt/etmaal een hoofdfietsnetwerk prima gemengd kan plaatsvinden. 

De verwachte intensiteit per stadsstraat ligt daar onder. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 

4.18 Omvang fietsenbergingen 

Verzocht wordt om bouwers op te leggen dat bergingen 7 m² moeten zijn in plaats van 5 m² 

zodat er voldoende plek is om fietsen te stallen. 

Reactie 

Dit punt kan niet worden opgenomen in het bestemmingsplan. De norm van het Bouwbesluit 

is leidend bij de bouw. Een andere norm kan niet worden afgedwongen. Omdat waar 

mogelijk het fietsgebruik wordt gestimuleerd zal de gemeente dit bij de selectie stimuleren, 

maar afdwingen kan dus niet.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 

 

5. Bewoner Jan van Beierenlaan 153 

 

5.1 Bouwveld C1 

In het bestemmingsplan voor het woongebied wordt de toren C1 uitgesloten. In de 

verschillende onderzoeken is de toren op wisselende manieren meegenomen. 

- in het windhinderonderzoek is de toren wel beschouwd 

- in de bezonningsstudie is de toren niet beschouwd 

- in het akoestisch onderzoek is de toren niet beschouwd 

- in het trillingsonderzoek is de toren niet beschouwd 

In hoeverre worden de resultaten van de onderzoeken beïnvloed door het al dan niet 

weglaten van C1? 

Reactie 

Het gebouw C1 is buiten de grenzen van dit bestemmingsplan gelaten omdat ter hoogte van 

C1 wordt gewerkt aan een ongelijkvloerse kruising van het fietsverkeer met de Beneluxlaan. 

Momenteel wordt overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad van 20 maart 2020 
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nader onderzoek gedaan naar de exacte locatie, ligging en vormgeving van deze 

ongelijkvloerse kruising en, in samenhang daarmee, de ontsluiting van C1.  

In de milieukundige onderzoeken die voor Snellerpoort zijn uitgevoerd, is C1 om die reden 

niet meegenomen. De conclusies van de uitgevoerde onderzoeken zijn daardoor 

logischerwijs van toepassing voor de situatie zonder C1. In het indicatieve 

windhinderonderzoek is C1 wel beschouwd (overeenkomstig de afmetingen die in het 

Stedenbouwkundig Plan worden voorgesteld) omdat het gebouw C1 van invloed kan zijn op 

het windklimaat in de openbare ruimte in het plangebied.  

Zodra voor C1 een planologische procedure aan de orde is, zullen in dat kader de benodigde 

milieukundige onderzoeken worden gedaan.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

5.2 Trillingsonderzoek 

In het trillingsonderzoek wordt gesproken over het “gebied ten noordoosten van het station” 

en later over het “gebied ten zuiden van de spoorlijn”. Onduidelijk is naar welk gebied 

gekeken is in dit onderzoek. 

Reactie 

Snellerpoort ligt ten oosten/noordoosten van het station en aan de zuidzijde van het spoor. 

Bovendien blijkt uit de in het rapport opgenomen luchtfoto’s en kaarten duidelijk welk gebied 

onderzocht is.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

5.3 Bestemmingsplan voor C1 

Wanneer wordt het bestemmingsplan rond C1 verwacht? Worden daarvoor ook de 

benodigde onderzoeken (windhinder, bezonning, geluid) uitgevoerd? 

Reactie 

Het is op moment van schrijven nog niet bekend wanneer het bestemmingsplan voor C1 zal 

worden opgesteld. Dat is onder andere afhankelijk van de planvorming rond de fietstunnel. 

Zodra voor C1 een planologische procedure aan de orde is, zullen in dat kader de benodigde 

milieukundige onderzoeken worden gedaan.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

5.4 Samenhang met andere bestemmingsplannen 

Er worden rond de woning aan de Jan van Beierenlaan veel kleine bestemmingsplannen 

(Witt, Snellerpoort, C1, Campina, stationsgebied) opgesteld. Daarbij lijkt het aan een 

totaaloverzicht en totaalvisie op het gebied te ontbreken. De indruk is dat reeds bestaande of 

in ver gevorderd stadium verkerende plannen niet in beschouwing worden genomen. Moet 

de gemeente dit gebied niet integraal bekijken en ontwikkelen? En hoe kan de 

gemeenteraad een gedegen besluit nemen als de impact van de plannen op elkaar niet 

volledig meegenomen wordt.  

Reactie 

De plannen voor Snellerpoort waar dit bestemmingsplan betrekking op heeft staan voor een 

deel op zich maar hebben uiteraard raakvlakken met plannen in de directe omgeving. Er 

vindt daarom ook overleg en afstemming plaats met de omliggende projecten zoals de Poort 

van Woerden. In de planvorming en ook in de uitgevoerde milieukundige onderzoeken is 
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rekening gehouden met de reeds gerealiseerde plannen (zoals Witt en Campinaast) voor wat 

betreft de geluidseffecten. De gemeenteraad is bij de vaststelling van alle 

bestemmingsplannen voor de omliggende projecten het bevoegde gezag dus kan de 

verschillende projecten goed in samenhang beoordelen.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

5.5 Onderzoek windhinder 

Er lijkt geen rekening te zijn gehouden met de omliggende bebouwing en de vergevorderde 

plannen van het plan Witt (ontwerpbestemmingsplan lag ter visie tot begin november 2019). 

In het windhinderonderzoek is aangegeven dat de woningbouw in de omgeving 8 tot 17 

meter hoog is, terwijl de bebouwing aan de noordzijde 40 meter hoog is. Ook de bebouwing 

in Snellerpoort is veelal 4 tot 6 bouwlagen, en niet de 3 bouwlagen die in de tekst is 

opgenomen. Is er wel sprake van een goede analyse? 

Reactie 

Voor de beantwoording verwijzen wij naar onze reactie onder punt 1.12. De omliggende 

bebouwing is in het theoretische windhinderonderzoek wel degelijk beschouwd.  

 

5.6 Nader onderzoek windhinder 

Bij het bestemmingsplan is een indicatief windhinderonderzoek gevoegd. Aangegeven is dat 

voor gebouwen hoger dan 30 meter een CFD- of windtunnelonderzoek moet worden gedaan 

conform NEN 8100. Dit onderzoek moet eerst worden gedaan voordat het bestemmingsplan 

kan worden vastgesteld. Hoe gaat de gemeenteraad hier mee om? 

Reactie 

Voor de beantwoording verwijzen wij naar onze reactie onder punt 1.12 

 

5.7 Negatieve effecten windhinder 

Wie is aansprakelijk voor negatieve effecten door windhinder op het woongebouw aan de 

Jan van Beierenlaan na voltooiing van de bouw? Zeker nu er slechts een indicatief 

windhinderonderzoek plaatsvindt. 

Reactie 

Onduidelijk is welke negatieve effecten door de nieuwbouw in Snellerpoort zouden moeten 

worden verwacht voor de woningen aan de Jan van Beierenlaan.  

De voorgenomen nieuwe hoogbouw in Snellerpoort, zoals het woongebouw van 32 meter 

langs huidige Steinhagenseweg en woongebouw van 45 meter langs nieuwe Beneluxlaan, 

wordt gerealiseerd op een afstand van ruim 250 meter afstand van de Jan van Beierenlaan. 

De voorgenomen nieuwbouw bij het winkelcentrum (40 meter) ligt op een afstand van circa 

400 meter. In het tussenliggende gebied ligt de brede spoorbaan en, in geval van de 

bebouwing bij het winkelcentrum, tevens een groot deel van de nieuwe wijk Snellerpoort. De 

nieuwe gebouwen kunnen door de hoogte gevolgen hebben voor het windklimaat, maar dan 

vooral in de direct aangrenzende openbare ruimte. Deze gebouwen hebben door deze grote 

onderlinge afstand geen gevolgen voor het windklimaat bij de woningen aan de noordzijde 

van het spoor (w.o. de Jan van Beierenlaan). 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
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5.8 Akoestisch onderzoek Campina 

Er zijn vragen over het uitgevoerde akoestisch onderzoek dat in het kader van het 

bestemmingsplan Campina is uitgevoerd. Gevraagd is waarom toen de verlegde 

Steinhagenseweg niet is meegenomen. Had het bestemmingsplan voor Campina destijds (in 

2012) wel goedgekeurd mogen worden? En kan de omissie in het akoestisch onderzoek nog 

worden hersteld voor het blok 9? En is getoetst in hoeverre de in 2012 berekende 

geluidbelasting ook daadwerkelijk optreedt? 

Reactie 

Het bestemmingsplan Campina-terrein (vastgesteld op 31 oktober 2013) en de in dat kader 

uitgevoerde milieukundige onderzoeken staan bij de vaststelling van dit bestemmingsplan 

niet ter discussie. De bestemmingsplannen voor Snellerpoort hebben geen betrekking op het 

Campina terrein. In het akoestisch onderzoek voor Snellerpoort is wel onderzocht wat de 

effecten zijn van mogelijk optredende reflectie van geluid op het Campinaterrein. De 

geluidbelasting ten gevolge van het railverkeer is hier maatgevend ten opzichte van het 

wegverkeer op de Beneluxlaan.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

5.9 Gecumuleerde geluidbelasting 

T.a.v. toename geluid bij bestaande woningen overzijde: waarom is er geen gecumuleerde 

tabel voor de bestaande woningen van “Woerden Centraal” opgenomen? En als die zou zijn 

opgenomen, wordt de vastgestelde waarde van het bestemmingsplan voor Campina dan 

overschreden? 

Reactie 

De zienswijze heeft betrekking op het akoestisch onderzoek dat in het kader van het 

bestemmingsplan voor het woongebied is uitgevoerd, en niet op het akoestisch onderzoek 

dat betrekking heeft op de uitbreiding van het winkelcentrum. 

  

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

5.10 Reflectie van geluid 

Is de weerkaatsing van geluid (klankkast) tussen de nieuwe woningen van Snellerpoort en 

de bestaande woningen aan de noordzijde onderzocht? En wat betekent dat voor de 

woningen aan de Jan van Beierenlaan 153? 

Reactie 

De zienswijze heeft betrekking op het akoestisch onderzoek dat in het kader van het 

bestemmingsplan voor het woongebied is uitgevoerd, en niet op het akoestisch onderzoek 

dat betrekking heeft op de uitbreiding van het winkelcentrum.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
5.11 Geluidmetingen in plaats van berekeningen 

Kan de gemeente een garantie geven dat de daadwerkelijke geluidniveaus niet hoger 

worden dan in dit onderzoek berekend? Moeten er geen metingen worden gedaan in plaats 

van berekeningen, zeker nu er zoveel wijzigt? 

Reactie 

Nee, voor de bepaling van de geluidbelasting van wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai 

zijn de regels vastgelegd in een wettelijk reken- en meetvoorschrift. Daar is de gemeente 
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aan gehouden bij het bepalen van de geluidbelasting. Deze wettelijke bepalingen gaan uit 

van het berekenen van de geluidbelasting en niet van metingen. Het akoestisch onderzoek is 

overeenkomstig dit wettelijk kader uitgevoerd. Het Reken- en meetvoorschrift wordt wel 

‘geijkt’ op basis van metingen en zo nodig bijgesteld. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

5.12 Goederenvervoer over het spoor 

Er is sinds maart 2020 meer goederenvervoer op het spoor, hoe wordt daar in de toekomst 

mee omgegaan? Ook als er meer wordt thuisgewerkt en dus minder personentreinen rijden?  

Reactie 

In het akoestisch onderzoek is zoals voorgeschreven gerekend met de gegevens die zijn 

vastgelegd in het geluidregister. Daarin worden de meest recente gegevens van het 

spoorverkeer vastgelegd, waaronder tevens het aantal goederentreinen.  

Elk jaar rapporteert Prorail over de geluidproductie. Als deze hoger is dan vastgelegd, moet 

ProRail maatregelen nemen. De gemeente is bij het uitvoeren van het akoestisch onderzoek 

verplicht om de brongegevens van het geluidregister te hanteren. Deze brongegevens zijn 

gekoppeld aan de geluidproductieplafondwaarden. Zo wordt voorkomen dat de nieuwe 

woningen enig moment onvoldoende geluidbescherming bieden. 

De geluidproducties bij Woerden liggen al langere tijd onder de plafondwaarden. Het 

uitgevoerde akoestisch onderzoek naar de geluideffecten door spoor ter plaatse van de 

bestaande woningen is verricht op basis van de brongegevens van het geluidregister, terwijl 

de werkelijke geluidproducties al langere tijd lager zijn. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

5.13 Trillingsonderzoek 

Kloppen de conclusies van het trillingenonderzoek nog wel uitgaande van het groeiende 

aantal goederentreinen? 

Reactie 

De gegevens over het aantal en soort treinen dat nu en in de toekomstig over het spoor rijdt 

zijn aangeleverd door ProRail en gebruikt in het onderzoek. Uit de jaarrapportage van 

ProRail over 2019 blijkt dat er ten opzichte van 2018 weliswaar sprake is van een toename 

van het aantal goederentreinen in Nederland als geheel, maar dat op het traject door 

Woerden sprake is van een afname van het aantal goederentreinen. De toename van het 

goederenvervoer concentreert zich vooral op de Betuwelijn.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

5.14 Geluidtoename bij bocht Beneluxlaan 

De geluidstoename bij de woning van de indiener van de zienswijze (ter hoogte van de bocht 

in de Steinhagenseweg) is lager dan bij plan Witt (ter hoogte van een recht stuk weg). Je zou 

denken dat het lawaai juist toeneemt doordat men in de bocht optrekt en afremt.  

Reactie 

Bij gebied Campina buigt de nieuwe weg af naar het zuiden. De geluidbijdragen van verkeer 

op de afgebogen weg is door afstand lager dan de geluidbijdragen van verkeer op het nog-

niet afgebogen wegdeel. Daarom zijn de effecten bij Campina gunstiger dan die bij gebied 

Witt.  
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De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 
5.15 Overlast tijdens de bouw 

Tijdens de bouw zal er overlast zijn voor omliggende bestaande bebouwing. Hoe wordt 

geluidoverlast voorkomen? En hoe wordt trillingen overlast tijdens de bouw voorkomen? 

Reactie 

Helaas is inderdaad enige overlast tijdens de bouw onvermijdelijk. In het Bouwbesluit zijn 

standaardregels opgenomen ter voorkoming van hinder tijdens de bouw. Deze regels 

hebben onder andere betrekking op geluidhinder en trillingen. De partij die de 

bouwwerkzaamheden uitvoert is aan deze regels gehouden.  

 

De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

D. Conclusie 
 

Punten die in de zienswijzen naar voren zijn gekomen die betrekking hebben op het 

plangebied van het bestemmingsplan Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen) hebben 

voornamelijk betrekking op: 

- de gekozen plangrenzen, waarbij voor het winkelcentrum een apart bestemmingsplan 

in procedure is gebracht 

- de wijzigingen ten opzichte van het Ambitiedocument Woerden Snellerpoort (2018) – 

stedenbouwkundige opzet en aantal woningen 

- de inpasbaarheid van de bebouwing bij het winkelcentrum in de Structuurvisie (2009) 

- de ligging van het hoogteaccent bij het winkelcentrum 

- de voorgenomen hoogte van het hoogteaccent bij het winkelcentrum 

- de hoogte van het groepsrisico (externe veiligheid) 

- de effecten van de nieuwbouw op het windklimaat in de openbare ruimte 

- de effecten van het hoogteaccent op de bezonning van omliggende woningen 

- verwachte overlast van parkeervoorzieningen (koplampen en hangjeugd) 

- aantal te realiseren (gratis) parkeerplaatsen in de openbare ruimte 

- inrichtingsplan voor het winkelplein 

- voldoende en veilige (doorgaande) routes voor het fietsverkeer, inclusief de 

stadsstraat tussen het winkelcentrum en de Cattenbroekerdijk 

 

Deze punten hebben deels geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan (verbeelding, 

regels, plantoelichting en bijlagen). De aanpassingen zijn opgenomen in de staat van 

wijzigingen. 

 

 



















De Gemeenteraad van Woerden, 
t.a.v. team Ruimtelijke Plannen
Postbus 45
3440 AA Woerden

Woerden, 9 november 2020, 

Betreft: zienswijze ontwerp bestemmingsplan ‘Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen’ 

Geachte heer, mevrouw,  

Met deze brief wil ik mijn zienswijze indienen op het ontwerp bestemmingsplan ‘Uitbreiding 
winkelcentrum Snel en Polanen’ en op het ontwerp bestemmingsplan ‘Snellerpoort Woerden 
(woongebied)’. Deze brief gaat voornamelijk in op het hoge aantal woningen dat gebouwd zal 
worden en op de voorgenomen hoogbouw bij het winkelcentrum in de context van de geplande 
hoogbouw in het ontwerp bestemmingsplan ‘Snellerpoort Woerden (woongebied)’. In verband met 
de sterke samenhang tussen de ontwerp bestemmingsplannen, reageer ik met dezelfde zienswijze op 
beide ontwerp bestemmingsplannen.  

Het geplande aantal van 900 woningen zou niet alleen verminderd moeten worden vanwege de 
reeds genoemde bezwaren in bijlage 17 bij het ontwerp bestemmingsplan ‘Eindoverleg inspraak, 
vooroverleg 28.05.2020’. Ook omdat het Rijksbeleid aan het veranderen is en er in de toekomst weer 
woningen buiten de rode contour gebouwd kunnen worden, wordt de noodzaak weggenomen om 
zoveel woningen met veel hoogbouw op een klein oppervlak te bouwen.1 Dan kan er ook in 
Snellerpoort, net als in de meeste woonwijken van Woerden, een goed afgewogen mix van woningen 
met minder hoogbouw komen. Dat komt ten goede aan de sociale cohesie en leefbaarheid van de 
wijk.2 

De voorgenomen hoogbouw bij het winkelcentrum Snel en Polanen is bovendien zeer bepalend voor 
het karakter van de wijk en dan niet alleen van Snellerpoort maar ook van Snel en Polanen. Hoewel 
het gebouw nog niet is ontworpen, is wel voorgenomen dat het tussen 12 en 15 verdiepingen hoog 
wordt. Deze hoogte van bouwen kent Woerden niet, zelfs de net gebouwde woontorens langs het 
spoor zijn minder hoog dan 15 verdiepingen. Omdat deze toren centraal in de wijk wordt geplaatst, 
zullen vele woningen erop uitkijken. Het is niet alleen en kwestie van smaak, maar het zorgt ook voor 
schaduw en zichtbelemmering voor andere woningen uit de wijk. Daarom is het van belang dat deze 
hoogbouw minder opvallend wordt door de hoogte aan te passen aan de gebouwen die er omheen 
staan.  

1 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2279009-na-2025-moet-weer-buiten-de-stad-gebouwd-worden.html 
2 Zie onderzoeken van Newman & Franck, 1982; Van Beckhoven et al., 2008, Leidelmeijer & Schulenberg, 2010 



De hoogte van de woontoren bij het winkelcentrum en van andere torens die zijn aangegeven in de 
ontwerp bestemmingsplannen past tot slot niet bij het karakter van de wijk Snel en Polanen of van 
de stad Woerden, maar meer bij een omgeving als de wijk Leidsche Rijn in Utrecht. In de ’Ruimtelijke 
Structuurvisie Woerden 2009-2030’3 worden de karakteristieke eigenschappen van de stad nog 
genoemd als argument om geen geluidsscherm of geluidswal langs de A12 te plaatsen, terwijl de 
woonkwaliteit van de woonwijken van Woerden langs de A12 daarmee wel wordt verbeterd.4 Met 
de voorgenomen hoogbouw wordt stilzwijgend de keuze gemaakt het karakter van de stad Woerden 
en in het bijzonder dat van Snel en Polanen om te vormen naar het karakter van Leidsche Rijn in 
Utrecht. Dat is niet bevorderlijk voor de sociale cohesie en leefbaarheid van de wijk, tegelijkertijd 
biedt het ruimte om dan toch over te gaan op de bouw van een geluidswal of geluidsscherm langs de 
A12 om de woonkwaliteit te verbeteren, ook voor deze extra 900 woningen. 

Met vriendelijke groet, 

3 Ruimtelijke Structuurvisie Woerden 2009-2030, p. 31. 
4 Zie bijlage bij de raadsinformatiebrief inzake geluid- en luchtkwaliteit in relatie tot de a12 van 17 december 
2019 



Vragend fomuleren:wat betekent dit voor het verkeer, wat betekent dit voor de sociale cohesie? 

Waar moet men gaan parkeren? 

De stedenbouwkundige gaf op de informatieavond aan dat er een tienjaarsvisie was 

Niet echt antwoord op vragen en zorgen die ik had. Antwoord met de vraag of ik het programma 
Radar had gezien. Het leek er net op alsof de voor en nadelen van deze wijk niet goed doordacht was 
en men alleen een opdracht aan het uitoefenen was met pm sociale huur en alles op dezelfde 
vierkante meter. En als er over twintig jaar minder vraag is naar appartementen, wat doen we dan 
met deze woningen? Nu is er al relatief veel sociale huur (1op de 5), maar hoe is dat dan over 20 
jaar? Bevolkingsafname cbp. Er zijn geen goede ervaringen met wijken met veel hoogbouw en veel 
sociale huur. Ik heb geen toekomstvisie gehoord of antwoord op de vragen hoe het zit met het effect 
van veel hoogbouw bij elkaar Graag ook aandacht voor de toekomstvisie op langere termijn. 

Ook de toename van het verkeer is een probleem maar volgens de stedebouwkundige moest 
iedereen maar met de fiets. 

Informatieavond was weinig geruststellend. De manier waarop ik te woord werd gestaan, baarde mij 
zorgen 

Ook werd aangegeven dat er over deze opzet vanuit de raad weinig discussie was 

Stedebouwkundige, iemand die ging over het bestemmingsplan en iemand die gaat over 
communicatie 
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De Gemeenteraad van Woerden 

t.a.v. Team Ruimtelijke Plannen/ 

projectsecretaris W. Steffens  

Postbus 45 

3440 AA Woerden 

snellerpoort@woerden.nl 

Onderwerp: Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Snel en Polanen 
 

Woerden, 9 november 2020 

 

Geachte Raad, 

 

Wij hebben het Ontwerpbestemmingsplan en de onderliggende Onderzoeken bestudeerd. Daarop hebben wij 

de volgende opmerkingen, vragen en kanttekeningen. 

 

Daarin betrekken wij ook de ontwikkelingen in en de gevolgen voor de directe omgeving die beïnvloed worden 

door dit Bestemmingsplan. Wij gaan uit van integraliteit en niet van een strak afgekaderd plangebied dat geen 

enkele interactie heeft met de omgeving.  

 

Algemeen 

Als Fietsersbond afd. Woerden stemt het ons tevreden dat op basis van de Verkeersvisie 2030 en de 

Strategienota Verkeersvisie wordt ingezet om de fiets prioriteit te geven voor binnengemeentelijke 

verplaatsingen. De Ontwerpbestemmingsplannen Snellerpoort en Uitbreiding Winkelcentrum Snel en Polanen 

zijn een van de eerste waarin dit gestalte kan krijgen. Om het geheel kracht bij te zetten willen we u vragen het 

STOMP principe (Stappen, Trappen, OV, MaaS en Privé-auto), zoals beschreven en gepropageerd door o.a. het 

CROW te hanteren en expliciet uit te werken voor dit bestemmingsplan. 

 

Grenzen van de bestemmingsplannen 

Logisch is dat een plan een plangrens heeft. Echter, niets binnen de gemeente is een eiland en er is volop in de 

praktijk interactie tussen gebieden. Wij vinden integraliteit van plannen in een vroegtijdig stadium van 

levensbelang.  

 

Het Bestemmingsplan Snellerpoort grenst aan de noordzijde van het Bestemmingsplan Uitbreiding 

Winkelcentrum. Wij zijn verbaasd dat in de uitwerking van beide plannen langs elkaar heen geschreven wordt, 

alsof er geen interactie is maar blijkbaar een hekwerk of een muur is opgetrokken. 

 



 

●  
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De ontwikkeling van het winkelcentrum met de voorgestelde uitbreiding heeft gevolgen voor de afwikkeling 

van dit verkeer in Snellerpoort, met name in de Stadsstraat die west-oost loopt langs de beoogde 

parkeergarage en eindigt bij de Cattenbroekertunnel. 

 

De zuidgrens van het Bestemmingsplan Uitbreiding Winkelcentrum wordt bepaald door de noordelijke gevel 

van het huidige winkelcentrum. Dit winkelcentrum staat met de achterzijde gekeerd naar de woonwijken van 

Snel & Polanen. De doorsteek in het huidige winkelcentrum tussen Fontaineplein en Grimmkade valt buiten het 

plangebied, terwijl het o.i. een veel belangrijkere en veilige toegang kan toevoegen voor de bewoners van Snel 

en Polanen en Waterrijk. Ook hier lijkt de doorsteek te zijn voorzien van een hekwerk of muur en  tot een 

andere wereld te horen, het behoort tot een ander plangebied dus praten we daar niet over. 

 

2.2. Huidige situatie 

Het verzorgingsgebied van het winkelcentrum bevat de buurten Snel en Polanen, Waterrijk en Cattenbroek. 

Dat is inderdaad zo, als je Woerden in hokjes indeelt. 

 

Het huidige winkelcentrum heeft veel klanten in het Woerdense Staatsliedenkwartier, maar ook in Harmelen 

en verder. Het verzorgingsgebied kan dan wel op papier beperkt zijn, in de praktijk blijkt dit veel groter. Het 

genereert dus veel meer verkeer uit de omgeving, vanwege de ligging en het gratis en ruim parkeren. Dit zal 

eerder meer worden, als het winkelcentrum uitgebreid wordt.  

 

Schetsontwerp 

Parkeren vindt verhoogd plaats op een parkeerdek. Er worden voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd om de 

extra parkeervraag vanwege supermarkt en 100 appartementen (torens van 25 en 45 meter hoog) op te 

vangen. 

 

De inrichting van de openbare ruimte rondom deze nieuwe gebouwen moet uitnodigen tot verblijven, spelen, 

bewegen en ontmoeten. Er worden hier ook voorzieningen gerealiseerd om te parkeren en te verplaatsen, 

aldus de toelichting. Dus ook parkeren op maaiveld ? Blijkbaar wordt er van uitgegaan dat de naastliggende 

woonwijk Snellerpoort stand-alone is en dat er geen overflow zal hebben in verkeersbewegingen en parkeren.  

 

2.3.2 Verkeerskundige opzet 

In deze opzet is sprake van Hoofdfietsroutes (deels fietsstraat), Voetgangersgebied, Stadsstraten en 

Buurstraten. Dit is in tekening aangegeven met gekleurde lijnen. 

 

De Stadsstraat die nog binnen het Bestemmingsplan Snellerpoort valt, en ook vanuit dat gezichtsveld is 

beoordeeld en is vormgegeven, vormt de grensstraat tussen beide Bestemmingsplannen. En, blijkt dus de 

gehele verkeersafwikkeling rond het Winkelcentrum te moeten verwerken !  

 

2.3.3 Openbare ruimte 

Wij houden ons hart vast, want er is o.i. onvoldoende ruimte beschikbaar om het verkeer veilig af te wikkelen 

in de ontworpen Stadsstraat (die buiten het Bestemmingsplan Uitbreiding Winkelcentrum valt). Dit wringt ook 

met het Uitgangspunt, dat een kwalitatief goed ontwikkelde openbare ruimte de plattegrond bepaalt van deze 

wijk. Het lijkt eerder dat eerst de Stedebouwkundige opzet met de kavels met bebouwing zijn ingetekend en 

dat in de restruimte al het verkeer moet worden afgewikkeld. 

 

Hoewel voor de inrichting van het Winkelplein nog een Inrichtingsplan moet worden vastgesteld, vragen wij 

ons af of er bij voorbaat niet teveel beperkingen zijn vastgelegd, om tot een heldere, aantrekkelijke en veilige 



 

●  
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inrichting te komen. Graag verwijzen we hierbij naar de Verkeersvisie 2030 (3.3.7) en de Strategienota 

Verkeersvisie 2030 (3.3.8) en wat daarin wordt beschreven hoe we in Woerden het langzame verkeer een 

plaats willen geven in de Openbare Ruimte. 

 

Wij vragen ons het volgende af als we de tekening van de Verkeersstructuur zien: 

 Hoe wordt west <> oost fietsverkeer afgewikkeld ter hoogte van winkelcentrum? De Hoofdfietsroute 

buigt bij het Buurtpark naar het zuiden af, maar fietsers willen naar Winkelcentrum en de 

Steinhagenseweg /Waterrijk fietsen. 

 De Promenade, die in het Bestemmingplan Snellerpoort beschikbaar is voor langzaam verkeer, is nu 

Voetgangersgebied. Wij nemen aan dat deze aantrekkelijke doorsteek voor fietsers van 

Winkelcentrum naar Hoofdstedenbuurt blijft bestaan. 

 Niet duidelijk is welke eisen worden gesteld (fysiek) aan de losplaats voor de nieuwe winkels en 

supermarkt, namelijk waar, voldoende draai- en keerruimte en verkeersveilige afwikkeling. Dat geldt 

ook voor een eventueel pick-up point bij deze nieuwe supermarkt. 

 De huidige winkels worden, uitgezonderd de Jumbo supermarkt, bevoorraad aan de voorzijde, dus het 

gedachte winkelplein. Nu heeft levert dit al gevaarlijke situaties op omdat daar geen ruimte voor is, 

hoe in de toekomst? 

We willen graag vooraf duidelijkheid hebben over deze vraagstukken, voordat dit Bestemmingsplan wordt 

vastgesteld, niet in een later stadium een uitwerking zien die ongelukkig is en het excuus: er is nu weinig meer 

aan te passen.  

 

4.5. Windhinder 

Er is op basis van dit Ontwerpbestemmingsplan een windhinderonderzoek uitgevoerd op theoretische basis. 

Een windtunnelonderzoek heeft niet plaatsgevonden. Windhinder wordt in verschillende klasses aangegeven, A 

tot E waarbij A het meest ideaal is, C “eventueel acceptabel”, D matig. 

 

Wij zien rond het nieuw bouwwerk (parkeergarage en appartementen) teveel C’s, zelfs D’s en een E, wat duidt 

op een minder goed tot slechts verblijfsklimaat en fietsklimaat. Op sommige plaatsen is dus sprake van een 

(gevaarlijk) tochtgat. We zien dat nu ook al bij de hoogbouw langs het Adriaan Duickpad / Jan van Beierenlaan, 

waar je onverwachts in de wervelingen terecht komt.  

 

Wat ons ook opvalt is, dat het huidige hoge kantoorgebouw Steinhagenseweg 2 naast het winkelcentrum niet 

in dit Windhinderonderzoek is meegenomen. Valt waarschijnlijk buiten het plangebied, maar heeft wel degelijk 

invloed op het verblijfsklimaat van de ruimte waar nu het parkeerterrein is getekend. Met stevige westenwind 

word je op het huidige fietspad langs de Steinhagenseweg hier alle kanten op geblazen. 

 

Het onderzoeksbureau geeft de stedebouwkundigen een aantal adviezen mee ter verbetering. Wij willen 

garantie hebben dat die adviezen zijn opgevolgd en het windklimaat op maaiveldhoogte nergens hoger dan B 

is, voordat dit Ontwerpbestemmingsplan wordt vastgesteld. 

 

4.7 Verkeer en parkerend Langzaam verkeer 

Er wordt optimaal ingezet op goede fiets- en voetgangersverbindingen met binnenstad en NS-station. Rondom 

het plangebied worden straten waar veel fietsverkeer is als fietsstraat ingericht (auto te gast). Een fietsstraat 

heeft echter geen wettelijke status, met de inrichting wordt een beroep gedaan op een aan de situatie 

aangepast gedrag van de mede-weggebruiker, zodat fietsen veiliger wordt. 
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De west<>oost verbinding tussen Buurtpark en Cattenbroekertunnel wordt echter als Stadsstraat ingericht. Dat 

heeft evenmin een wettelijke status, maar wil zeggen dat alle verkeer – inclusief vrachtverkeer / 

bevoorradingsverkeer en fietsers- zich moeten mengen op dezelfde rijbaan. De maximum snelheid wordt 

30 km/uur.  

 

Wij vragen ons af of dit een goede oplossing is, of wordt deze oplossing ingegeven omdat er tussen de 

ingetekende bouwblokken niet meer ruimte beschikbaar is omdat de bouwkavels zo groot mogelijk moeten 

zijn? O.i. heeft een veilige verkeersafwikkeling en met name van het langzaam verkeer prioriteit. 

 

Parkeren nieuwe situatie en parkeerterrein 

Berekend is dat er 270 parkeerplaatsen nodig zijn, er worden er totaal 330 gerealiseerd waarvan 75 op het 

maaiveld.  

Vragen: 

 Hoe is gedacht om fietsers naar de winkels te laten fietsen over het voorplein, als daar een 

parkeerruimte voor 75 auto’s wordt gedacht? Wij pleiten er voor om fietsers en (parkerende) auto’s 

op dit plein te scheiden. 

 Er wordt niets gezegd over betaald of gratis parkeren. Het feit dat parkeren nu gratis is, trekt 

consumenten uit de hele regio plus het centrum en zelfs Molenvliet.  

 

Fietsparkeren 

Er wordt verwezen naar de Nota Parkeernormen (2014). Daar worden aantallen genoemd, ook voor fietsen. 

Voor fietsen is het van cruciaal belang dat die parkeerfaciliteiten op een logische plek worden gesitueerd en 

veilig per fiets bereikbaar zijn. Waarom wel alles voor de automobilist op tekening zetten en fietsparkeren naar 

het nog te maken Inrichtingsplan doorschuiven? Fietsen en fietsparkeren is o.i. een integraal onderdeel van 

parkeren. De huidige fietsparkeervoorzieningen bij het winkelcentrum en met name bij de supermarkt zijn 

slecht en niet veilig op de fiets te bereiken, mede omdat je tussen parkerende automobilisten door moet.  

 

Wij zien dit graag opgelost voordat het Ontwerpbestemmingsplan wordt vastgesteld, om te voorkomen dat te 

snelle vaststelling een goede oplossing blokkeert. Betrek hier ook de toegankelijkheid van het winkelplein vanaf 

de Grimmkade bij. In het huidige winkelcentrum zit een doorsteek die nu onaantrekkelijk is vanwege geplaatste 

hekwerken. Dit is gemeentegrond, maar, zoals al eerder gememoreerd, “valt buiten het plangebied”. Graag 

ook hier een integrale benadering met de omgeving. 

 

De Grimmkade kan ontwikkeld worden tot een aantrekkelijke voetgangers- en fietsverbinding tussen 

winkelplein en de achterliggende woongebieden, waardoor dit verkeer wordt afgeroomd van de centrale 

stadsstraat as. Wij pleiten hier als Fietsersbond al jaren voor, maar vinden daar nog weinig gehoor voor om ons 

onduidelijke redenen. De eigenaar van het winkelcentrum staat hier ook voor open. 

 

4.7.3. Verkeersgeneratie en – afwikkeling 

Op basis van berekeningen wordt geconcludeerd dat het plangebied goed bereikbaar is voor zowel 

gemotoriseerd verkeer, fietsverkeer en openbaar vervoer. 

 

“Goed” bereikbaar is iets anders dan”veilig” bereikbaar. Er zijn alleen tellingen beschikbaar van autoverkeer op 

de huidige Steinhagenseweg. Daarop wordt een formule losgelaten en een vervolgens een conclusie getrokken.  

Echter, cijfers over fietsverkeer zijn er niet, cijfers over aantallen voetgangers (incl. de snoeproute van de 

Minkema), zijn er evenmin en verder is niet het aandeel vracht/bevoorradingsverkeer (= grote opleggers) in de 

mobliteitsmix bekend, laat staan hoe dit wordt afgewikkeld.  
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Aan Gemeenteraad Woerden 
T.a.v. team Ruimtelijke plannen  
Postbus 45 3440 AA Woerden  
 

Woerden, 11 november 2020 

  

Betreft: Reactie ontwerp bestemmingsplan Snellerpoort (woongebied en winkelcentrum) 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Als bewoner van Le Perron aan de Jan van Beierenlaan dien ik mijn zienswijze in met betrekking tot 
de nu ter inzage liggende plannen voor Snellerpoort (hierbij zie ik het plan voor het winkelgebied en 
het woongebied als één plan). 

Mijn zienswijze heeft betrekking op de volgende punten: 

 De woontoren in gebied C1 
 Windhinder 
 Geluidshinder 
 Hinder tijdens de bouw van trillingen en extra geluid 

  

Woontoren in gebied C1 
In het bestemmingsplan (zie het document Toelichting) wordt de toren in gebied C1 (tussen het 
Roche gebouw en Le Perron) uitgesloten. Ik heb hier de volgende opmerkingen bij: 

1. Het zou logisch zijn om deze toren dan ofwel helemaal uit het plan en de aanvullende 
onderzoeken te halen ofwel helemaal mee te nemen. 

2. In het onderzoek windhinder wordt dit gebied wel meegenomen in de toetsing. 
3. In de bezonningsstudie wordt dit gebied niet meegenomen.  
4. In het akoestisch onderzoek is gebied C1 ook niet meegenomen. 
5. In het trillingsonderzoek van 2020 wordt gebied C1 ook niet meegenomen. Alhoewel het niet 

helemaal duidelijk is naar welk gebied er überhaupt is gekeken: in de inleiding (pagina 4, 
eerste alinea) gaat het over het gebied ten noordoosten van station Woerden. Later wordt 
weer gesproken over het gebied ten zuiden van de spoorlijn. 

6. In hoeverre wijzigt het wel integraal meenemen dan wel het overal weglaten van deze toren 
de conclusies? 

7. Wanneer wordt het bestemmingsplan voor gebied C1 verwacht? Worden daarvoor dan ook 
nieuwe onderzoeken gedaan naar zaken als windhinder, bezonning en geluid? 

8. Rond mijn woning (bestemmingsplan Campina Terrein) onstaan nu steeds meer (micro) 
bestemmingsplannen (Witt, Snellerpoort wonen, Snellerpoort winkelcentrum, Gebied C1, 
het gebied tussen de Minkema en het spoor, het stationsgebied en wellicht herontwikkeling 
van het gebied tussen plan Witt en Cort van der Lindenlaan). Voor al deze delen lijkt er 
steeds weer een apart bestemmingsplan ingediend te worden en lijkt het daarom aan een 
totaaloverzicht te ontbreken. Is de gemeente niet verplicht om te zorgen dat plannen zoveel 





geldt dat voor de groene stroken een minimum van 3 lagen met uitloop tot 5 of 6 lagen. 

 
In hoeverre is daarmee de theoretische analyse bruikbaar voor de beoordeling van het  
bestemmingsplan voor het aspect windhinder?  

4. Indien er een gebouw van 30 meter of meer mogelijk is in een bestemmingsplan is een 
uitgebreid onderzoek naar windhinder noodzakelijk. In de huidige stukken bij het 
bestemmingsplan is alleen een theoretische analyse meegenomen waarvan de maker ook 
aangeeft dat dit beperkt bruikbaar is. In paragraaf 3.3 van het onderzoek windhinder staat: 
Het windklimaat in het plangebied wordt echter bepaald door zeer veel (moeilijk 
voorspelbare) factoren. Een theoretisch onderzoek kan daarom, per definitie, niet een even 
nauwkeurig beeld geven als een CFD- of windtunnelonderzoek conform de NEN 8100.  Het 
lijkt mij dat op basis van het huidige onderzoek er geen definitieve besluiten over het 
bestemmingsplan genomen kunnen worden. Hoe gaat de gemeenteraad hier mee om?  

5. Wanneer vindt er een adequaat onderzoek naar windhinder plaats waarin alle bestaande en 
toekomstige verwachte woningbouw met de juiste bouwhoogtes wordt meegenomen? 

6. Wie is aansprakelijk voor negatieve effecten door windhinder op mijn woontoren na 
voltooiing van alle woningbouw rondom mijn woning? Juist wanneer er op basis van dit te 
kort schietende onderzoek een beslissing wordt genomen om het bestemmingsplan goed te 
keuren. 

 

Geluidshinder 
Ik maak mij zorgen over het effect van de nieuwbouw in Snellerpoort op de geluidshinder in mijn 
woning. Toen ik mijn woning in 2017 kocht was Snellerpoort gebaseerd op het masterplan 
Snellerpoort, dat uitging van lagere bouwhoogtes. Ik mis de samenhang van de ontwerp 
bestemmingsplannen van Snellerpoort en de eerder goedgekeurde plannen voor het Campinaterrein 
en omliggende gebieden.  

Ik zal dit verder toelichten aan de hand van de gegevens uit de bestemmingsplannen. 

Bestemmingsplan Campina terrein 

In het bestemmingsplan voor het Campina terrein goedgekeurd in 2013 staat deze tabel in het 
akoestisch onderzoek. 



 

Hieruit blijkt dat de verwachte waarde voor mijn appartement in Blok 9 door spoorweglawaai 68 
bedraagt en door verkeerslawaai is er geen waarde bepaald. 

Hierover heb ik de volgende opmerkingen: 

1. Waarom is de mogelijkheid van de verlegging van de Steinhagenseweg niet meegenomen in 
dit onderzoek? Dit was conform de antwoorden op inspraak van voorontwerp Snellerpoort  
(Eindverslag inspraak, vooroverleg 28.05.2020) al wel bekend. Hierin geeft de gemeente aan 
dat de omlegging al in 2010 in het vigerende plan van Snellerpoort stond. 

 

 

2. Had dit plan in 2012 wel goedgekeurd mogen worden wetende dat er een omissie in zit? 
3. In hoeverre kan de omissie in het akoestisch onderzoek voor Campina uit 2012 alsnog 

berekend worden voor Blok 9? 
4. Is er ook getoetst in hoeverre de verwachting uit 2012 ook daadwerkelijk na voltooiing van 

het plan Woerden Centraal werkelijkheid is geworden? Zou dit niet eerst gedaan moeten 
worden voordat effecten van andere plannen doorgerekend kunnen worden? 



 
 

Bestemmingsplan Snellerpoort 

In het bestemmingsplan Snellerpoort is in het akoestisch onderzoek de volgende tabel opgenomen. 

 

 

 

 

 

 



 

In bijlage 1 heb ik de relevante delen uit de bijlagen van het akoestisch onderzoek opgenomen. 

Opmerkingen: 

5. Waarom is er geen gecumuleerde tabel voor de bestaande woningen van Woerden Centraal 
opgenomen? 

6. Als die wel ogenomen was, zou dan blijken dat er voor de betreffende woningen boven de 
waarden uit de bestemmingsplannen voor Campina uitgekomen zou worden? 

7. In hoeverre leiden de woontorens aan de noordkant van het spoor, de vier tot zes laags 
bebouwing aan de zuidkant met eventueel hogere accenten en de woontoren in gebied C1 
(geen onderdeel van bestemmingsplan Snellerpoort, maar al wel gecommuniceerd en pal 
tegenover Blok 9) tot een soort klankkast, waarin het geluid heen en weer gekaatst wordt? Is 
dit ook onderzocht? Wat betekent dit voor mijn woning? 

8. Kan de gemeente garanties geven dat de daadwerkelijke geluidsniveau’s na voltooiing van 
alle nieuwbouw niet hoger zijn dan aangegeven in dit onderzoek? Zo nee, wat is dan een 
aanvaardbare afwijking? En hoe worden bewoners gecompenseerd? 

9. Het gaat steeds om modellen die theoretisch bepalen wat de geluidsniveau’s zijn. Is er ook 
daadwerkelijk getoetst wat het geluidsniveau na voltooiing is? Zou dit niet eens gedaan 
moeten worden nu er zoveel wijzigingen zijn in het gebied? 

10. Is er rekening gehouden met meer goederenvervoer op het spoor sinds maart 2020 (onder 
andere door meer ruimte vanwege een beperktere hoeveelheid personenvervoer over het 
spoor)?  Hoe wordt daar in de toekomst mee omgegaan?  Wat gebeurt er als er wellicht 
blijvend meer thuisgewerkt wordt en de dienstregeling voor personen wordt beperkt?  

11. Bovenstaande opmerking geldt ook voor het trillingsonderzoek. Dit is van voor de toename 
van het aantal goederentreinen. 

12. Juist ter hoogte van mijn woontoren komt er een rotonde/bocht in de verlegde 
Steinhagenseweg. Hoe kan het dan dat daar het effect van het wegverkeer lager is dan voor 
de woningen van plan Witt? De twee buitenste woontorens van Witt staan op dezelfde lijn 
als alle vijf de woontorens van Woerden Centraal. Ik zou verwachten dat door stoppen en 
optrekken het lawaai juist toeneemt. 

 



Overlast tijdens de bouw 

Tijdens de bouw zal er overlast zijn voor de omliggende bestaande bebouwing. Hierover heb ik de 
volgende opmerkingen: 

1. Hoe wordt geluidsoverlast voor de omgeving zoveel mogelijk voorkomen/beperkt? 
2. Hoe wordt overlast van trillingen tijdens de bouw zoveel mogelijk voorkomen/beperkt? 

 

Besluit hogere waarden 

Tot slot wil ik opmerken dat ik een afzonderlijke zienswijze met betrekking tot het voorgenomen 
besluit hogere waarden voor dit gebied heb ingediend. Hierin verbaas ik mij dat in 100% van de 
(voorgenomen) 8 bestemmingsplannen in mijn omgeving de geluidswaarden hoger zijn dan in de 
beleidsregel van 2016 vastgelegde waarden.  

 

 

Graag ontvang ik een reactie op mijn zienswijze.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 
 

 



Bijlage 1: Delen uit akoestisch onderzoek van Snellerpoort voor impact op bestaande bebouwing Campina en geplande bebouwing Witt. 

Meetpunten Witt en Campina 

 

 

  



Weglawaai 

 

 

 

 



 



 

 

 

  



Spoor 

 

In de bijlage spoor lijkt Witt te ontbreken. Dit is wel in tabel in tekst opgenomen. 
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Inleiding  
 

Op 30 september 2020 hebben burgemeester en wethouders bekend gemaakt dat het 

ontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen’’ (planidentificatie 

NL.IMRO.0632.uitbreidingwcsp-bOW1) en het hieraan gerelateerde ontwerp besluit hogere 

waarden Wet geluidhinder, zes weken ter inzage komen te liggen. Het 

ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp besluit hogere waarden hebben van 1 oktober tot 

en met 11 november 2020 ter inzage gelegen. Alle stukken konden gedurende deze periode 

in de hal van het Gemeentehuis worden ingezien. Ook was het mogelijk om de stukken 

digitaal in te zien op de gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Binnen genoemde termijn heeft eenieder zienswijzen naar voren kunnen brengen tegen het 

ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp besluit hogere waarden. Deze zienswijzen zijn in 

de Nota van beantwoording zienswijzen samengevat en van een reactie voorzien.  

 

Overeenkomstig artikel 3.8, eerste lid onder b van de Wro is de kennisgeving ook verstuurd 

naar de vooroverlegpartners. De provincie Utrecht heeft aangegeven geen opmerkingen te 

hebben in het kader van het provinciaal belang. Het Waterschap De Stichtse Rijnlanden 

heeft verzocht de waterbalans toe te voegen als bijlage bij de toelichting. De Gasunie heeft 

aangegeven geen opmerkingen te hebben en te kunnen instemmen met het 

bestemmingsplan. 

 

Het bestemmingsplan is nu gereed voor de vaststelling. In deze bijlage is aangegeven welke 

wijzigingen bij de vaststelling van het bestemmingsplan worden aangebracht. 

 

Wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen 
 

Wijziging van de planverbeelding 

 

1. De maximaal toegestane bouwhoogte van het westelijk deel van het 

bestemmingsvlak “Centrum” wordt verlaagd van 45 meter naar 40 meter.  

 

Wijzigingen van de planregels 

 

1. Artikel 3 (Centrum), lid 3.2.5 (voorwaardelijke verplichting): aan dit lid wordt een sub 

“d” toegevoegd dat als volgt komt te luiden: 

 

“Een omgevingsvergunning voor de bouw van een gebouw met een bouwhoogte van 

30 meter of meer kan slechts worden verleend als met een windhinderonderzoek is 

aangetoond dat er sprake is van een aanvaardbaar windhinderklimaat”.  

 
2. Artikel 3 (Centrum), lid 3.2.3 (bouwregels gebouwen) sub e wordt aangepast. De 

daarin opgenomen bouwhoogte van 45 meter wordt n.a.v. zienswijzen aangepast 

naar 40 meter. Sub e komt als volgt te luiden: 

 

“Op het deel van het bouwvlak waar een maximum bouwhoogte van 40 meter van 

toepassing is, geldt dat:  



1. bebouwing tot een hoogte van 40 meter is toegestaan met een maximum 

oppervlakte (footprint) die op de verbeelding is aangeduid; 

2. voor de overige bebouwing is een maximum bouwhoogte van 15 meter 

toegestaan.” 

 

Wijzigingen in de plantoelichting 

 

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de plantoelichting op de volgende punten 

aangevuld of aangepast: 

1. Paragraaf 2.3 (gewenste ontwikkelingen) wordt aangepast aan de gewijzigde 

bouwhoogte voor het westelijk bouwdeel van bouwveld B5-B6 bij het winkelcentrum 

waarvan de bouwhoogte wordt verlaagd naar 40 meter; 

2. Paragraaf 2.3.3 (openbare ruimte) wordt aangevuld met een passage over laad- en 

losvoorzieningen; 

3. De paragrafen 4.5 (windhinder) en 5.2 (toelichting op de planregeling) worden 

aangepast waarbij zal worden verwezen naar de opgenomen voorwaardelijke 

verplichting die naar aanleiding van zienswijzen in de planregels wordt opgenomen 

(zie bij punt “wijzigingen van de planregels”) en de gewijzigde hoogte naar 40 meter.  

4. Paragraaf 4.6 (geluid) wordt voor wat betreft de indeling van de tekst met kopjes beter 

aangesloten zoals in het aangrenzende bestemmingsplan voor het woongebied is 

gedaan; 

5. Paragraaf 4.10 (water) wordt aangepast aan de geactualiseerde waterbalans; 

6. Paragraaf 4.16 (bezonning) wordt aangepast aan de geactualiseerde 

bezonningsstudie waarbij is uitgegaan van de verlaagde bouwhoogte van 45 meter 

naar 40 meter. 

  

Bijlagen 

 

Een aantal zienswijzen is aanleiding geweest om de reeds uitgevoerde milieukundige 

onderzoeken aan te vullen.  

Het trillingsonderzoek is tekstueel aangevuld waarbij verduidelijkt is dat er wordt gerekend 

met acht goederentreinen per uur per richting.  

Het uitgevoerde indicatieve windhinderonderzoek is tekstueel aangevuld met een 

uitgebreidere beschrijving van de beschouwde gebouwen in de omgeving. Ook is in het 

onderzoek aangegeven wat de effecten zijn van een verlaging van de bouwhoogte bij het 

winkelcentrum van 45 meter naar 40 meter.  

Op verzoek van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is de waterbalans 

toegevoegd aan de bijlagen bij de toelichting. 

De bezonningsstudie is aangepast aan de gewijzigde bouwhoogte (van 45 meter naar 40 

meter). 

Het akoestisch onderzoek is op enkele punten aangevuld, onder andere met betrekking tot 

de ligging van de Beneluxlaan, dat heeft echter geen betrekking op het plangebied van het 

winkelcentrum.  

  



Ambtelijke wijzigingen 
 

Wijziging van de planregels 

 

1. Artikel 6 (Centrum), lid 6.5.4 wordt aangepast en komt als volgt te luiden: 

 

“De gebouwen als bedoeld in 3.2 mogen uitsluitend worden gebouwd en 

overeenkomstig 3.1 worden gebruikt indien er wordt voorzien in voldoende 

parkeergelegenheid, waarbij moet worden voldaan aan de bepalingen in de “Nota 

parkeernormen gemeente Woerden” (vastgesteld op 2 september 2014) en diens 

rechtsopvolger.” 

 

Toelichting 

 

1. Paragraaf 3.3.3 (Woonvisie Woerden) wordt aangepast waarbij zal worden verwezen 

naar de toegekende subsidie in het kader van de Woningbouwimpuls waardoor er 

kan worden voldaan aan de percentages sociale huur en goedkope koop conform de 

Woonvisie Woerden Woont 2019-2024; 

2. In paragraaf 5.2 (toelichting op de planregeling) worden de wijzigingen aan de 

planregels toegelicht. 

 

Bijlagen 

 

Het stikstofonderzoek is geactualiseerd gelet op de per oktober 2020 van kracht geworden 

nieuwe AERIUS-berekeningsmethode. 



Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen



 bestemmingsplan Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen

Inhoudsopgave

Toelichting          3

Hoofdstuk 1  Inleiding        4
1.1  Aanleiding         4

1.2  Plangebied         4

1.3  Geldende regeling        5

1.4  Leeswijzer         6

Hoofdstuk 2  Planbeschrijving       7
2.1  Inleiding          7

2.2  Huidige situatie         7

2.3  Gewenste ontwikkeling        8

Hoofdstuk 3  Beleid         14
3.1  Rijksbeleid         14

3.2  Provinciaal beleid        17

3.3  Gemeentelijk beleid        24

Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten       33
4.1  Inleiding          33

4.2  Vormvrije m.e.r.-beoordeling       33

4.3  Bedrijven en milieuzonering       33

4.4  Luchtkwaliteit         34

4.5  Windhinder         36

4.6  Geluid          38

4.7  Verkeer en parkeren        40

4.8  Ecologie         43

4.9  Archeologie en cultuurhistorie       47

4.10  Water          49

4.11  Bodem          52

4.12  Niet gesprongen explosieven       54

4.13  Externe veiligheid        54

4.14  Kabels en leidingen        59

4.15  Duurzaamheid         59

4.16  Bezonning         61

Hoofdstuk 5  Juridische beschrijving      64
5.1  Algemeen         64

5.2  Toelichting op de regeling       64

Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid       66
6.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid       66

6.2  Economische uitvoerbaarheid       67

2  Inhoudsopgave (ontwerp)



 bestemmingsplan Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen

Toelichting

Toelichting (ontwerp)  3



 bestemmingsplan Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

In december 2018 heeft de gemeenteraad van Woerden het ambitiedocument ''Snellerpoort, een ander 

perspectief" vastgesteld. In het ambitiedocument zijn de kaders opgenomen voor de ontwikkeling van dit 

centraal gelegen stukje Woerden. Het ambitiedocument gaat uit van de realisatie van een woonwijk met 

een mix aan functies waarbij een andere stedenbouwkundige opzet dan het Masterplan Snellerpoort 

(2007) wordt aangehouden. Er wordt niet langer uitgegaan van een lange dichte bebouwingswand langs 

het spoor, er wordt meer groen gerealiseerd en er wordt aan de spoorzijde een extra verkeersontsluiting 

gerealiseerd. In het ambitiedocument is vooral de (nieuwe) structuur van de openbare ruimte vastgelegd 

waarbinnen bouwvelden zijn bepaald. In het Ambitiedocument wordt uitgegaan van een 

woningbouwprogramma tussen de 700 en 800 eengezinswoningen en appartementen in een compacte  

bouwvorm. Hiermee speelt Snellerpoort in op de groei van 1- en 2- persoonshuishoudens. De nabijheid 

van het winkelcentrum en station is zowel aantrekkelijk voor senioren en starters maar ook voor 

gezinnen.

Het ambitiedocument is verder uitgewerkt in het Stedenbouwkundig Plan Woerden Snellerpoort (2019) 

Uitgangspunt is dat Snellerpoort een levendig stadsdeel moet worden met een mix van functies, waar 

naast wonen ook ruimte is voor ontmoeting en verblijf. De huidige Steinhagenseweg wordt verlegd naar 

een tracé langs het spoor (Beneluxlaan) zodat een groter aaneengesloten woongebied ontstaat. Voor 

Snellerpoort wordt uitgegaan van de realisatie van een woonwijk met 800 woningen. Het aangrenzende 

bestaande winkelcentrum Snel en Polanen wordt uitgebreid met een supermarkt, gebouwde 

parkeervoorzieningen en een woningbouwprogramma van 100 appartementen. Door de aankoop van het 

perceel Cattenbroekerdijk 1 in december 2019 is het plangebied aan de oostzijde vergroot. Daardoor is 

het mogelijk geworden om het tracé van de Beneluxlaan nog meer in oostelijke richting aan te takken 

op de huidige Steinhagenseweg, waardoor onder andere het vrijliggende fietspad over de 

Cattenbroekerdijk ongelijkvloers gekruist kan worden. Op de kavel Cattenbroekerdijk 1 is een bouwveld 

(B0) met woningen toegevoegd. Het totale te realiseren woningbouwprogramma voor Snellerpoort is 

daarbij niet gewijzigd.  

Het vigerende bestemmingsplan Snellerpoort (2010) was nog toegesneden op het Masterplan uit 2007 

en is vanwege de gewijzigde planvorming aan vervanging toe. Het voorliggende bestemmingsplan is een 

planologische vertaling van het Stedenbouwkundig Plan Woerden Snellerpoort (2019). 

Voor de beoogde ontwikkeling van Snellerpoort zijn twee bestemmingsplannen in procedure gebracht: 

het voorliggende bestemmingsplan voor de uitbreiding van het winkelcentrum Snel en Polanen met een 

supermarkt en 100 appartementen en een bestemmingsplan voor het woongebied (800 woningen). Er is 

gekozen voor twee bestemmingsplannen omdat voor de uitbreiding van het winkelcentrum al een 

concreet bouwvoornemen en ontwikkelende partij is, terwijl het woongebied gefaseerd wordt uitgegeven 

aan de hand van aanvullende stedenbouwkundige kaders in de vorm van nog op te stellen 

kavelkompassen. Hierdoor is het gewenst om twee bestemmingsplannen op te stellen, zodat een 

eventuele vertraging in de planvorming bij het ene gebied niet de ontwikkeling van het andere gebied in 

de weg hoeft te zitten.  

1.2  Plangebied

Het project Snellerpoort

Het project Snellerpoort, waar de uitbreiding van het winkelcentrum onderdeel van is, kenmerkt zich in 

de huidige situatie als een braakliggend grasveld midden in de stad Woerden. Het gebied wordt door 

schapen begraasd. Het spoor Gouda - Utrecht ligt ten noorden van het plangebied. Het plangebied ligt 

ingesloten tussen het spoor en de woonwijken Snel en Polanen, Stedenbuurt, Eilandenbuurt, 

Schrijversbuurt en de nieuwste uitbreiding Waterrijk Woerden. Aan de zuidzijde van het plangebied ligt 

de Steinhagenseweg, een doorgaande verkeersroute. Op onderstaande luchtfoto is de globale ligging 

van het gebied Snellerpoort weergegeven.
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Grenzen voorliggend bestemmingsplan

Uitgangspunt voor de plangrens is het geldende bestemmingsplan Snellerpoort (vastgesteld 24 juni 

2010). De zuidelijke en oostelijke grens van het plangebied wordt bepaald door de bestaande bebouwing 

van het winkelcentrum Snel en Polanen. Deze bebouwing maakt geen onderdeel uit van de uitbreiding. 

De noordelijke en westelijke grens van het plangebied wordt bepaald door het nieuwe bestemmingsplan 

voor het woongebied van Snellerpoort. Op de onderstaande afbeelding zijn de grenzen van het 

bestemmingsplan aangeduid.

1.3  Geldende regeling

Voor het plangebied gelden op dit moment het bestemmingsplan 'Snellerpoort', vastgesteld 24-06-2010 

en de parapluherziening Parkeernormen Woerden, vastgesteld op 24-05-2017.

Bestemmingsplan Snellerpoort (2010)

Toelichting (ontwerp)  5
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Het gedeelte van het plangebied waar de beoogde uitbreiding van het winkelcentrum wordt voorzien is in 

het geldende bestemmingsplan bestemd als “Gemengd” en “Verkeer”. Dit bestemmingsplan voorziet 

voor de gehele Snellerpoort in het verleggen van de doorgaande Steinhagenseweg (wordt langs het 

spoor gelegd) en de realisatie van een woonwijk met ook stedelijke functies. Voor het plangebied van 

het voorliggende bestemmingsplan gelden de enkelbestemmingen 'Gemengd-2' en 'Verkeer'.

De gronden aangewezen met de bestemming 'Gemengd - 2' zijn bestemd voor dienstverlening (max. 

1.900 m2), kantoren, maatschappelijke voorzieningen, horeca (dagzaak of restaurant), bedrijfsactiviteiten 

(tot en met categorie 2), wonen (maximaal 30 woningen), parkeervoorzieningen, water, ondergrondse 

energieopslag en bij deze doeleinden behorende voorzieningen. De maximum bouwhoogte bedraagt 8 

en 16 meter. De gronden aangewezen met de bestemming 'Verkeer' zijn bestemd voor wegen, voet- en 

fietspaden, parkeerterrein (ter plaatse van de aanduiding), buurtontsluitingswegen, bruggen, groen, 

speelvoorzieningen, straatmeubilair, bij deze doeleinden behorende voorzieningen en een maximum van 

3 evenementen per jaar. 

Parapluherziening parkeernormen Woerden (2017)

Naast het bestemmingsplan 'Snellerpoort' is ter plaatse van het plangebied ook de parapluherziening 

Parkeernormen Woerden van kracht. Deze herziening regelt dat er voor (alle) bestemmingsplannen van 

de gemeente Woerden een geldende parkeernorm wordt gehanteerd op basis van de Nota 

pakeernormen (en diens rechtsopvolger). Het plangebied ligt in het gebied 'rest bebouwde kom'. In 

voorliggende bestemmingsplan worden de normen die gelden voor 'rest bebouwde kom' direct geborgd.

1.4  Leeswijzer

Na deze inleiding beschrijft hoofdstuk 2 de huidige situatie van het plangebied en de directe omgeving. 

Vervolgens wordt ingegaan op de voorgenomen ontwikkeling. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van het 

beleidskader waarbinnen de voorziene ontwikkelingen in het plangebied dienen te passen. Hier wordt 

ingegaan op het rijks-, provinciaal en het gemeentelijk beleid. Vervolgens gaat hoofdstuk 4 in op de 

verschillende van toepassing zijnde milieu- en omgevingsaspecten. In hoofdstuk 5 wordt een toelichting 

op het juridisch systeem en op de bestemmingen gegeven. Ten slotte geeft hoofdstuk 6 inzicht in de 

maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid.
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige situatie en de gewenste ontwikkeling. 

2.2  Huidige situatie

In de huidige situatie is ter plaatse van het plangebied de gebiedsontsluitingsweg Steinhagenseweg 

gesitueerd. De Steinhagenseweg voorziet in een verbinding met de A12 voor de oostelijke wijken van 

Woerden en andere dorpen ten noorden en oosten van de kern Woerden. Daarnaast bevat het 

plangebied de huidige parkeerplaats van winkelcentrum Snel en Polanen. Het plangebied ligt ingesloten 

tussen het gebied 'Snellerpoort' waar nieuwe woningen zijn voorzien en het winkelcentrum Snel en 

Polanen. In winkelcentrum Snel en Polanen is momenteel één supermarkt aanwezig. Het 

wijkwinkelcentrum bestaat verder uit een compleet aanbod boodschappenwinkels. Het 

verzorgingsgebied van het winkelcentrum bevat de buurten Snel en Polanen, Waterrijk en Cattenbroek. 

Dit zijn circa 9.200 inwoners. 

Afbeelding: bestaande winkelcentrum Snel en Polanen (juni 2020)
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Afbeelding: huidige Steinhagenseweg ter hoogte van het winkelcentrum (maart 2020)

2.3  Gewenste ontwikkeling

2.3.1  Stedenbouwkundige opzet

Ambitiedocument (2018)

In december 2018 heeft de gemeenteraad van Woerden het ambitiedocument ''Snellerpoort, een ander 

perspectief" vastgesteld. In het ambitiedocument zijn de kaders opgenomen voor de ontwikkeling van dit 

centraal gelegen stukje Woerden. Het ambitiedocument gaat uit van de realisatie van een woonwijk met 

een mix aan functies waarbij een andere stedenbouwkundige opzet dan het Masterplan Snellerpoort 

(2007) wordt aangehouden. Er wordt niet langer uitgegaan van een lange dichte bebouwingswand langs 

het spoor, er wordt meer groen gerealiseerd en er wordt aan de spoorzijde een extra verkeersontsluiting 

gerealiseerd. In het ambitiedocument is vooral de (nieuwe) structuur van de openbare ruimte vastgelegd 

waarbinnen bouwvelden zijn bepaald. In het Ambitiedocument wordt uitgegaan van een 

woningbouwprogramma tussen de 700 en 800 eengezinswoningen en appartementen in een compacte  

bouwvorm. Hiermee speelt Snellerpoort in op de groei van 1- en 2- persoonshuishoudens. De nabijheid 

van het winkelcentrum en station is zowel aantrekkelijk voor senioren en starters maar ook voor 

gezinnen. 
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Stedenbouwkundig Plan (2019)

In het Ambitiedocument (2018) is een stedenbouwkundige opzet vastgelegd en zijn bouwhoogten voor 

verschillende bouwvelden bepaald. Nadien is de Woonvisie Woerden 2019-2024 vastgesteld waarin een 

woningbehoefte voor Woerden is vastgesteld van 1.550 woningen in de periode 2019-2028, waarbij is 

aangegeven dat de woningbehoefte hoger is dan deze eerdere berekening. Gelet op de status van 

Snellerpoort als "wonen - hoogstedelijk" in de Structuurvisie Woerden (2009) is gekozen om het aantal 

woningen in Snellerpoort te optimaliseren ten opzichte van het ambitiedocument. Uitgangspunt is de 

bouw van maximaal 900 woningen, waarvan 800 in het woongebied en 100 appartementen bij het 

winkelcentrum. 

Dit hogere woningaantal is aanleiding geweest om de eerder gemaakte stedenbouwkundige opzet nader 

onder de loep te nemen. Ten opzichte van het Ambitie document is het gewenste hoogte-accent van 12 

tot 15 bouwlagen verplaatst van een locatie aan de westzijde van het buurtpark naar de oostzijde. 

Uitgangspunt is dat het appartementengebouw aan de grootste openbare ruimte worden geplaatst, 

namelijk aan de parkzone en de promenade. Ook is het van belang dat het gebouw in het verlengde van 

belangrijke zichtlijnen staat, denk aan de zichtlijnen vanaf de promenade en de zuid-noord gerichte 

watergang langs de Terschellingkade. Het toekomstige appartementengebouw krijgt daarmee een 

ruimtelijke verankering in de wijk en bakent de zichtlijnen af. Door de positionering van het hoogteaccent 

boven het winkelcentrum wordt het winkelcentrum stedenbouwkundig gemarkeerd en worden de 

woningen boven de voorzieningen gerealiseerd. Voor veel bewoners zijn de voorzieningen hierdoor in de 

directe nabijheid aanwezig. 

Eén en ander is uitgewerkt in het Stedenbouwkundig Plan voor Snellerpoort (zie Bijlage 1 

Stedenbouwkundig Plan 01.10.2019), waar het winkelcentrum onderdeel van is. Op onderstaande 

afbeelding is de stedenbouwkundige opzet van de nieuwe woonwijk Snellerpoort weergegeven, met 

daarin de ligging van de uitbreiding van het winkelcentrum (bouwvelden B5 en B6).  
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Programma

Met de realisatie van maximaal 900 woningen in het woongebied Snellerpoort (800 woningen in het 

woongebied en 100 appartementen bij het winkelcentrum) heeft het winkelcentrum een 

verzorgingsgebied van ruim 10.000 inwoners. Om een compleet en divers aanbod te kunnen bieden, is 

een uitbreiding van het winkelcentrum Snel en Polanen gewenst.

Winkelcentrum Snel en Polanen heeft een toekomstig verzorgingsgebied van ruim 10.000 of meer 

inwoners. De bevolkingstoename wordt voornamelijk veroorzaakt door de nieuwbouw in Snellerpoort, 

naast het winkelcentrum. Het toekomstige inwonertal van de wijk is ruim voldoende voor een compleet 

en divers dagelijks aanbod. Het centrum beschikt nu over één supermarkt als publiekstrekker. Het 

supermarktaanbod kan versterkt worden door toevoeging van een tweede supermarkt. Twee 

supermarkten (en een positie als compleet wijkwinkelcentrum) biedt keuze en een sterke basis voor 

een gevarieerd overig wijkgericht aanbod voor de dagelijkse boodschappen op de lange termijn. Het 

toevoegen van een extra supermarkt past binnen de kaders van de supermarktstructuurvisie van de 

gemeente Woerden, zie paragraaf 3.3.2. 

Uitgangspunt is de realisatie van een supermarkt met een maximum brutovloeroppervlakte van een 

supermarkt van 2.600 m2, inclusief maximaal 100 m2 ondergeschikte horeca. Boven de beoogde 

supermarkt worden er maximaal 100 appartementen gerealiseerd verdeeld over twee 

appartementengebouwen, waar ook sociale huurwoningen een plek krijgen. 

Parkeren vindt verhoogd op een parkeerdek plaats. Er worden voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd 

om de extra parkeervraag als gevolg van het toevoegen van een supermarkt en 100 appartementen op te 

vangen, één en ander conform de gemeentelijke parkeernota. Daarnaast wordt als gevolg van de bouw 

van B5/B6 een aantal parkeerplaatsen op straat opgeheven, deze worden ook gecompenseerd in de 

nieuwe parkeergarage. 

Omdat de Steinhagenseweg niet langer als ontsluitingsweg zal fungeren, kan het gebied een andere 

inrichting krijgen. De auto domineert niet langer, maar maakt plaats voor een verblijfs- en 

ontmoetingsplek binnen Snel en Polanen. Het creëren van een aantrekkelijke openbare ruimte is hier 

het streven. 

Bebouwing

Uitgangspunt in het Stedenbouwkundig Plan Woongebied Woerden (2019) is het realiseren van een 

supermarkt met daarboven een parkeerdek, hiervoor geldt een maximale bouwhoogte van 15 meter. Aan 

de oostzijde wordt een woonblok bovenop de supermarkt gerealiseerd met een hoogte van 4-6 lagen 

(bouwhoogte maximaal 25 meter). Aan de westzijde, de zijde van het geprojecteerde buurtpark, wordt 
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een hoogteaccent tot maximaal 15 lagen (45 meter) gerealiseerd. Op de onderstaande afbeelding is de 

stedenbouwkundige opzet voor dit deelgebied weergegeven. 

Schetsontwerp

Binnen de kaders van het Stedenbouwkundig Plan (2019) die zijn vastgelegd in dit bestemmingsplan is 

een eerste schetsontwerp opgesteld, zie onderstaande indicatieve afbeelding. 

Afbeelding: impressie van de nieuwe bebouwing bij het winkelcentrum 

Uitgangspunt daarbij is een supermarkt van 2.600 m2 bvo inclusief 100 m2 ondergeschikte horeca met 

daarboven parkeervoorzieningen. Laad- en losvoorzieningen worden aan de achterzijde (noordzijde) 

gerealiseerd. Aan weerszijden van het bouwveld B5-B6 worden twee appartementengebouwen 

gerealiseerd met een hoogte van 45 meter (westzijde) en 25 meter (oostzijde). 

Uitgangspunt in het schetsontwerp is dat de appartementengebouwen waar mogelijk worden voorzien 

van een groen dak. Ook rondom het parkeerdek is ruimte voor een groene invulling. Daarnaast wordt het 

dak van parkeerdek gebruikt voor zonnecellen De inrichting van de openbare ruimte rondom de 

gebouwde uitbreiding van het winkelcentrum  moet uitnodigen tot verblijven, spelen, bewegen en 

ontmoeten. Dit wordt in samenhang met de overige openbare ruimte in het woongebied van Snellerpoort 

ontworpen. In de openbare ruimte worden voorzieningen gerealiseerd om te verblijven, te parkeren en te 

verplaatsen. 
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2.3.2  Verkeerskundige opzet

Hoofdontsluiting: Beneluxlaan

Centraal uitgangspunt is het verplaatsen van de huidige Steinhagenseweg naar een tracé langs het 

spoor: de Beneluxlaan. De huidige Steinhagenseweg langs het winkelcentrum komt als doorgaande 

verkeersroute te vervallen. Met de nieuwe ligging langs het spoor kan een verkeersveilige leefomgeving 

worden gecreëerd, omdat er een aaneengesloten gebied ontstaat dat niet door een drukke verkeersweg 

doorsneden wordt. Door de situering van de bebouwing heeft de eerstelijnsbebouwing vanaf het spoor 

bovendien een afschermende werking waardoor in de wijk zelf een rustig akoestisch klimaat 

gerealiseerd kan worden.

Het plangebied Snellerpoort (alsmede het winkelcentrum) blijft ook in de nieuwe situatie op twee 

plekken voor autoverkeer toegankelijk vanaf de Beneluxlaan: aan de noordzijde (spoorzijde) en aan de 

oostzijde (ter hoogte van de Cattenbroekerdijk). Op de onderstaande afbeelding is de verkeerskundige 

structuur in de nieuwe situatie weergegeven voor het hele plangebied en (ingezoomd) voor het 

winkelcentrum. 

Verkeersstructuur bij het winkelcentrum

Op de onderstaande afbeelding is de verkeersstructuur bij het winkelcentrum aangegeven. Dit deel van 

het gebied Snellerpoort wordt ontsloten via stadsstraten die aan de noordzijde en oostzijde van het 

plangebied aansluiten op de Beneluxlaan (langs het spoor) en de Steinhagenseweg (aan de zijde van de 

Cattenbroekerdijk). Het bestaande parkeerterrein naast het winkelcentrum wordt verkleind, waarbij het 

aantal parkeerplaatsen dat op straat verdwijnt 1-op-1 wordt gecompenseerd in de nieuwe parkeergarage. 
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2.3.3  Openbare ruimte

Inleiding

De strategie voor heel Snellerpoort is om allereerst een kwalitatief goede openbare ruimte te 

ontwikkelen. Dit is een stap die door de gemeente wordt gezet en die feitelijk de plattegrond van de wijk 

bepaalt. Voor de inrichting van de openbare ruimte wordt een inrichtingsplan opgesteld. Daarin wordt de 

beoogde inrichting van de openbare ruimte vastgelegd. In het inrichtingsplan wordt de voorgenomen 

inrichting van de straat met bomen, parkeervakken, stoepen, fietsparkeervoorzieningen en 

afvalinzameling verder uitgewerkt. Voor de promenade langs het water, het buurtpark en het winkelplein 

naast de beoogde uitbreiding van het winkelcentrum zijn in het inrichtingsplan voorstellen gedaan. Op de 

onderstaande afbeelding is de ligging van deze onderdelen van de openbare ruimte weergegeven.

Binnen de grenzen van dit bestemmingsplan ligt alleen het winkelplein. Aan de oostzijde blijft een deel 

in gebruik als parkeerterrein. Aan de zuidzijde wordt een verblijfsgebied gerealiseerd met bankjes, 

groen, fietsparkeervoorzieningen, etc). Voor het winkelplein wordt nog een inrichtingsplan voor de 

openbare ruimte opgesteld. Daarin zal rekening worden gehouden met de benodigde toegang van het 

plein voor hulpdiensten en bevoorradingsverkeer. 
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Hoofdstuk 3  Beleid

In dit hoofdstuk staat het beleid beschreven dat relevant is voor de gewenste ontwikkeling en/of het 

plangebied van dit bestemmingsplan. Hierbij wordt kort ingegaan op rijks-, provinciaal en gemeentelijk 

beleid.

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Daar streeft het Rijk naar met een krachtige 

aanpak die gaat voor een excellent internationaal vestigingsklimaat, ruimte geeft aan regionaal 

maatwerk, de gebruiker voorop zet, investeringen scherp prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en 

infrastructuur met elkaar verbindt. Dit doet het Rijk samen met andere overheden en met een Europese 

en mondiale blik. Voor de middellange termijn (2028) kiest het Rijk drie doelen om Nederland 

concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden: 

1. Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijke 

economische structuur;

2. Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat; 

3. Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische 

waarden behouden zijn.

De nationale ruimtelijke hoofdstructuur geeft de nationale belangen, waarvoor het Rijk verantwoordelijk 

is, geografisch weer. Op deze kaart in de structuurvisie is op hoofdlijnen aangegeven welke gebieden en 

structuren van nationaal belang zijn bij de geformuleerde rijksdoelen rond concurrentiekracht, 

bereikbaarheid en leefbaarheid en veiligheid, zodat een samenhangende ruimtelijke hoofdstructuur 

zichtbaar wordt. Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is de juridische vertaling van 

het beleid uit de SVIR. Het besluit bevat regels die doorwerken op gemeentelijk niveau, en dus relevant 

zijn voor bestemmingsplannen.

Toetsing

Met de ontwikkeling zijn geen rijksbelangen in het geding. Wel moet de toets Ladder voor duurzame 

verstedelijking (zie paragraaf 3.1.2) worden doorlopen.

3.1.2  Ladder voor duurzame verstedelijking (Bro 3.1.6 sub 2)

Het doel van de ladder is zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik, met oog voor de toekomstige 

ruimtebehoefte en ontwikkelingen in de omgeving. De ladder geeft daarmee invulling aan het nationaal 

ruimtelijk belang gericht op een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij ruimtelijke 

besluiten. Dit belang staat beschreven in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte binnen een breder 

kader van een goede ruimtelijke ordening. Gemeenten moeten plannen die een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling mogelijk maken motiveren volgens de Ladder. 

Stedelijke ontwikkeling

Concreet betekent dit dat het bestemmingsplan een beschrijving bevat van de behoefte aan de 

betreffende ontwikkeling. Wanneer deze ontwikkeling buiten het bestaand stedelijk gebied gerealiseerd 

wordt, moet gemotiveerd worden waarom er niet binnen het stedelijk gebied voorzien kan worden in de 

behoefte. Een stedelijke ontwikkeling is in het Bro gedefinieerd als de ruimtelijke ontwikkeling van een 

bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere 

stedelijke voorzieningen.

Er is sprake van een stedelijke ontwikkeling als er ten opzichte van de huidige planologische regeling 

meer dan 11 woningen worden toegevoegd en of meer dan 500 m2 aan stedelijke functies. In geval van 

het winkelcentrum worden 70 appartementen toegevoegd ten opzichte van het aantal dat het geldende 

bestemmingsplan (30) mogelijk maakt. In het geldende bestemmingsplan is al een programma 

niet-woonfuncties (dienstverlening, kantoren, bedrijven, maatschappelijk, horeca - totaal maximum  

1.900 m2) opgenomen. Dit programa wordt gewijzigd en vergroot naar 2.600 m2 bvo ten behoeve van een 

supermarkt. 
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Beschrijving behoefte wonen

Provinciale prognose (2013)

In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Utrecht is voor de gemeente Woerden een woningbehoefte 

opgenomen van (netto) 2.250 woningen voor de periode 2013-2028. Van 2013 t/m 2018 zijn er 770 

woningen opgeleverd. Hierdoor zou een woningbehoefte voor de periode 2019-2028 van 1.550 woningen 

resteren.

Knooppuntenonderzoek (2018)

Woerden wordt in het knooppuntenonderzoek van de Vereniging Deltametropool (NL CS, de 

knooppunten van de provincie Utrecht uitgelicht; 2018) benoemd als één van de plekken waar de 

plaatswaarde (de mate waarin Woerden kan profiteren van zijn kwaliteiten) onderbenut is ten opzichte 

van de knooppuntwaarde (een knooppunt is een plek waar verschillende vervoersmodaliteiten 

samenkomen). Dat betekent dat er een goede ontwikkelpotentie is en kansen voor vergroting van de 

plancapaciteit. 

Regionale woningmarktanalyse (2019)

De druk op de woningmarkt overstijgt de gemeentegrenzen. Daarom is in 2018 een locatie- en 

woningbehoefteonderzoek (Companen 2019) gedaan in de woningmarktregio van 16 Utrechtse 

gemeenten (de U16). Dit onderzoek is een bouwsteen voor het Ruimtelijk Economisch Programma van 

de U10. Hierin zullen afspraken gemaakt worden over de regionale programmering voor de 

verstedelijkingsopgave (binnen de kaders van de Ruimtelijk Economische Koers).

Uit het Locatieonderzoek en de Woningmarktanalyse is naar voren gekomen dat de regionale behoefte 

aan woningen tot 2040 ca. 104.000 woningen bedraagt. Voor de Gemeente Woerden is de 

woningbehoefte berekend op 4.700 woningen (2018 tot 2040). Van deze 4.700 is voor de periode 

2018-2023 de potentiële woningbehoefte ingeschat op circa 1.550 woningen en nog eens 1.000 

woningen voor de periode tot en met 2028.

Behoefte Woonvisie (2019)

De woningbehoefte in Woerden is beschreven in de gemeentelijke Woonvisie 2019-2024 (2019). In de 

periode 2017-2030 is volgens de Woonvisie Woerden een bevolkingsgroei geprognotiseerd van 7%. De 

periode tussen 2030 en 2040 wordt een kleinere bevolkingsgroei verwacht van 3%. Dit rechtvaardigt een 

hogere woningbouwproductie tot 2023 van 310 woningen per jaar, vanaf 2023 200 woningen per jaar en 

daarna (vanaf 2028) een iets lagere productie van 180 woningen per jaar.

Uitgangspunt bij de nieuwbouwproductie is een groei in alle kernen, afgestemd op de omvang en vraag 

in de kern. Voor Woerden zijn 2.000 woningen gepland in de periode 2018-2028.

Na 2030 is er aanvullende plancapaciteit nodig als de gemeente aan de woningbehoefte wil voldoen. Het 

plantekort tussen 2030 en 2040 is 440 (571 inclusief de gebruikelijke 30% planuitval). Woerden-stad 

kan na 2030 nog wel aan de woningbehoefte voldoen. Inzoomend op de kleine kernen, wordt 

geconstateerd dat deze na 2030 geen bouwmogelijkheden meer hebben. 

Dit betekent dat er op langere termijn behoefte is aan nieuwe locaties om aan de woningbehoefte te 

kunnen blijven voldoen. Uit ervaring blijkt dat bij projectontwikkeling sprake is van 30% planuitstel. 

Daarom moet er altijd een zekere overmaat aan plannen in de woningbouwplanning zitten. In 

onderstaande tabel is een kolom opgenomen wat de benodigde behoefte is inclusief planuitstel. 

Totale 
beschikbare 
plancapaciteit 

Benodigde 
plancapaciteit 

2018-2028 

Benodigde 
plancapaciteit 
incl planuitval 
(30%) 
2018-2028 

Plancapaciteit 
tekort (-) of 
overschot (+) 

tot 2028 

Plancapaciteit 
tekort/ 
overschot 

2028 tot 2040 

Woerden-stad 3700 2000 2600 +1700 +190 

Harmelen 360 350 455 +10 -360 
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Kamerik 75 90 120 -15 -160 

Zegveld 115 100 130 +15 -110 

Gemeente 
Woerden 

4260 2550 3305 2150 -440 

Ook aan sociale huurwoningen is behoefte. Met name in de kernen Woerden en Harmelen zijn de 

wacht- en zoektijden hoog. Er wordt ingezet op de bouw van 60 huurwoningen per jaar. Uit onderzoek 

blijkt dat er tussen 2018 en 2030 600 extra sociale huurwoningen nodig zijn. 

Conclusie

Er zijn in de gemeente Woerden meer woningen nodig om in de woningbehoefte te kunnen voorzien. Het 

intensiever benutten van een binnenstedelijke bouwlocatie in Woerden binnen fietsafstand van 

hoogwaardig openbaar vervoer past bij de ambities. Er is vooral behoefte aan het toevoegen van extra 

aanbod aan betaalbare woningen (sociale huur en middenhuur) en woningen die de doorstroming 

bevorderen. Het programma geeft hier mede invulling aan. In de grondexploitatie wordt conform de 

Woonvisie Woerden uitgegaan van 15% sociale huur en 10% goedkope koopwoningen.

Beschrijving behoefte detailhandel - supermarktstructuurvisie 2019

De gemeente Woerden heeft in de Supermarktstructuurvisie (2019) een fijnmazige structuur voorgesteld 

waarin ruimte is voor uitbreiding van het supermarktaanbod in de binnenstad, Snel en Polanen en 

Molenvliet. Eén van de aanleidingen is de toename van het aantal woningen in onder andere Snellerpoort 

en Middelland Noord, waardoor extra supermarkten nodig zijn. In de Supermarkstructuurvisie is de 

huidige en toekomstige vraag en aanbod geïnventariseerd, is onderzocht welke trends en ontwikkelingen 

spelen en welke supermarktstructuur in de toekomst gewenst is. Voor Woerden is in de 

Supermarkstructuurvisie (zie Bijlage 2) de volgende gewenste supermarktstructuur in de periode tot 

2025 opgenomen. 

Afbeelding: gewenste supermarktstructuur tot 2025 (bron: Supermarktstructuurvisie Gemeente 
Woerden 9 juli 2019 - dtNP)

Voor Snel en Polanen wordt uitgegaan van het toevoegen van een wijksupermarkt van 1.500 m² wvo. De 

gemeente Woerden telt in 2019 circa 52.200  inwoners en bestaat uit de stad Woerden en drie dorps 

kernen. In de hele  gemeente zijn op dit moment elf supermarkten gevestigd, met een totale omvang van 

circa 11.000 m² winkelvloer oppervlak (wvo). In de nietdagelijkse sector zorgt het toenemend markt 
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aandeel van internet de komende jaren voor een verdere afname van de behoefte aan fysieke winkels. 

Fysieke winkellocaties houden een meerwaarde als het gaat om dagelijkse, frequente aankopen 

(boodschappen in de directe woon/leefomgeving) of voor een dagje naar de stad (uniek, groot aanbod 

en aantrekkelijke sfeer en beleving). Centra hebben voor inwoners van een stad, dorp of wijk een 

belangrijke (sociale) ontmoetingsfunctie. Supermarkten waren al de belangrijkste trekkers in 

dorpscentra en worden zo mogelijk nog belangrijker.

Supermarkten zijn de afgelopen jaren gemiddeld groter geworden. Met name het aantal supermarkten 

van 1.000 tot 1.500 m² wvo is gegroeid. Supermarkten zijn structuurbepalend voor het  functioneren van 

centrum en winkelgebieden. Een gemiddelde servicesupermarkt van 1.200 m² wvo trekt wekelijks circa 

10.000 bezoekers waar andere, nabijgelegen winkels van kunnen profiteren. De onderlinge afstand en 

zichtrelatie spelen daarbij een belangrijke rol. Net als in veel andere plaatsen is de supermarkt branche 

in Woerden behoorlijk in beweging. Verschillende partijen willen zich graag vestigen of hun lokale positie 

versterken in Woerden. Daarnaast zorgen de groeiambities van de gemeente Woerden en de vele 

woningbouw plannen voor potentiële markt ruimte voor (nieuwe) supermarkten.

Voor de extra supermarkt in het winkelcentrum wordt uitgegaan van een supermarkt met een bruto 

vloeroppervlakte van 2.600 m2, bestaande uit een winkelvloeroppervlak (wvo) 1.900 m2, bij de winkel 

behorende ruimten zoals magazijn en personeelsruimte, 100 m2 bijbehorende en ondergeschikte 

horeca. Met dit oppervlakte kan worden ingespeeld op de huidige wensen en trends ten aanzien van de 

inrichting en het benodigde oppervlakte van een goed functionerende supermarkt. 

Conclusie

Door het aantonen van de behoefte naar een uitbreiding van het bestaande winkelcentrum, voldoet de 

ontwikkeling aan de vereisten van de Ladder voor duurzame verstedelijking.

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028

Het ruimtelijk beleid van de provincie Utrecht is vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 

2013-2028 (PRS, geconsolideerde versie december 2018). In de PRS geeft de provincie aan welke 

doelstellingen zij van provinciaal belang acht, welk beleid bij deze doelstellingen hoort en hoe zij 

uitvoering geeft aan dit beleid. Deels wordt uitvoering aan het beleid gegeven via de Provinciale 

Verordening. In de PRV zijn regels opgenomen met betrekking op onder meer het landelijk gebied, 

stedelijk gebied, bedrijventerreinen, duurzame energie en cultuurhistorische waarden. 

Bestemmingsplannen worden aan deze regels getoetst waardoor het provinciale beleid doorwerkt naar 

het gemeentelijk niveau.

Het belangrijkste doel van de provincie is om Utrecht aantrekkelijk te houden voor wonen, werken en 

recreëren. Door de ontwikkeling van wonen en werken vooral in het bestaande stedelijke gebied te laten 

plaatsvinden, blijven vitale dorpen en steden behouden. Inzetten op deze ontwikkeling is nodig vanwege:

het belang van vitale steden voor het functioneren van de economie;

de bijdrage aan een beter draagvlak voor openbaar vervoer en daarmee aan de bereikbaarheid;

de bijdrage aan een beter draagvlak voor tal van voorzieningen (waaronder het culturele aanbod) die 

het wonen in de regio aantrekkelijk maken;

het voorkomen van extra ruimteclaims op het landelijk gebied;

het stimuleren van de transformatie van leegstaand vastgoed en de transitie van verouderde 

binnenstedelijke locaties;

de vraag naar binnenstedelijk wonen.

Conform de NV Utrecht-ambitie wil de provincie ten minste twee derde deel van de te bouwen woningen 

binnenstedelijk realiseren. Het gaat hierbij niet alleen om de grotere steden, maar alle kernen, ook de 

kleinere steden en dorpen.

Het accent op de binnenstedelijke ontwikkelingen draagt ook bij aan de noodzakelijke verbetering van 

de bereikbaarheid. Het biedt goede kansen voor verbetering van de kwaliteit van het openbaar vervoer en 

het gebruik van de fiets. Uitbreiding van het tramsysteem in het stadsgewest Utrecht en optimalisering 

van Randstadspoor zijn gewenst.
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Detailhandel

Een goede retailstructuur is van belang voor een vitale economie, het bieden van kwalitatieve en 

voldoende vestigingslocaties voor het bedrijfsleven, en uit oogpunt van leefbaarheid: de nabijheid en 

bereikbaarheid van winkelvoorzieningen. Teneinde de bestaande winkelgebieden te behouden en 

versterken, wil de provincie dat nieuwe ontwikkelingen zich daar concentreren. Ruimtelijke plannen met 

detailhandel buiten de bestaande winkelgebieden worden in beginsel niet toegestaan, tenzij sprake is 

van:

a. Aantoonbare behoefte als gevolg van een grootschalige stedelijke ontwikkeling;

b. Brand- of explosiegevaarlijke detailhandel op bedrijventerreinen;

c. Er een aantoonbaar tekort is aan perifere vestigingsmogelijkheden voor volumineuze detailhandel en 

er in regionaal verband geen alternatieve vestigingsmogelijkheden zijn;

d. Verplaatsing van volumineuze detailhandel die vanuit het oogpunt van hinder, veiligheid, 

verkeersaantrekkende werking of economisch functioneren noodzakelijk is;

e. Verplaatsing of uitbreiding in aansluiting op het ‘bestaand winkelgebied’ indien dit noodzakelijk is 

voor het economisch of maatschappelijk functioneren van dat winkelgebied.

Om te voorkomen dat ongewenste vestiging van detailhandel buiten bestaande winkelgebieden 

plaatsvindt, wil de provincie bestaande vestigingsmogelijkheden in nieuwe, dus ook conserverende, 

ruimtelijke plannen beperken. De ontwikkeling van detailhandel buiten de rode contouren (anders dan de 

verkoop van eigen producten als nevenfunctie op een agrarisch bedrijf) worden niet toegestaan.

Toetsing

Het plangebied is in de structuurvisie aangeduid als 'wonen en werken' en deels als bestaand 

winkelcentrum. Het herbestemmen van de binnenstedelijk gelegen braakliggende gronden naar een 

centrumbestemming draagt bij aan de vitaliteit van Woerden, omdat met de uitbreiding het bestaande 

winkelcentrum versterkt wordt en tegelijkertijd een groter verzorgingsgebied bedient kan worden. 

Doordat de locatie nabij het station Woerden gelegen is, bevordert dit ook nog het OV- en fietsgebruik. 

Daarnaast is de behoefte aangetoond in een supermarktstructuurvisie (zie bijlage 2) Hierdoor sluit de 

ontwikkeling goed aan op de Provinciale Structuurvisie en zijn er geen belemmeringen voor de 

uitbreiding van het bestaande winkelcentrum.
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3.2.2  Provinciale ruimtelijke verordening

Het plangebied is in de provinciale ruimtelijke verordening (geconsolideerde versie december 2018) 

aangemerkt als stedelijk gebied en als bestaand winkelcentrum. De westelijke punt van het plangebied 

is aangemerkt als reductielocatie thematische structuurvisie kantoren.

De volgende artikelen zijn relevant voor de beoogde ontwikkeling:

Artikel 4.1 Stedelijk gebied

Een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als 'Stedelijk gebied' kan bestemmingen en 

regels bevatten voor verstedelijking. De toelichting bevat een beschrijving van de wijze waarop rekening 

is gehouden met energiebesparing en het toepassen van duurzame energiebronnen.

Toetsing

Binnen het gebied dat is aangemerkt voor wonen en werken wordt de ruimte ingezet voor dubbel 

ruimtegebruik. Naast de uitbreiding van het bestaande winkelcentrum, worden er maximaal 100 

woningen toegestaan die boven de bedoelde detailhandel gesitueerd worden. Hier is dus sprake van 

verstedelijking. Hoe met het aspect duurzaamheid is omgegaan, wordt in paragraaf 4.15 beschreven.

Artikel 4.3 Kantoren 

Het plangebied is aangemerkt als reductielocaties voor Kantoren. Op de reductielocaties Thematische 

Structuurvisie Kantoren zal planologische overcapaciteit voor zelfstandige kantoren worden verwijderd 

door middel van een nog vast te stellen provinciaal inpassingsplan. Deze locaties zijn beschreven in de 

paragrafen 3.2.1 tot en met 3.2.4 van de Thematische Structuurvisie Kantoren. De bepaling maakt het 

niet alleen mogelijk dat ongebruikte indirecte bouwtitels kunnen worden benut op locaties die zijn 

opgenomen in de TSK, maar ook dat een ruimtelijk besluit als bedoeld in artikel 3.6 van de wet kan 

worden genomen voor het verlenen van omgevingsvergunningen voor een zelfstandig kantoor binnen de 

capaciteit op een TSK-locatie die nog resteert na de inwerkingtreding van het inpassingsplan 'Kantoren'. 

Het vijfde lid heeft uitsluitend betrekking op reductielocaties uit de Thematische Structuurvisie Kantoren 

en dus niet op locaties die hierbuiten zijn gelegen.

Toetsing

Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe zelfstandige kantoren mogelijk. Sterker nog; de kantoren die 

op basis van het geldende bestemmingsplan mogelijk zijn, zijn in dit bestemmingsplan wegbestemd 

voor de bouwvelden B5-B6.

Artikel 4.4 Detailhandel

Een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als ‘Detailhandel buiten bestaand winkelgebied’ 
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bevat geen nieuwe bestemmingen en regels die voorzien in nieuwvestiging of uitbreiding van detailhandel 

dan wel het wijzigen van brancheringsregels voor detailhandel, tenzij:

het gaat om detailhandel waaraan een aantoonbare behoefte bestaat als gevolg van een in een 

ruimtelijk besluit vastgestelde grootschalige toevoeging van woningen of andere stedelijke 

ontwikkeling, of,

het gaat om brand- of explosiegevaarlijke detailhandel op bedrijventerreinen, of

het gaat om nieuwvestiging of uitbreiding van volumineuze detailhandel indien daarvoor aantoonbare 

behoefte bestaat en in vigerende ruimtelijke besluiten geen planologische ruimte voor volumineuze 

detailhandel aanwezig is, of

het gaat om oppervlakteneutrale verplaatsing van volumineuze detailhandel die noodzakelijk is vanuit 

het oogpunt van hinder, veiligheid, verkeersaantrekkende werking of het economisch functioneren 

van het gebied en onder de voorwaarde dat de bouwvlakken van de te verplaatsen detailhandel een 

andere bestemming krijgen, of

het gaat om verplaatsing of uitbreiding van detailhandel in aansluiting op het gebied ‘Bestaand 

winkelgebied’ indien dit noodzakelijk is voor het economisch of maatschappelijk functioneren van 

het bestaande winkelgebied.

Een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als ‘Detailhandel buiten bestaand winkelgebied’ 

bevat bestemmingen en regels die voorzien in een bestemmingswijziging van bestaande 

detailhandelsbestemmingen naar andere functies indien:

de bestemming detailhandel nog niet is gerealiseerd, en

er nog geen op bouwvergunning op grond van de Woningwet of omgevingsvergunning op grond van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is aangevraagd, en

er geen zicht is op realisatie van de bestemming binnen 10 jaar.

De toelichting op een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als ‘Detailhandel buiten 

bestaand winkelgebied’ bevat een ruimtelijke onderbouwing waaruit blijkt dat aan de genoemde 

voorwaarden is voldaan.

Toetsing

In paragraaf 3.1.2 is de behoefte naar de uitbreiding van het bestaande winkelcentrum aangetoond. Door 

de beoogde woningbouwontwikkeling Snellerpoort van maximaal 900 woningen (800 woningen in het 

woongebied en 100 appartementen boven de uitbreiding van het winkelcentrum) bestaat het 

verzorgingsgebied uit meer dan 10.000 inwoners, waardoor extra detailhandel gewenst is. Ook in bijlage 

2 is de behoefte aangetoond. Er wordt dus aan de voorwaarden voldaan om 'Detailhandel buiten 

bestaand winkelgebied' toe te staan.

Artikel 6.2 Wonen

De druk op de Utrechtse woningmarkt is groot, er is nog steeds sprake van een fors woningtekort. Dat 

geldt in hogere mate voor de steden Utrecht en Amersfoort en enkele omliggende gemeenten. Recente 

woningbehoeftecijfers tonen aan dat, ondanks het voorgenomen woningbouwprogramma, het tekort hoog 

zal blijven. Tot 2040 wordt er in geen enkele regio in de provincie krimp voorzien. 

In het ruimtelijk beleid wordt ingezet op de binnenstedelijke ontwikkeling. Het streven is dat ten minste 

twee derde van het woningbouwprogramma binnen de actuele rode contouren gerealiseerd wordt. Deze 

binnenstedelijke opgave biedt kansen om de leefbaarheid in de steden en dorpen te verbeteren, als er 

voldoende aandacht is voor de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving. 

Toetsing

Met de realisatie van 100 woningen binnen voorliggend bestemmingsplan binnen de rode contour van 

Woerden, wordt aangesloten op het beleid van de provincie. Daarnaast wordt met het ontwerp van de 

woningen, de openbare ruimte en de ontsluitingen een kwalitatief hoogstaand gebied beoogd. De 

uitvoerbaarheid en tegelijk de leefkwaliteit binnen het plangebied worden aangetoond in hoofdstuk 4.
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3.2.3  Actie Agenda Woningmarkt 2018-2021

Uit de provinciale Actie Agenda Woningmarkt 2018-2021 (2018) blijkt dat er in de provincie Utrecht 

onvoldoende plannen zijn om in de woningbehoefte te voorzien. Uit het bijbehorende onderzoek Wonen 

in provincie Utrecht (2017) komt naar voren dat er in onvoldoende mate harde plannen zijn om te kunnen 

voorzien in de woningbehoefte. De druk op de woningmarkt in Utrecht is hoog. Er is meer plancapaciteit 

nodig met concreet zicht op de uitvoering. Verder wordt geconstateerd dat de lage en middeninkomens 

in de knel zitten en moeilijk toegang hebben tot de woningmarkt, dat de doorstroming stagneert en dat 

de kansen om bestaande gebouwen te transformeren naar woningen en in te breiden onvoldoende 

worden benut. Binnen de provincie begon de aantrekkende koopwoningmarkt vooral in de gemeente 

Utrecht, maar door een gebrek aan aanbod zijn de prijzen in omliggende gemeenten ook gestegen. 

Hierdoor komt de betaalbaarheid voor onder meer starters en middeninkomens in gevaar.

De gemiddelde woningbouwproductie in de provincie Utrecht bedroeg in de afgelopen jaren circa 4.000 à 

5.000 woningen per jaar. Hoofdambitie om de woningmarkt meer in evenwicht te brengen, is het 

realiseren van een woningbouwproductie van 7.000 woningen per jaar de komende drie jaar met een bij 

de woningmarktbehoefte passende differentiatie, met name binnenstedelijk en van een goede en 

duurzame kwaliteit. Mede door het aantrekken van de woningmarkt loopt het woningtekort echter op. In 

de crisistijd is er te weinig gebouwd waardoor er nu een achterstand is. Het overgrote deel van de 

woningbouwopgave wordt de komende jaren binnen de huidige zogenaamde rode contour gerealiseerd. 

De provincie gaat in kaart brengen waar binnenstedelijk en op reeds geplande uitbreidingslocaties de 

kansen liggen. Op basis daarvan gaat ze voor de lange termijn afspraken maken om de 

woningbouwproductie op peil te kunnen houden.

Toetsing

Met het voorliggend plan worden maximaal 100 woningen boven de beoogde detailhandel mogelijk 

gemaakt. Hiermee wordt dus ingezet op dubbel ruimtegebruik om de beschikbare ruimte zo optimaal 

mogelijk te benutten. De nieuw te realiseren woningen dragen bij aan de hoofdambitie om de 

woningmarkt meer in evenwicht te brengen door de bouw van woningen binnenstedelijk en van goede 

kwaliteit. Het voorliggend plan is niet in strijd met dit beleid. 

3.2.4  Omgevingsverordening en Omgevingsvisie (ontwerp)

Door de provincie Utrecht is de ontwerp-omgevingsverordening ter inzage gelegd. In de Omgevingsvisie 

is het provinciale beleid voor de periode tot 2050 beschreven. De provincie heeft aan de hand van zeven 

beleidsthema's richting gegeven aan de ontwikkeling en de bescherming van onze gezonde en veilige 

leefomgeving. In 2050 wil de provincie Utrecht een provincie: 

waarin stad en land gezond zijn;

die klimaatbestendig en waterrobuust is;

waarin duurzame energie een plek heeft;

met vitale steden en dorpen;

die duurzaam, gezond en veilig bereikbaar is;

met een levend landschap, erfgoed en cultuur;

die een toekomstbestendige natuur en landbouw heeft.

Ten aanzien van het beleidsthema "vitale steden en dorpen" kiest de provincie er in algemene zin voor 

om de ruimtevraag voor wonen en werken op een duurzame wijze te accommoderen via binnenstedelijke 

en binnendorpse ontwikkeling. En met aandacht voor bereikbaarheid, klimaatadaptatie, energietransitie, 

gezondheid en inclusiviteit. Op het gebied van bereikbaarheid kiest de provincie onder andere voor het 

realiseren van een regionaal netwerk met (snel)fietsroutes tussen een aantal woon-, werk- en 

leefgebieden. 

Het realiseren van 100 woningen in het plangebied van voorliggend bestemmingsplan (als onderdeel van 

het project Snellerpoort), op een binnenstedelijke locatie in Woerden, past binnen het beleid van de 

provincie om de vraag naar woningen op duurzame wijze te accommoderen op een binnenstedelijke 

locatie.
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3.2.5  Provinciaal inpassingsplan Kantoren

In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 – 2028 was al aangekondigd dat de provincie met 

gemeenten en andere partijen in overleg gaat om te komen tot afspraken over het terugdringen van de 

nog onbenutte plancapaciteit en dat zij wil stimuleren dat op bestaande kantorenlocaties kansen 

worden benut (herontwikkeling, transformatie, functiewijziging). Dit heeft geleid tot het vaststellen van de 

Provinciale Aanpak Kantorenleegstand (hierna: PAK). Met de Thematische Structuurvisie Kantoren 

2016 – 2027 (hierna: TSK) is uitvoering gegeven aan het eerdere besluit tot vaststelling van de PAK. 

Het Provinciaal Inpassingsplan Kantoren (10 december 2018) voorziet in de planreductie die in de TSK 

is aangegeven en maakt onderdeel uit van de PAK. Met ‘planologische overcapaciteit’ is bedoeld: de in 

vigerende bestemmingsplannen aanwezige planologische overcapaciteit die de nieuwbouw van 

zelfstandige kantoren mogelijk maakt. De omvang van deze overcapaciteit is bepaald op basis van een 

feitelijk, onafhankelijk marktonderzoek. 

In de thematische structuurvisie kantoren 2016-2027 is aangegeven dat de provincie de plancapaciteit 

van de op de verbeelding aangegeven locatie Woerden: Snellerpoort reduceren tot ten minste 3.000 m2 

bvo. De reductie van plancapaciteit kan plaatsvinden op alle onbebouwde gronden die de nieuwbouw van 

zelfstandige kantoren mogelijk maken en deel uitmaken van de op de verbeelding aangegeven locatie 

Woerden: Snellerpoort.

De locatie Snellerpoort is een van de locaties waar de plancapaciteit al middels het bestemmingsplan 

uit 2010 was gereduceerd. Dit nu voorliggende bestemmingsplan maakt geen nieuwe kantoren mogelijk. 

Met dit bestemmingsplan wordt het plangebied van het woongebied Snellerpoort geschrapt als 

mogelijke locatie voor nieuwe kantoren. Op onderstaande afbeelding zijn met de arceringen de locaties 

aangewezen waar kantoren mogelijk waren. 

Toetsing

De locatie Snellerpoort is een van de locaties waar de plancapaciteit voor kantoren al middels het 

bestemmingsplan uit 2010 was gereduceerd. Met dit bestemmingsplan wordt geen nieuwe 

plancapaciteit aan kantoorruimte mogelijk gemaakt, het bestemmingsplan is daarmee in 

overeenstemming met het beleid. 
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3.2.6  Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021

Het Bodem-, Water- en Milieuplan 2016 -2021 is op 7 december 2015 vastgesteld door Provinciale 

Staten van de provincie Utrecht. Het Bodem-, Water- en Milieuplan is opgesteld op grond van de 

verplichting in de Waterwet en de Wet Milieubeheer om respectievelijk een regionaal waterplan en een 

provinciaal milieubeleidsplan op te stellen. Het Bodem-, Water- en Milieuplan gaat op termijn op in de 

omgevingsvisie. Derhalve wordt met dit plan geanticipeerd op het gedachtegoed van de nieuwe 

Omgevingswet. 

Het Bodem-, Water- en Milieuplan 2016 - 2021 is gericht op het voorkomen van problemen en vooral op 

het verbeteren van de Utrechtse leefkwaliteit. In de strategische agenda 2011 - 2015 richt de provincie 

zich op het behoud en verder verbeteren van het aantrekkelijke woon-, werk- en leefklimaat in de 

provincie Utrecht: een provincie met krachtige steden en dorpen en een vitaal landelijk gebied in 

combinatie met een sterke economische positie. Voor bodem, water en milieu betekent het centraal 

stellen van deze doelen: 

Streven naar een robuust bodem- en watersysteem. Dit houdt in dat onder normale omstandigheden 

alle functies goed uitgevoerd kunnen worden en dat extreme situaties goed opgevangen kunnen 

worden.

Streven naar bodem-, water- en milieukwaliteiten die passend zijn voor de functie van een gebied.

Streven naar een duurzaam gebruik van de fysieke leefomgeving, zodat de mogelijkheden die het 

natuurlijk systeem ons biedt ook in de toekomst gebruikt kunnen worden. 

Streven naar een gezonde leefomgeving, die een positieve bijdrage levert aan de economische en 

maatschappelijke ontwikkelingen in de regio.

Met het Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021 wordt bijgedragen aan het realiseren van deze 

ontwikkelopgaven door in een vroeg stadium kennis en inzichten in te brengen vanuit het bodem-, water- 

en milieudomein. Om focus aan te brengen is dit beleid uitgewerkt aan de hand van vier prioriteiten, die 

aansluiten bij de ontwikkelopgaven in de strategische agenda: 

Waterveiligheid en wateroverlast 

Schoon en voldoende oppervlaktewater

Ondergrond

Leefkwaliteit stedelijk gebied

Toetsing

Om de beleidsdoelen te realiseren zorgen gemeenten voor ruimtelijke bescherming van water. In de 

waterparagraaf (4.10) van het voorliggende bestemmingsplan wordt toegelicht hoe met water wordt 

omgegaan in het plangebied. In de paragraaf Bodemkwaliteit (4.11) wordt het aspect bodem nader 

toegelicht hoe de kwaliteit gewaarborgd is. 

3.2.7  Utrecht2040, samen zorgen voor een duurzame en aantrekkelijke regio

Samen met gemeenten, kennisinstellingen, het bedrijfsleven, maar ook maatschappelijke organisaties 

geeft de provincie Utrecht invulling aan de concrete keuzes die moeten worden gemaakt voor de 

toekomst. Gezamenlijk vormen zij het Utrecht2040-netwerk. De strategie werpt licht op de keuzes die 

gemaakt zullen moeten worden op de korte en middellange termijn. De uitvoeringsagenda die daarbij 

past staat nog in de kinderschoenen. Toch zijn er al veel initiatieven en er komen er steeds meer. 

De strategie wil vooral richting geven aan wat de provincie nu doet om de huidige goede kwaliteit van 

leven ook voor de toekomst te bewaren. De strategie moet daarmee worden gezien als een kompas voor 

het handelen. De uitwerking van de strategie vindt plaats via de reguliere beleidslijnen, waarbij uiteraard 

zal worden ingespeeld op de actuele ontwikkelingen. Zes strategische doelen komen voort uit de missie 

en verhouden zich tot elkaar. Het Utrecht2040-netwerk streeft naar een provincie:

waarin ruimte is voor goed wonen, werken en natuur;

met een innovatieve kenniseconomie;

die bereikbaar is, met auto, fiets of openbaar vervoer in een beter milieu;

die klimaatneutraal en klimaatbestendig is;

waarin alle mensen meetellen en kunnen meedoen op school, in hun wijk en in hun vak;

met behoud van kwaliteit van natuur en landschap.
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Toetsing

Hoe in het voorliggend plan duurzaamheid gewaarborgd is, staat vermeld in paragraaf 4.15 

Duurzaamheid. Het plan draagt zoveel mogelijk bij aan de doelen vanuit het Utrecht2040-netwerk.

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Ruimtelijke Structuurvisie Woerden 2009-2030

De raad heeft op 2 juli 2009 een structuurvisie voor de hele gemeente vastgesteld. Het doel van de 

structuurvisie is het bieden van een ruimtelijk ontwikkelings- en toetsingskader voor de gemeente 

Woerden voor de periode tot 2025, met een nadere concretisering voor de periode tot 2015 als 

ruimtelijke uitwerking van de (toekomstige) Strategische Visie 2025. Op 28 maart 2013 heeft de 

gemeenteraad besloten de structuurvisie op een aantal punten aan te passen. De belangrijkste reden 

was dat de politieke wens was geen groot regionaal bedrijventerrein in de polder Bijleveld te willen. In 

het algemeen zijn de volgende opgaven voor de toekomst geformuleerd:

maximaal profiteren van de ligging in het Groene Hart;

versterken van de identiteit van de afzonderlijke kernen;

onderscheid tussen open veenweidegebied en mozaïeklandschap van oeverwallen Oude Rijn in tact 

houden/versterken;

verantwoordelijkheid nemen in de regio: onderzoeken van mogelijkheden om te voorzien in de 

regionale behoefte naar woon- en werklocaties, met respect voor cultuurhistorische waarden in het 

gebied;

zuinig/zorgvuldig omgaan met ruimte;

verbeteren van de bereikbaarheid, zowel van buiten af als binnen de kernen, nieuwe locaties voor 

wonen en werken bezien in relatie tot het bereikbaarheidsvraagstuk.

In onderstaand figuur is een uitsnede van het ontwikkelperspectief van de gemeente Woerden uit de 

Structuurvisie waar het gebied Snellerpoort, waar de beoogde uitbreiding van het winkelcentrum 

onderdeel van is, aangeduid is als een "wonen hoogstedelijk". Hier wordt uitgegaan van een hoge 

woningdichtheid in een stedelijke setting. Het bestaande winkelcentrum Snel en Polanen is aangeduid 

als "winkelcentrum". 

Afbeelding: plangebied (blauwe cirkel) binnen de structuurvisie.

Toetsing

In de structuurvisie is het plangebied aangeduid als "winkelcentrum" en "wonen hoog stedelijk". De 

beoogde uitbreiding van het winkelcentrum met een supermarkt, parkeervoorzieningen en 100 

appartementen past binnen de kaders van de structuurvisie. 
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3.3.2  Supermarktstructuurvisie (2019)

De gemeente Woerden heeft in de Supermarktstructuurvisie (2019) een fijnmazige structuur voorgesteld 

waarin ruimte is voor uitbreiding van het supermarktaanbod in de binnenstad, Snel en Polanen en 

Molenvliet. Eén van de aanleidingen is de toename van het aantal woningen in onder andere Snellerpoort 

en Middelland Noord, waardoor extra supermarkten nodig zijn. In de Supermarkstructuurvisie is de 

huidige en toekomstige vraag en aanbod geïnventariseerd, is onderzocht welke trends en ontwikkelingen 

spelen en welke supermarktstructuur in de toekomst gewenst is. Voor Woerden is in de 

Supermarkstructuurvisie (zie Bijlage 2) de volgende gewenste supermarktstructuur in de periode tot 

2025 opgenomen. 

Afbeelding: gewenste supermarktstructuur tot 2025 (bron: Supermarktstructuurvisie Gemeente 
Woerden 9 juli 2019 - dtNP)

Voor Snel en Polanen wordt uitgegaan van het toevoegen van een wijksupermarkt van 1.500 m² tot 

2.000 m2 wvo. De gemeente Woerden telt in 2019 circa 52.200  inwoners en bestaat uit de stad 

Woerden en drie dorps kernen. In de hele  gemeente zijn op dit moment elf supermarkten gevestigd, 

met een totale omvang van circa 11.000 m² winkelvloer oppervlak (wvo). In de nietdagelijkse sector 

zorgt het toenemend markt aandeel van internet de komende jaren voor een verdere afname van de 

behoefte aan fysieke winkels. Fysieke winkellocaties houden een meerwaarde als het gaat om 

dagelijkse, frequente aankopen (boodschappen in de directe woon/leefomgeving) of voor een dagje naar 

de stad (uniek, groot aanbod en aantrekkelijke sfeer en beleving). Centra hebben voor inwoners van een 

stad, dorp of wijk een belangrijke (sociale) ontmoetingsfunctie. Supermarkten waren al de belangrijkste 

trekkers in dorpscentra en worden zo mogelijk nog belangrijker.

Supermarkten zijn de afgelopen jaren gemiddeld groter geworden. Met name het aantal supermarkten 

van 1.000 tot 1.500 m² wvo is gegroeid. Supermarkten zijn structuurbepalend voor het  functioneren van 

centrum en winkelgebieden. Een gemiddelde servicesupermarkt van 1.200 m² wvo trekt wekelijks circa 

10.000 bezoekers waar andere, nabijgelegen winkels van kunnen profiteren. De onderlinge afstand en 

zichtrelatie spelen daarbij een belangrijke rol. Net als in veel andere plaatsen is de supermarkt branche 

in Woerden behoorlijk in beweging. Verschillende partijen willen zich graag vestigen of hun lokale positie 

versterken in Woerden. Daarnaast zorgen de groeiambities van de gemeente Woerden en de vele 

woningbouw plannen voor potentiële markt ruimte voor (nieuwe) supermarkten.

Voor de extra supermarkt in het winkelcentrum wordt uitgegaan van een bruto vloeroppervlakte van 

2.600 m2, bestaande uit een winkelvloeroppervlak (wvo) 1.900 m2, bij de winkel behorende ruimten zoals 
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magazijn en personeelsruimte, 100 m2 bijbehorende en ondergeschikte horeca. Met dit oppervlakte kan 

worden ingespeeld op de huidige wensen en trends ten aanzien van de inrichting en het benodigde 

oppervlakte van een goed functionerende supermarkt. 

3.3.3  Actieprogramma wonen (2018)

De druk op de Woerdense woningmarkt is enorm, met name starters en senioren vinden maar moeilijk 

een passende woning. Ook ziet de gemeente dat de doorstroming stagneert en dat de prijzen hard 

stijgen. Niet voor niets is het Actieprogramma Wonen (2018) opgesteld om de woningbouw in Woerden 

te stimuleren. Uitgangspunt is dat er tot 2030 per jaar 200-300 nieuwe woningen worden gebouwd in de 

gemeente Woerden, waarvan 40-60 sociale huurwoningen. Belangrijk voor het slagen van dit 

actieprogramma is dat het beleid op het gebied van wonen in Woerden helder en eenduidig is en 

aansluit bij de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt. In 2019 vindt om deze reden een herijking 

plaats van de woonvisie. Het woonbeleid wordt hiermee vastgelegd in de Woonvisie Woerden 2019-2024 

'Woerden woont'.

Toetsing

Ontwikkelaars willen weer bouwen en ook de gemeente heeft al extra ingezet op versnelling van lopende 

projecten en het aanjagen van grotere gebiedsontwikkelingen. Ook Snellerpoort biedt veel ruimte voor 

woningbouw. Eén van de acties is het aanbrengen van meer prioriteit bij projecten. Snellerpoort is een 

van de projecten die prioriteit krijgt. De uitbreiding van het winkelcentrum wordt binnen dit beleid gezien 

als onderdeel van 'Snellerpoort'. Het plan past dus binnen het beleid.

3.3.4  Woonvisie Woerden (2015 en 2019)

Woonvisie Woerden 2015-2020

In 2015 maakte de gemeente Woerden haar woonbeleid kenbaar in de 'Woonvisie Woerden Woont 

2015-2020'. In deze visie presenteert de gemeente het beleidskader om te bepalen wat er op welke 

locatie gebouwd gaat worden voor welke doelgroep. De belangrijkste doelstellingen van het beleid zijn 

gericht op het bevorderen van doorstroming, het afstemmen van het nieuwbouwprogramma op de 

tekorten in de woningvoorraad en vanuit de kernenstrategie zorgen voor een gevarieerd aanbod.

De gemeente wil de doorstroming op de markt bevorderen om scheefwonen zo veel mogelijk tegen te 

gaan. Doorstroming zorgt tevens voor het vrijkomen van betaalbare woningen en dat daardoor in het 

kader van het nieuwbouwprogramma, de juiste woningen aan de woningvoorraad toegevoegd worden. In 

de woonvisie is tot 2020 een nieuwbouwprogramma van circa 1.000 woningen bepaald. In het beleid is 

aangegeven dat in het collegeprogramma van de gemeente Woerden is opgenomen dat er bij 

nieuwbouwprojecten gemiddeld 25% aan sociale woningbouw gerealiseerd moet worden. Dit kan huur 

en koop zijn. Voor heel Snellerpoort (woongebied en uitbreiding winkelcentrum samen, dus 900 

woningen) wordt uitgegaan van 15% sociale huur en 10% goedkope koop zodat aan de doelstelling van 

het woonbeleid kan worden voldaan.

Woonvisie 2019-2024

Op 14 november 2019 is de Woonvisie 2019-2024 door de gemeenteraad van Woerden vastgesteld. In 

de woonvisie legt de gemeente haar ambitie, doelstellingen en beleid vast voor het wonen. De focus ligt 

op de groepen die extra aandacht nodig hebben, zoals starters en senioren, mensen met een laag 

inkomen, huishoudens met een middeninkomen en de mensen met een fysieke of mentale handicap. 

Dit betekent niet dat er niets gedaan wordt voor andere groepen, zoals gezinnen en mensen met hogere 

inkomens. Ook voor deze huishoudens wordt gebouwd. In samenwerking tussen gemeente en 

marktpartijen wordt een goede mix aan woningen gerealiseerd, afgestemd op de vraag. De woonvisie 

biedt hierbij het kader.

Het nieuwbouwprogramma wordt afgestemd op de daadwerkelijke tekorten in de woningvoorraad. Het 

gaat primair om het toevoegen van woningen waar nu een tekort / toenemende behoefte aan is en 

waarmee de totale woningvoorraad in de toekomst ook nog voldoende aansluit op de bevolkingsopbouw 

en -samenstelling. Hierbij is volop aandacht voor nieuwe woonconcepten die aansluiten bij de 

demografische ontwikkelingen en bijbehorende woonbehoefte in de gemeente Woerden. De 

woningbehoefte tot 2040 is om circa 4.700 woningen netto toe te voegen. 
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Conform het coalitieakkoord van de gemeente Woerden is opgenomen dat er bij nieuwbouwprojecten 

gemiddeld 20% aan sociale huur gerealiseerd moet worden, wat aansluit bij de behoefteraming tot 2030 

uit de woningmarktanalyse van Companen (2018). Uit de Woningmarktanalyse 2018 blijkt verder dat er 

een fors tekort is aan woningen in de goedkope en betaalbare koop. Op basis van de wensen van de 

inwoners zou 60% van het nieuwbouwaanbod moeten worden gerealiseerd in het middeldure segment, 

voor het grootste deel appartementen (40%) en eengezinswoningen (20%) in het koopsegment. Door de 

gestegen bouwkosten, grondkosten en marktontwikkelingen lijkt dit niet haalbaar om dit volledig in de 

nieuwbouw te realiseren. Bovendien is er al veel aanbod in de bestaande woningvoorraad. Door in te 

zetten op het toevoegen van middenhuur (appartementen), koopappartementen en eengezinswoningen 

tot een oppervlakte van ongeveer 100m2 en door het vrijmaken van woningen in de bestaande voorraad, 

gaan we ervan uit dat steeds meer mensen het product vinden wat zij wensen en past bij hun inkomen. 

Op basis van de cijfers wordt uitgegaan van het toevoegen van 10% middenhuur en 20% aan goedkope 

en betaalbare koopwoningen (waarvan 2/3 appartementen en 1/3 eengezinswoningen).

Binnen het plangebied Snellerpoort worden maximaal 900 woningen gerealiseerd in een compacte 

bouwvorm in diverse prijsklassen. Daarvan worden in het plangebied van voorliggend bestemmingsplan 

100 appartementen gerealiseerd. Van het totale woonprogramma van Snellerpoort wordt conform de 

Woonvisie 2015-2020 uitgegaan van 15% sociale huurwoningen en 10% goedkope koopwoningen. 

Hiermee speelt Snellerpoort in op de groei van 1- en 2 persoonshuishoudens. De nabijheid van het 

winkelcentrum en station is zowel aantrekkelijk voor senioren en starters maar ook voor stadsgezinnen. 

Naast appartementen worden voor deze laatste categorie ook stadswoningen gebouwd. Daarmee wordt 

voldaan aan de bepalingen van de woonvisie 2015-2020. 

In de op 14 november 2019 vastgestelde Woonvisie 2019-2024 wordt uitgegaan van andere percentages 

voor de verschillende soorten woningen, zo wordt uitgegaan van 20% sociale huurwoningen, 10% 

middenhuur en 20% goedkope koop. Aangezien de grondexploitatie van Snellerpoort is opgesteld 

voordat het nieuwe beleid is vastgesteld wordt voor Snellerpoort uitgegaan van de percentages zoals 

opgenomen in de woonvisie 2015-2020. 

3.3.5  Welstandsnota Woerden (2013)

Op 31 oktober 2013 is de gewijzigde Welstandsnota vastgesteld door de gemeenteraad. Het doel van 

het wijzigen van het welstandsbeleid is om meer vrijheid voor de individuele bewoner c.q. eigenaar te 

creëren. Alleen in de gebieden waar de welstandsplicht geldt, hoeft een aanvraag omgevingsvergunning 

aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed te worden voorgelegd. Het aantal gebieden waar de 

welstandsplicht geldt, neemt af. Voor onder andere de cultuurhistorische linten in het buitengebied, de 

historische binnenstad van Woerden, het beschermd dorpsgezicht Kamerik en het gebied rondom de 

A12 blijft de welstandsplicht behouden.

De gemeente Woerden is voor 30% welstand plichtig. Onderstaande gebieden zijn welstand plichtig:

binnenstad Woerden 

beschermd dorpsgezicht Kamerik 

waardevolle bebouwingslinten buitengebied 

A12 zone 

nieuwe (her)ontwikkelingslocaties

Het plangebied Snellerpoort valt in principe onder het welstandsvrije gebied. Voor de 

nieuwbouwontwikkeling ter plaatse van het plangebied worden beeldkwaliteitsplannen ontwikkeld. Deze 

beeldkwaliteitsplannen vormen het toetsingskader voor de voorgestane ruimtelijke kwaliteit. 
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Afbeelding: Welstandskaart gemeente Woerden.

Toetsing

Voor de ontwikkeling is het Stedenbouwkundig Plan Woerden Snellerpoort (2019) opgesteld. Het SP 

bevat beeldkwaliteitsprincipes op hoofdlijnen. Het stedenbouwkundig plan vormt samen met de nog op 

te stellen kavelpaspoorten het kader waarbinnen ontwikkelende partijen de bouwplannen voor de diverse 

bouwvelden realiseren.

Wanneer het bestemmingsplan voor vaststelling wordt voorgelegd zal ook worden aangegeven op welke 

wijze de ruimtelijke kwaliteit voor Snellerpoort het beste geborgd kan worden. Ten behoeve van de 

uitgifte en ontwikkeling zullen in elk geval meer specifieke kavelkompassen worden opgesteld waarin 

per bouwveld nader ingegaan wordt op onder andere de beeldkwaliteit, de ambities met betrekking tot 

natuur inclusief bouwen, het woningbouwprogramma e.a.

Twee jaar na oplevering van de woningen, zal vervolgens weer sprake zijn van een welstandsvrij gebied. 

Dit heeft als doel een wijk te realiseren met een goede basiskwaliteit, waarbij bv. toekomstige aan- of 

uitbreidingen aan de woningen vervolgens als ondergeschikt en daarmee welstandsvrij zullen worden 

beoordeeld.

3.3.6  Actieplan CO2-neutraal 2030

De gemeenteraad van Woerden heeft in 2014 de ambitie uitgesproken om in 2030 CO2-neutraal te zijn. 

Gezien de omvang van de opgave is gemeente Woerden in 2014 gestart met het programma Duurzame 

Samenleving. Binnen dit programma zijn drie thema's geformuleerd: duurzame organisatie, duurzame 

buurten, en duurzame bedrijven. Om de ambitie CO2-neutraal te bereiken, heeft de gemeente in mei 

2017 het Actieplan CO2-neutraal 2030 “Speerpunt binnen opgave 'Duurzame Samenleving” vastgesteld. 

In het Actieplan is een negental beleidsuitgangspunten opgenomen om de genoemde doelstelling te 

bereiken. Zo ontplooit de gemeente initiatieven voor grootschalige hernieuwbare energie vanuit zon, 

wind, biomassa en aardwarmte, zet de gemeente zich in om draagvlak te creëren binnen de gemeente 

voor “CO2- neutraal 2030” en wordt alles in het werk gezet om het boren naar olie en gas onder het 

grondgebied van de gemeente Woerden tegen te gaan. 

Ten aanzien van nieuwbouw is bepaald dat vanaf 2018 alle nieuwbouwwoningen en gebouwen in de 

gemeente Woerden CO2-neutraal worden gebouwd. De rol van de gemeente is daarbij “aanjagen, 

faciliteren en stimuleren”. De gemeente Woerden geeft invulling aan haar rol door inzet van de volgende 

instrumenten: het uitvoeren van onderzoek, door beleid en regelgeving aan te passen, door meer 

bewustwording te creëren, door gedrag te beïnvloeden en door financiële middelen beschikbaar te 

stellen voor bijvoorbeeld het uitvoeringsprogramma of via subsidies.

Woningen zijn volgens de Klimaatmonitor Woerden 2019 verantwoordelijk voor 25% van de totale 

CO2-uitstoot van gebouwen in de gemeente Woerden (totaal 297.921 ton CO2). Om woningen in de 

gemeente CO2-neutraal te krijgen zet de gemeente in op het verminderen van het gebruik (isolatie, 
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nieuwbouw energieneutraal), het stimuleren van duurzame energie (WKO, zonnepanelen, warmtenet), 

en het uitfaseren van het gebruik van fossiele brandstoffen (wijken van het gas). Vanaf juli 2020 moeten 

alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna energieneutrale gebouwen zijn (BENG). Om geen stijging van 

de CO2-uitstoot door woningen te genereren wordt in Woerden alle nieuwbouw vanaf 2018 

energieneutraal.

Toetsing

Zie voor de uitwerking van de duurzaamheidsmaatregelen in Snellerpoort paragraaf 4.15.

3.3.7  Verkeersvisie 2030

Op 28 september 2017 is de Verkeersvisie 2030 vastgesteld door de gemeenteraad van Woerden. In de 

visie is aan de hand van een “missie” het beleid voor de verschillende verkeersdeelnemers beschreven. 

Het gaat hierbij om hulpdiensten, voetgangers, fietsers, landbouwverkeer, openbaar vervoer, autoverkeer 

in het centrum, autoverkeer in en langs de rest van de gemeente, parkeren, geluid en luchtkwaliteit. In 

de visie is bepaald dat wegen bepaalde afmetingen moeten hebben ten behoeve van de hulpdiensten en 

het hoofdfietspadennetwerk toegankelijk moet zijn voor hulpdiensten. Met deze inrichtingsprincipes 

worden hulpdiensten zoveel mogelijk ruimte en bewegingsvrijheid gegeven. Voor langzaam verkeer wordt 

gestreefd naar het goed en veilig bereikbaar houden van alle publieksvoorzieningen. In de visie zijn 

daartoe maatregelen opgenomen om deze doelen te bereiken. 

Voor het autoverkeer binnen de gemeente wordt gestreefd naar het “zo snel en direct mogelijk” 

afwikkelen van het verkeer. Doorstroming op de hoofdverbindingswegen is daarbij van belang. Ten 

aanzien van het parkeren is het uitgangspunt om voldoende parkeerplaatsen beschikbaar te hebben bij 

de verschillende voorzieningen in Woerden. In de gemeentelijke “Nota parkeernormen” (2014) zijn in dat 

kader parkeernormen opgenomen voor verschillende functies om bij ontwikkelingen voldoende 

parkeergelegenheid te kunnen afdwingen.

Ten aanzien van geluid wordt gestreefd naar het verminderen van het aandeel gemotoriseerd verkeer, het 

verlagen van de snelheid en het bevorderen van de doorstroming. Voor Snellerpoort wordt uitgegaan van 

het verplaatsen van de Steinhagenseweg, waardoor deze weg verder van de bestaande woningen af 

komt te liggen en de geluidbelasting daar lager wordt. Centraal staat de ambitie binnen Snellerpoort een 

omgeving te creëren die voor voetgangers en fietsers als zeer prettig en veilig wordt ervaren. Het 

autoverkeer krijgt een vanzelfsprekende plek zonder dat de buurt zou domineren. Het gehele gebied 

krijgt een uniform wegbeeld en wordt ingericht als 30km/uur gebied. De straatruimten zijn onder te 

verdelen in bredere ‘stadstraten’ en smallere ‘buurtstraten’. Het bestemmingsplan maakt de 

verschillende voet- en fietspaden mogelijk, de exacte inrichting van de openbare ruimte en 

inrichtingsprincipes zoals de breedte van een fietspad vallen buiten de strekking van het 

bestemmingsplan.

Bij Snellerpoort wordt een belangrijke gemeentelijke ontsluitingsweg (Steinhagenseweg) verplaatst naar 

een tracé langs het spoor (Beneluxlaan). Op deze wijze hoeft het verkeer in de nieuwe situatie niet 

langer door de woonwijk te rijden maar wordt om de nieuwe woonwijk heen geleid.

3.3.8  Strategienota Verkeersvisie 2030

Op 11 juli 2019 is de Strategienota Verkeersvisie 2030 door de gemeenteraad van Woerden vastgesteld. 

In de strategienota zijn vijf basisprincipes opgenomen:

1. Prioriteit voor fiets en voetganger: er is in de Verkeersvisie gekozen om de fiets prioriteit te geven 

voor binnengemeentelijke verplaatsingen (naast uiteraard de voetganger). De omvang van de stad 

Woerden is geschikt om in principe al het binnenstedelijke verkeer met de fiets te kunnen 

afwikkelen. Ook tussen Woerden, de diverse kernen en omliggende steden krijgt het 

(snel)fietsverkeer prioriteit.

2. Openbaar vervoer goed bereikbaar per fiets en te voet: het Openbaar vervoer wordt aangesloten op 

voor- en natransport per fiets of te voet.

3. Autoverkeer is secundair: het uitgangspunt dat de fietser prioriteit krijgt, legt beperkingen op aan het 

autogebruik in de stad, bijvoorbeeld aan de doorstroming van het doorgaande autoverkeer wat geen 

herkomst of bestemming heeft in Woerden. Autoverkeer is secundair in de stad. Uitgangspunten 

voor het autoverkeer zijn:
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a. De maximale reistijd vanaf de gemeentegrens/ provinciale weg tot aan de herkomst of 

bestemming bedraagt maximaal 10 minuten;

b. de binnenstad van Woerden in het bijzonder moet bereikbaar blijven per auto voor herkomst- of 

bestemmingsverkeer.

4. Extra aandacht voor kinderen en mindervaliden: binnen de groep kwetsbare verkeersdeelnemers 

geeft de gemeente bij het aanpakken van de verkeersinfrastructuur extra prioriteit aan kinderen tot 

18 jaar en aan mindervaliden.

5. Metingen en onderzoeken vormen de grondslag vormen de grondslag voor alle verkeersingrepen en 

dienen daaraan vooraf te gaan.

Ten behoeve van het autoverkeer is het uitgangspunt dat er een wegcategoriseringsplan wordt 

opgesteld. Daarin worden voor verschillende wegen in Woerden maatregelen per weg voorgesteld om de 

doorstroming te waarborgen die bij de betreffende categorie weg hoort. Er is een Woerdens 

verkeersmodel gemaakt waarin de woningbouwopgaven en de mobiliteitsontwikkelingen zijn verwerkt. 

Aan de hand van het verkeersmodel wordt onderzocht waar knelpunten ontstaan en hoe deze kunnen 

worden opgelost. Als uit de berekeningen blijkt dat aanpassingen aan het huidige wegennet 

onvoldoende kunnen bijdragen aan het oplossen van het knelpunt, wordt ook onderzocht of het 

aanleggen van nieuwe infrastructuur (zoals een randweg) een oplossing kan bieden. Daarbij worden 

naast verkeerskundige aspecten ook andere relevante aspecten (zoals landschappelijke inpassing, 

financiële haalbaarheid, milieukundige effecten, etc.) betrokken. 

Voor Snellerpoort wordt uitgegaan van het omleggen van de huidige Steinhagenseweg naar een locatie 

langs het spoor (Beneluxlaan). Hiermee wordt niet de wegcapaciteit vergroot. Reden voor de omlegging 

is (a) de voorgenomen uitbreiding van het winkelcentrum Snel en Polanen die is geprojecteerd ter 

plaatse van de huidige Steinhagenseweg en (b) het verbeteren van het woon- en leefklimaat in Snel en 

Polanen door omlegging van de weg waardoor de weg verder van een deel van de bestaande woningen 

komt te liggen. In het kader van de Verkeersvisie wordt zoals beschreven in de Strategienota onderzoek 

gedaan naar de verkeerskundige knelpunten in Woerden en de bijbehorende oplossingen. 

Door de omlegging van de Steinhagenseweg naar het tracé langs het spoor (Beneluxlaan) worden de 

straten rondom het winkelcentrum ingericht als verkeersluwe straten waar alleen bestemmingsverkeer 

zal zijn. De centrale buurstraat zal wel toegankelijk zijn voor het benodigde bevoorradingsverkeer. 

3.3.9  Nota parkeernormen (2014)

De Nota Parkeernormen van de gemeente Woerden (2014) heeft als doel om bij nieuwe of te wijzigen 

ruimtelijke plannen en projecten de hoeveelheid parkeerplaatsen te kunnen bepalen en de 

bereikbaarheid en leefbaarheid te waarborgen. Een tweede doel van de nota is om de toepassing van de 

parkeernormen inzichtelijker en eenduidiger te maken, zodat het voor burgers, bedrijven en 

ontwikkelaars duidelijk is welke normen gehanteerd worden bij de betreffende bouwaanvraag of 

ruimtelijke ontwikkeling.

De Nota Parkeernormen is opgesteld, in afwijking op de parkeerkencijfers van het CROW en de vorige 

versie van de Nota Parkeernormen. In crow-publicatie 317 wordt een bandbreedte gehanteerd in verband 

met de landelijke verschillen. Er is in de Nota Parkeernormen voor gekozen om binnen die bandbreedte 

specifiek voor Woerden een vast kencijfer per functietype als norm vast te stellen. De parkeernorm voor 

een bepaalde functie verschilt enkel in verschillende locatiegebieden - de stedelijke zones - binnen de 

gemeente.

Toetsing

De parkeerbehoefte van de beoogde woningbouw en winkelruimte dient te voldoen aan de gemeentelijke 

parkeernormen (Nota parkeernormen gemeente Woerden 2014). De locatie ligt in de rest bebouwde 

kom van Woerden. Zie paragraaf 4.7 voor een nadere toetsing aan de Nota parkeernormen.
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3.3.10  Interferentieverordening bodemenergie Woerden (2019)

In december 2019 is de "Verordening interferentiegebieden bodemenergiesystemen gemeente Woerden 

2019" vastgesteld door de gemeenteraad. Daarbij zijn de plangebieden Snellerpoort, Middelland-Noord 

en Stationsgebied Woerden aangewezen als interferentiegebied voor bodemenergie. Dit biedt de 

gemeente meer mogelijkheden om de in het gebied beschikbare bodemenergie doelmatig te gebruiken 

en om negatieve onderlinge invloed (interferentie) van bodemenergiesystemen op elkaar te voorkomen of 

beperken. 

Bodemenergie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van de gemeente om 

energieneutraal en aardgasvrij te worden, naast het gebruik van andere duurzame bronnen zoals zon-, 

windenergie en biogas. De huidige ontwikkelingen van binnenstedelijke verdichting en hoge ambities op 

het gebied van energieconcepten zonder aardgas, de drukte in de ondergrond en versterking van de 

ambitie om naar een energie neutrale stad te gaan, zijn gezamenlijk de aanleiding om de potentie van 

de ondergrond op het gebied van bodemenergie optimaal te benutten. 

Bodemenergiesystemen zijn systemen die voor de verwarming en koeling van gebouwen gebruik maken 

van de warmte en koude die in de bodem is opgeslagen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen open en 

gesloten bodemenergiesystemen. Voor open systemen is de provincie het bevoegde gezag, voor 

gesloten bodemenergiesystemen is de gemeente het bevoegde gezag. Bij gesloten 

bodemenergiesystemen wordt water (eventueel in combinatie met antivriesmiddel) in buizen door de 

bodem geleid, zonder dat het in direct contact met het grondwater komt. Hierin onderscheiden zij zich 

van open systemen, daarbij is namelijk sprake van verplaatsing van grondwater. In een aantal gebieden 

in Woerden waar binnenstedelijke verdichting plaatsvindt (zoals Snellerpoort), is of wordt veel drukte in 

de ondergrond verwacht. De gemeente is per 1 juli 2013 door het van kracht worden van het Besluit 

bodemenergiesystemen het bevoegd gezag voor gesloten bodemenergiesystemen en krijgt hierdoor 

verschillende taken en bevoegdheden. Op grond van het Besluit Omgevingsrecht kan een gemeentelijke 

verordening worden vastgesteld. Op grond van een dergelijke verordening worden interferentiegebieden 

aangewezen, waarbinnen bodemenergiesystemen beter op elkaar worden afgestemd en het doelmatig 

gebruik ervan wordt versterkt. Een interferentiegebied is een afgebakend gebied waar een 

vergunningplicht geldt voor gesloten bodemenergiesystemen en niet langer een meldingsplicht.

De Verordening geeft ook de mogelijkheid aan het college om een bodemenergieplan (een 

gebiedsgericht planmatige aanpak) per interferentiegebied op te stellen. In het bodemenergieplan 

worden sturingsprincipes en ordeningsregels voor bodemenergiesystemen (zowel voor open als 

gesloten) opgenomen.

In de verordening zijn regels opgenomen voor de gesloten systemen. Doel van de regels is om (a) het 

meest doelmatige gebruik van bodemenergie - de opslag van warmte en koude in de bodem - te 

bevorderen en (b) een betere ordening van de ondergrond te bereiken zodat meerdere 

bodemenergiesystemen kunnen worden geïnstalleerd. Voor het aanleggen van een gesloten 

bodemenergiesysteem binnen een interferentiegebied is een vergunning (een omgevingsvergunning 

beperkte milieutoets) van het college van burgemeester en wethouders nodig. Daarbij wordt getoetst aan 

de kaders van het bodemenergieplan. 

In dit bestemmingsplan zijn voorzieningen ten behoeve van ondergrondse energieopslag mogelijk. Ook 

bijbehorende technische ruimten zijn toegestaan. De bijbehorende ondergrondse leidingen zijn geen 

bouwwerken als bedoeld in het bestemmingsplan en daarmee mogelijk.

3.3.11  Horecabeleidskader (2019)

De gemeenteraad van Woerden heeft op 26 september 2019 het "Horecabeleidskader gemeente 

Woerden"vastgesteld. Dit Horecabeleidskader is op 16 oktober 2019 bekendgemaakt op de 

gemeentepagina vande Woerdense Courant en is op 17 oktober 2019 in werking getreden. Dit nieuwe 

kader betreft een actualisatie van de verouderde Horecastructuurvisie (november 2010, BRO) om 

toekomstgericht en flexibel te kunnen inspelen op de huidige marktvraag, trends, kansen en 

ontwikkelingen. Tevens dient het Horecabeleidskader als bouwsteen voor de omgevingsvisie 

(gebiedsvisies en omgevingsplannen) in het kader van de Omgevingswet (2021).

Bij het winkelcentrum wordt voorzien in het toestaan van bij de supermarkt horende en daaraan 
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ondergeschikte horeca (maximaal 100 m2). Dat past binnen het horecabeleidskader, waarin is 

aangegeven dat "ondergeschikte horeca-activiteiten bij winkels (blurring) voorzien in een duidelijke 

consumentenbehoefte en onder voorwaarden kunnen worden toegelaten". 

In het beleidskader zijn regels opgesteld waar de ondergeschikte horeca aan moet voldoen:

1. Het betreft niet-zelfstandige horeca. De horeca-activiteit moet ondergeschikt zijn aan en aanvullend 

zijn op de hoofdfunctie en moet de hoofdfunctie ondersteunen.

2. De horeca-activiteit moet passen bij de hoofdfunctie.

3. Het horecagedeelte mag uitsluitend bereikbaar zijn via de entree van de hoofdfunctie, om te 

voorkomen dat het horecagedeelte een zelfstandige stroom bezoekers trekt.

4. Voor de ondergeschikte horeca mag geen specifieke aandacht worden gevraagd (geen afzonderlijke 

reclames, openingstijden) via welk medium dan ook (internetsites, brochures, etc.).

5. Het horecagedeelte van locaties waar detailhandel en dienstverlening (winkel, zorginstelling, 

museum of bedrijfskantine) is toegestaan mag niet door een derde, niet zijnde de exploitant van de 

hoofdfunctie, worden geëxploiteerd.

6. De ondergeschikte horeca in locaties waar detailhandel en dienstverlening (winkel, zorginstelling, 

museum of bedrijfskantine) is toegestaan mag maximaal 25% van het winkelvloeroppervlak van de 

inrichting beslaan met een maximum van 35 vierkante meter. Onder winkelvloeroppervlak wordt 

verstaan het voor publiek toegankelijke gedeelte plus de ruimte achter de kassa. Opslagruimten en 

personeelsruimten worden hier niet toe gerekend.

In voorliggend bestemmingsplan is ondergeschikte horeca toegestaan behorend bij de supermarkt. 

Daarbij zijn de bovenstaande richtlijnen aangehouden. In afwijking van de doorgaans gehanteerde 35 m2  

is in dit geval een maximum oppervlakte van 100 m2 bvo aangehouden voor de ondergeschikte horeca, 

dat gelet op de omvang van de supermarkt (2.600 m2) kan worden beschouwd als ondergeschikt.Voor 

het overige voldoet de ondergeschikte horeca aan de definitie van het horecabeleidskader. 
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

4.1  Inleiding

Naast het feit dat de ontwikkelingen in het plangebied binnen het overheidsbeleid tot stand moeten 

komen, moet ook rekening gehouden worden met de aanwezige functies in en rond het gebied. Het 

uitgangspunt voor het bestemmingsplan is dat er een goede omgevingssituatie ontstaat. In dit hoofdstuk 

zijn de randvoorwaarden die voortvloeien uit de omgevingsaspecten beschreven.

4.2  Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Toetsingskader

In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader 

van de omgevingsvergunning planmer-plichtig, projectmer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor 

deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Daarnaast dient het bevoegd 

gezag bij de betreffende activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, na te gaan of 

sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als 

bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen:

de kenmerken van de projecten;

de plaats van de projecten;

de kenmerken van de potentiële effecten.

Onderzoek

In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding van een 

stedelijk ontwikkelingsproject m.e.r.-beoordelingsplichtig is wanneer de ontwikkeling betrekking heeft op 

'een oppervlakte van 100 hectare of meer, een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat 

of een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer' (Besluit milieueffectrapportage, Bijlage onderdeel 

D11.2). De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van maximaal 100 appartementen de uitbreiding 

van het bestaande winkelcentrum met een supermarkt van 2.600 m2 bvo. De beoogde ontwikkeling blijft 

daarmee ruim onder de drempelwaarde. Dit betekent dat een zogenaamde 'vormvrije m.e.r.-beoordeling' 

noodzakelijk is.

In het kader van de bestemmingsplanprocedure is een m.e.r. beoordelingsnotitie opgesteld. Daarin is 

geconcludeerd dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu worden verwacht. Zie Bijlage 12 

m.e.r. beoordelingsnotitie 30.04.2020.

4.3  Bedrijven en milieuzonering

Toetsingskader

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven 

in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen:

ter plaatse van de woningen een goed woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd;

rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven.

Voor de afstemming tussen milieugevoelige en milieuhinderlijke functies, wordt in dit plan gebruik 

gemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009). In deze publicatie is een lijst 

opgenomen waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt naar mate 

van milieubelasting. Voor elke bedrijfsactiviteit is de maximale richtafstand ten opzichte van 

milieugevoelige functies aangegeven op grond waarvan de categorie-indeling heeft plaatsgevonden. 

Milieuzonering beperkt zich tot de milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en 

stof. De richtafstanden gelden ten opzichte van het omgevingstype 'rustige woonwijk/rustig 

buitengebied'. Voor het omgevingstype 'gemengd gebied' gelden kleinere afstanden. De richtafstanden 

gelden voor de aangegeven bedrijfsactiviteiten in het algemeen. Op basis van onderzoek naar de 

specifieke milieusituatie van een bedrijf kunnen kleinere aan te houden afstanden gerechtvaardigd zijn. 

Hiermee kan dan onderbouwd worden afgeweken van de richtafstanden indien de specifieke 

bedrijfsvoering van het betreffende bedrijf daar aanleiding toe geeft.
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Onderzoek

In de beoogde situatie wordt er een uitbreiding van het bestaande winkelcentrum met een supermarkt 

van 2.600 m2 bvo en woningen gerealiseerd. De woningen zijn milieugevoelig en moeten worden getoetst 

aan de richtafstanden zoals vermeld in de VNG-brochure. De directe omgeving van het plangebied 

bestaat uit een winkelcentrum met bijbehorende voorzieningen. Gelet op de diverse functies in de 

directe omgeving van het plangebied kan het gebied getypeerd worden als 'gemengd gebied' waardoor 

met 1 afstandsstap kan worden afgeweken van de richtafstanden van de VNG-publicatie.

De supermarkt en de parkeergarage zijn onderdeel van dezelfde voorliggende ontwikkeling, net als de 

beoogde woningen. Een onderlinge toetsing is daarom niet nodig. Een supermarkt valt onder 

milieucategorie 1 en heeft een richtafstand van 0 meter in gemengd gebied. Door de realisatie van een 

parkeerterrein en verschillende wegen wordt er meer ruimte gecreëerd en wordt aan de richtafstand 

voldaan. 

In het aangrenzende winkelcentrum zijn winkels en horeca gevestigd. Hiervoor geldt een maximale 

onderlinge richtafstand van 10 meter. Daar kan aan worden voldaan. Hetzelfde geldt voor de kantoren 

boven het winkelcentrum en het nabij gelegen kerkgebouw (Het Baken). Geconcludeerd kan worden dat 

er voor de nieuwe woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat ter plaatse van het plangebied sprake zal zijn van een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat en dat in de omgeving geen bedrijven of instellingen aanwezig zijn die door de transformatie 

in hun bedrijfsvoering worden beperkt.

4.4  Luchtkwaliteit

Toetsingskader

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het 

oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. 

Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, titel 5.2, van de Wet 

milieubeheer. De Wet milieubeheer bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en 

stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke ordenings- praktijk 

langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof (jaar- en 

daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in de volgende tabel 

weergegeven.

Besluit niet in betekenende mate (nibm)

In het Besluit nibm en de bijbehorende regeling is exact bepaald in welke gevallen een project vanwege 

de beperkte gevolgen voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij 

worden twee situaties onderscheiden:

een project heeft een effect van minder dan 3% toename van concentratie NO2 (stikstof dioxide) en 

PM10 (fijn stof) in de buitenlucht;

een project valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze 

categorieën betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 woningen bij één 

ontsluitingsweg of kantoorlocaties met maximaal 100.000 m² bvo bij één ontsluitingsweg.

Onderzoek
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De beoogde ontwikkeling voorziet in de realisatie van een supermarkt van maximaal 2.600 m2 bvo en 

maximaal 100 woningen. De verkeersgeneratie van de beoogde ontwikkeling bedraagt op een 

gemiddelde weekdag maximaal 2.490  mvt/etmaal. De maximale bijdragen aan de concentratie 

luchtverontreinigende stoffen als gevolg van deze verkeersgeneratie zijn berekend met behulp van de 

NIBM-tool. Uit de berekening blijkt dat de beoogde ontwikkeling 'mogelijk in betekende mate' bijdraagt 

aan de concentratie luchtverontreinigende stoffen, zie onderstaande afbeelding. 

Naar aanleiding van deze uitkomst is middels de NIBM-tool de planbijdrage in 2020 berekend. Via de 

monitoringstool (www.nsl-monitoring.nl), die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

hoort, is bekeken hoe hoog de concentraties luchtverontreinigende stoffen in de huidige situatie ter 

plaatse van het plangebied zijn. Aansluitend aan het plangebied is de Steinhagenseweg gelegen 

waarvoor in de monitoringstool toetspunten zijn opgenomen. In figuur 4.2 is de ligging van toetspunten 

weergegeven.

In de onderstaande tabellen zijn de achtergrondconcentraties ter plaatse van de maatgevende weg 
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(Steinhagenseweg) weergegeven en is getoetst of in 2019 en 2020 aan de grenswaarden uit de Wet 

milieubeheer wordt voldaan. Er is uitgegaan van de hoogste achtergrondconcentratie ter plaatse van de 

maatgevende weg.

Stofcategorie Maximale 

planbijdrage 

2019 (µg/m3) 

volgens 

NIBM rekentool

Hoogste 

achtergrond 

concentratie (µg/m3) 

2019 

(Steinhagenseweg)

Maximaal 

optredende 

concentratie 2020 

(µg/m3)

Grenswaarde 

Wm 

(µg/m3)

NO2 2,37 25,4 27,77 40

PM10 0,39 19,3 19,69 40

PM2,5 0,39 11,7 12,07 25

Tabel: Berekening NIBM-tool voor het jaar 2019

Stofcategorie Maximale 

planbijdrage 

2020 (µg/m3) 

volgens 

NIBM rekentool

Hoogste 

achtergrond 

concentratie (µg/m3) 

2020 

(Steinhagenseweg)

Maximaal 

optredende 

concentratie 2020 

(µg/m3)

Grenswaarde 

Wm 

(µg/m3)

NO2 2,18 20,0 22,18 40

PM10 0,38 19,6 19,98 40

PM2,5 0,38 11,6 11,98 25

Tabel: Berekening NIBM-tool voor het jaar 2020

Uit de tabellen blijkt dat wanneer de maximale planbijdrage bij de concentraties luchtverontreinigende 

stoffen worden opgeteld zowel in 2019, als ook in 2020, ruimschoots aan de grenswaarden uit de Wet 

milieubeheer wordt voldaan ter plaatse van de maatgevende weg Steinhagenseweg. Omdat direct langs 

deze weg ruimschoots aan de grenswaarden wordt voldaan, zal dit ook ter plaatse van het plangebied 

het geval zijn. Concentraties luchtverontreinigende stoffen nemen immers af naarmate een locatie verder 

van de weg ligt. Ook nemen door gebruikmaking van steeds betere technieken de 

achtergrondconcentraties luchtverontreinigende stoffen jaarlijks af.

Advieswaarden WHO en GGD

De Wereld Gezondheidsorgansatie (WHO) hanteert advieswaarden voor fijn stof (PM10) van 20 

microgram per kuub, en 10 microgram per kuub voor PM2,5 wat lager ligt dan de wettelijke 

grenswaarden. Pas als aan deze waarden wordt voldaan kan vanuit een goede motivering worden 

gesproken over acceptabele concentraties en goed woon- een leefklimaat. Ook de landelijke GGD kent 

een beoordelingsmethode via de gezondheidseffectscreening (GES) welke een waardeoordeel geven 

aan de blootstelling voor luchtkwaliteit. 

Op het Geoloket van de Omgevingsdienst (https://www.odru.nl/geoloket/) is aangegeven dat de 

concentraties ultra fijn stof (PM2,5) in 2018 op 12 microgram per kuub (ug/m3) ligt. Dit komt overeen met 

de berekende concentratie van het luchtkwaliteitonderzoek (zie boven) voor het jaar 2019 en 2020 

(respectievelijk 11,7 en 11,6 ug/m3). De concentraties nemen tot 2030 af naar 10 microgram per kuub. 

Voor fijn stof (PM10) is de waarde in 2018 ongeveer 20 ug/m3, afnemend naar 17-18 ug/m3 in 2030. Aan 

de advieswaarden kan worden voldaan. 

Conclusie

Het aspect luchtkwaliteit staat de vaststelling van het bestemmingsplan niet in de weg.

4.5  Windhinder

Toetsingskader
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Volgens het beslismodel zoals opgenomen in de Nederlandse norm NEN 8100:2006 Windhinder en 

windgevaar in de gebouwde omgeving wordt, gezien de bouwhoogte van meer dan 30 meter, het 

uitvoeren van een windklimaatonderzoek als noodzakelijk gezien. 

Onderzoek

Door Cauberg Huygen is een windhinderonderzoek uitgevoerd, zie Bijlage 13 Windhinderonderzoek 

18.11.2019. In het kader van de zorg voor een goede ruimtelijke ordening is een theoretische 

beoordeling van het windklimaat uitgevoerd. Deze beoordeling geeft een eerste inzicht in het te 

verwachten windklimaat rondom het bouwplan. De prognose van het windklimaat wordt gegeven op 

grond van de bij het bureau opgebouwde expertise, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van kentallen uit 

literatuuronderzoek. Daar zeer vele factoren het windklimaat bepalen kan een theoretisch onderzoek 

niet een even nauwkeurig beeld geven als windtunnel- of CFD-onderzoek. 

Onderstaand zijn de resultaten van deze oriënterende beoordeling samengevat voor het plandeel 

winkelcentrum:

Rond de hoge nieuwbouwdelen van het winkelcentrum wordt langs de zuid en west gevel, zonder 

aanvullende maatregelen, een windklimaat van klasse C of D verwacht. Bij de zuidwesthoek van het 

gebouw mogelijk E. Langs de noord en oostgevel wordt een gunstiger windklimaat verwacht, klasse 

B of C.

Er wordt geen windgevaar verwacht rondom de geplande nieuwbouw. Mogelijk is zeer lokaal, nabij 

een aantal gebouwhoeken van de 45m hoge bouwdelen een kans op een beperkte overschrijding 

van het gevaarcriterium aanwezig. Dit kan in doorloopgebieden geaccepteerd worden, maar is niet 

wenselijk in slentergebieden. Middels een CFD-onderzoek kan dit nauwkeurig beoordeeld worden.

Met lokale ingrepen kan het windklimaat lokaal verbeterd worden. Geadviseerd wordt om 

hoogteaccenten naar achteren verschoven op de plint te plaatsten en om de looproutes niet te dicht 

langs de gebouwhoeken te ontwerpen. Als alternatief kan overwogen worden luifels toe te passen om 

het windklimaat lokaal te verbeteren.

Geconcludeerd wordt dat op maaiveld overwegend een verantwoord windklimaat verwacht mag worden. 

Rondom de hoge bouwdelen kan naar verwachting plaatselijk een minder gunstig windklimaat optreden. 

De verslechteringen zijn vooral aanwezig bij de hoeken van de bouwblokken. Om het windklimaat beter 

te kunnen beoordelen of wanneer de nut en noodzaak van verbeteringsmaatregelen (luifels, schermen, 

aanpassingen in gebouwmassa en dergelijke) nauwkeurig beoordeeld moet worden, wordt geadviseerd 

om uitgebreider windonderzoek middels CFD (Computational Fluid Dynamics). Een dergelijk 

nauwkeuriger onderzoek is conform de NEN 8100 bij bouwhoogtes groter dan 30 meter vereist. Dit 

onderzoek zal moeten worden uitgevoerd in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit 

bouwen, omdat in dat stadium de exacte vormgeving van het gebouw bekend is en de benodigde 

maatregelen getroffen kunnen worden. 

In de planregels van dit bestemmingsplan is een nadere eisen regeling opgenomen, waarmee de 

gemeente de mogelijkheid heeft om nadere eisen te stellen aan de situering, omvang en vormgeving van 
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de bebouwing teneinde eventuele windhinder of windgevaar te voorkomen. Ook zijn mogelijke 

maatregelen ter voorkoming van windhinder zoals luifels en schermen op basis van deze planregels 

toegestaan. Op deze wijze kan een goed windklimaat worden bereikt. 

4.6  Geluid

4.6.1  Toetsingskader

De Wet geluidhinder (Wgh) beoogt de burger te beschermen tegen hoge geluidbelastingen. In deze wet 

zijn onder meer normen voor geluid van wegverkeers- en spoorweglawaai vastgelegd. Bij ruimtelijke 

plannen dient daarom rekening te worden gehouden met de in de Wgh genoemde grenswaarden en 

bepalingen. 

In de Wgh gelden voorkeursgrenswaarden en maximaal toelaatbare grenswaarden voor de 

gevelbelastingen op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen, zoals in dit geval nieuw te bouwen 

woningen. Overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is toegestaan, mits voldoende onderbouwd. Het 

bevoegd gezag, in dit geval het college van burgemeester en wethouders van Woerden, bepaalt of een 

overschrijding daadwerkelijk mag plaatsvinden. Dit wordt 'het verlenen van een ontheffing van de 

voorkeurswaarde' of 'het vaststellen van een hogere grenswaarde' genoemd. Het gaat hierbij om het 

vaststellen van een hogere grenswaarde dan de voorkeurswaarde en is mogelijk indien maatregelen om 

de geluidbelasting te reduceren aan de bron of tussen bron en ontvanger niet doelmatig zijn of financiële 

of stedenbouwkundige bezwaren ondervinden.

Indien hogere grenswaarden worden aangevraagd en een locatie is gelegen binnen de zones van 

meerdere geluidbronnen, dient tevens onderzoek gedaan te worden naar de effecten van de samenloop 

van de verschillende geluidsbronnen (de cumulatieve geluidbelasting). Er dient te worden aangegeven op 

welke wijze met de samenloop rekening is gehouden bij het bepalen van de te treffen maatregelen. 

Wanneer ook de maximaal te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden is in principe geen bouw 

van woningen of andere geluidgevoelige gebouwen mogelijk tenzij deze worden voorzien van dove gevels 

of andere maatregelen.

Wegverkeerslawaai

Conform artikel 74 van de Wgh (zones langs wegen) hebben alle wegen een zone, uitgezonderd een 

aantal situaties waaronder wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. De zone is een gebied 

waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijden van 

de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buiten stedelijk). 

De Wet geluidhinder is niet van toepassing op wegen die liggen binnen een woonerf en voor 30 

km/u-wegen, omdat er geen zones gelden. 

Railverkeerslawaai

Ten noorden van het plangebied ligt een spoorlijn. In het Besluit Geluidhinder van 1 juli 2012 is het 

wettelijk kader van geluidhinder vanwege spoorwegen opgenomen. Op grond van artikel 1.4a is de 

zonebreedte van de trajecten in Nederland vastgesteld. Deze zonebreedte is afhankelijk van het 

vastgestelde geluidproductieplafond (hierna GPP). Deze GPP’s zijn op 1 juli 2012 door een 

wetswijziging van de Wet milieubeheer voor hoofdspoorwegen van kracht geworden

4.6.2  Onderzoek

Door Cauberg Huygen is onderzoek uitgevoerd, zie Bijlage 3 Akoestisch onderzoek 10.09.2020

Spoorweglawaai

Het spoortracé Gouda–Utrecht/Breukelen is het meest nabijgelegen spoortracé. De 

voorkeursgrenswaarde vanwege spoorweglawaai bedraagt 55 dB en de maximaal te verlenen 

grenswaarde 68 dB. Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting van het spoor op 

de nieuwe woningen maximaal 65 dB is, zie onderstaande tabel uit het akoestisch onderzoek.

38  Toelichting (ontwerp)



 bestemmingsplan Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen

Geconcludeerd is dat de geluidbelasting ten gevolge van de spoorlijn Gouda-Utrecht/Breukelen ten 

hoogste 65 dB bedraagt. De voorkeurgrenswaarde van 55 dB wordt overschreden, de maximale 

ontheffingswaarde van 68 dB wordt niet overschreden, er zijn dus geen dove gevels of vergelijkbare 

voorzieningen aan de gevel nodig. 

De weergegeven geluidwaarden gelden voor de situatie waarin het woningbouwdeel van Snellerpoort niet 

is gerealiseerd (de zogenaamde "vrije veld stuatie"). De woningen van het woongebied Snellerpoort 

hebben een afschermende werking. Indien gebied Snellerpoort is gerealiseerd, zijn nagenoeg geen 

hogere waarden vanwege spoorweglawaai meer nodig. 

Door de gemeente Woerden wordt onderzocht of op het spoor raildempers kunnen worden gerealiseerd 

en/of het geluidproductieplafond kan worden verlaagd. Indien raildempers kunnen worden toegepast dan 

is de maximale geluidbelasting 60 dB en neemt het aantal gehinderde woningen af. 

Wegverkeerslawaai

Ten gevolge van wegverkeer op de Steinhagenseweg/Beneluxlaan wordt overal voldaan aan de 

voorkeurswaarde van 48 dB. Ten gevolge van wegverkeer op de omliggende 30 km/u wegen is sprake 

van een verhoogde geluidbelasting, maximaal 59 dB. Hierdoor is extra aandacht noodzakelijk voor de 

gevelgeluidwering van woningen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt de 

geluidbelasting vanwege deze weg meegenomen in de cumulatie van het omgevingsgeluid.

Cumulatie

De gecumuleerde geluidbelasting (weg en rail) LVL,cum bedraagt maximaal 62 dB omgerekend naar 

wegverkeerslawaai. De gecumuleerde geluidbelasting (weg en rail) LRL,cum bedraagt maximaal 66 dB 

omgerekend naar spoorweglawaai. In het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 

die te zijner tijd zal worden aangevraagd zal de geluidsisolatie van gevels moeten worden bepaald. 

Hierbij zal rekening gehouden moeten worden met de berekende gecumuleerde geluidbelasting. 

Effecten van verlegde Steinhagenseweg (Beneluxlaan) op bestaande woningen

In het akoestisch onderzoek is berekend wat de effecten van de plannen (wijzigen Steinhagenseweg 

naar buurtstraat, aanleg Beneluxlaan langs het spoor, bouw van woningen in Snellerpoort) zijn op de 

bestaande woningen in de wijk Snel en Polanen. Ten aanzien van het spoorweglawaai is vastgesteld dat 

de geluidbelasting minder wordt als gevolg van de realisatie van nieuwe woningen die een akoestisch 

afschermende werking hebben. 

Op de plek van de huidige Steinhagenseweg wordt een buurtontsluitingsstraat gerealiseerd waar minder 

verkeer over komt te rijden dan over de huidige weg. De ligging van de straat wordt ten opzichte van de 

huidige situatie aangepast. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat als gevolg hiervan de geluidbelasting 

op alle bestaande woningen afneemt. 

Conclusie

Ten behoeve van de woningen van bouwveld B5-B6 moet een hogere waarde worden vastgesteld voor het 

spoorweglawaai van 65 dB. Parallel aan de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan wordt 

onderzocht of er raildempers kunnen worden toegepast en/of het geluidproductieplafond kan worden 

verlaagd.
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4.7  Verkeer en parkeren

4.7.1  Kader

Toetsingskader

Op het gebied van verkeer en vervoer bestaat geen specifieke wetgeving die relevant is voor de 

voorgenomen activiteit. Wel dient in het kader van het ruimtelijk plan dat de activiteit mogelijk maakt, te 

worden onderbouwd dat het geheel voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Dit houdt onder meer in 

dat er voldoende parkeergelegenheid aanwezig dient te zijn en de eventuele verkeerstoename niet leidt 

tot knelpunten in de verkeersafwikkeling. Voor de beoogde ontwikkeling wordt de verkeersgeneratie 

berekend op basis van kencijfers uit CROW publicatie 381 (Toekomstbestendig parkeren). De 

parkeerbehoefte wordt berekend op basis van de gemeentelijke parkeernormen (Nota parkeernormen 

gemeente Woerden 2014). Voor het juiste kencijfer / parkeernorm wordt een ligging in de rest bebouwde 

kom aangehouden, de gemeente heeft een matig stedelijk karakter op basis van de adressendichtheid.

Ontsluiting

Gemotoriseerd verkeer

De positie van het plangebied ten opzichte van de hoofdinfrastructuur van Woerden is zeer goed. De 

huidige Steinhagenseweg die door het plangebied loopt wordt vervangen door de Verlengde 

Beneluxlaan, welke ten noorden van het plangebied langs het spoor loopt. Het autoverkeer binnen het 

plangebied voor autoverkeer wordt ontsloten op de bestaande oostelijk gelegen verbinding  van de 

Steinhagenseweg. Het autoverkeer kan vanaf hier de Steinhagenseweg volgen of gebruik maken van de 

Verlengde Beneluxlaan.

Vanaf de Steinhagenseweg (gebiedsontsluitingsweg, 50 km/h) bereikt het autoverkeer in zuidelijke 

richting via de Europabaan de N204 (provinciale weg). Deze sluit vervolgens aan op de rijksweg A12. 

Verkeer met een herkomst/bestemming binnen Woerden kan gebruik maken van de route 

Steinhagenseweg – Middellandbaan. Via deze gebiedsontsluitingswegen kunnen overige bestemmingen 

in (het centrum van) Woerden worden bereikt. In noordelijke richting verbindt de Steinhagenseweg het 

plangebied met de N198. Deze provinciale weg verbindt Woerden met De Meern.

Langzaam verkeer

Het plangebied bevat een rechtstreekse fietsverbinding tussen het bestaande winkelcentrum en het 

NS-station. Door de nabijheid van het station wordt optimaal ingezet op goede fiets- en 

voetgangersverbindingen met het station en de binnenstad. Rondom het plangebied worden straten waar 

veel fietsverkeer ingericht als fietsstraat en is er voldoende ruimte voor voetgangers. Ten noorden van het 

plangebied, langs het spoor, is een snelfietsroute beoogd. De weg die het plangebied ontsluit 

(Steinhagenseweg) is een gebiedsontsluitingsweg waar fietsers gebruik maken van vrijliggende fietspad. 

Voor voetgangers zijn langs de weg trottoirs aanwezig. Het plangebied is daardoor goed bereikbaar voor 

fietsers en voetgangers. 

Openbaar vervoer

De bereikbaarheid van het plangebied per openbaar vervoer is goed. De zuidzijde van NS-station 

Woerden ligt op circa 900 meter loopafstand van het plangebied. Vanaf dit station vertrekken 

Intercitytreinen in de richtingen Leiden Centraal en Utrecht Centraal (beide 2x/uur). Ook vertrekken hier 

sprinters in de richtingen 's-Hertogenbosch, Uitgeest, Tiel en Den Haag Centraal.

4.7.2  Parkeren

Kader

Voor het bepalen van de parkeervraag is de Nota parkeernormen Woerden 2014 kader. Voor Woerden 

wordt overeenkomstig dat beleid uitgegaan van een "matig stedelijk" gebied. Snellerpoort ligt in het 

gebied "rest bebouwde kom". Conform de nota parkeernormen wordt uitgegaan van de parkeerkencijfers 

van het CROW, waarbij het gemiddelde van de daarin opgenomen parkeernormen wordt aangehouden.

In de planregels van het bestemmingsplan is een koppeling gelegd met de Nota parkeernormen 
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Woerden 2014 of diens rechtsopvolger. Bij de aanvraag omgevingsvergunning wordt aan die nota 

getoetst. Om te bepalen wat voor het beoogde programma de parkeervraag is, is onderstaande 

parkeerbalans opgesteld. Hierbij is uitgegaan van een haalbaarheidsstudie die is uitgevoerd door een 

ontwikkelende partij, waarbij het maximale programma is aangehouden dat het bestemmingsplan 

mogelijk maakt. 

Parkeervraag nieuwe situatie

Uitgangspunt is de bouw van maximaal 100 appartementen en een supermarkt met een bruto 

vloeroppervlakte van maximaal 2.600 m2, waarvan maximaal 100 m2 mag worden gebruikt voor 

ondergeschikte ondersteunende horeca. 

Voor de fullservice supermarkt (prijsniveau middelhoog/hoog) moet worden uitgegaan van een 

parkeernorm van 4,9 parkeerplaats per 100 m2 (het gemiddelde van 3,9 en 5,9 dat het CROW als 

richtlijn hanteert). Uitgaande van het programma van 2.600 m2 BVO is de parkeervraag van de 

supermarkt 127,4 parkeerplaatsen, zonder rekening te houden met dubbelgebruik.

Voor de woningen wordt uitgegaan van een parkeernorm van 1,4 plek per woning voor de huur/etage 

midden/goedkoop en 1,0 parkeerplaats per woning voor de starterswoningen. Beide getallen zijn 

inclusief 0,3 parkeerplaats voor bezoekers per woning. De parkeervraag voor de woningen bedraagt 

124,6 parkeerplaatsen, zonder rekening te houden met dubbelgebruik.

Voor de verschillende tijdstippen in de week is de totale parkeervraag berekend, waarbij rekening is 

gehouden met aanwezigheidspercentages, en dus de mogelijkheden voor dubbelgebruik. Voor het 

maatgevende moment (zondagmiddag) zijn 215 parkeerplaatsen nodig voor de toe te voegen functies 

(woningen en supermarkt). Zie onderstaande tabel.

Het nieuwe gebouw met de supermarkt en de appartementen wordt gebouwd op een deel van het 

huidige parkeerterrein. Als gevolg van de bouw gaan 55 parkeerplaatsen verloren. Op het terrein blijven 

nog 75 parkeerplaatsen over. Uitgangspunt is dat de 55 parkeerplaatsen die verloren gaan 1-op-1 

worden gecompenseerd in de parkeergarage. De totale parkeervraag die in de garage moet worden 

opgelost is (uitgaande van het hierboven beschreven programma) 270 parkeerplaatsen. 

Het deel van het bestemmingsvlak waar de parkeergarage zal worden gerealiseerd heeft een oppervlak 

(footprint) van circa 4.200 m2. De parkeergarage wordt gebouwd in 2 lagen boven de supermarkt, in 

totaal dus circa 8.400 m2. Uitgaande van een gemiddeld ruimtebeslag van 25 m2 per parkeerplaats 

kunen er ruim 330 parkeerplaatsen worden gerealiseerd, voldoende ruimte dus om de benodigde 270 

plekken te realiseren. 

Parkeerterrein

Zoals beschreven zal het huidige parkeerterrein bij het winkelcentrum worden verkleind tot 75 

parkeerplaatsen. Zie onderstaande afbeelding voor dit principe. De parkeerplaatsen die op maaiveld 

verdwijnen (55) worden 1-op-1 in de parkeergarage gecompenseerd.
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Fietsparkeren

In de Nota parkeernormen 2014 van de gemeente Woerden heeft de gemeente fietsparkeerkencijfers 

opgenomen. 

Type woning Aantal Parkeernormen* Parkeerbehoefte

Huurhuis, vrije sector 30 0,75 per woning 22,5

Huurhuis, sociale sector 35 0,75 per woning 26,3

Huur, etage 

midden/goedkoop

35 0,75 per woning 26,3

Fullservice supermarkt  

(middelhoge en hoge prijzen)

2.600 m2 bvo 2,9 per 100 m2 bvo 75,4

Totale parkeerbehoefte 150,5 parkeerplaatsen

De totale parkeerbehoefte van het plangebied komt neer op (afgerond) 151 fietsparkeerplaatsen. De 

parkeerbehoefte dient binnen de plangrenzen te worden opgelost.

4.7.3  Verkeersgeneratie en –afwikkeling

Verkeersgeneratie

De beoogde uitbreiding van het winkelcentrum in de vorm van een supermarkt van 2.600 m2 bvo en 

toevoeging van 100 appartementen zal voor extra verkeersbewegingen zorgen. De verkeersgeneratie van 

de nieuwe ontwikkelingen is berekend aan de hand van dezelfde uitgangspunten als voor de 

parkeernormen. De verkeersgeneratie is daarbij berekend met kencijfers van het CROW, zie Bijlage 16 

Verkeersonderzoek 31.03.2020. Omdat het aantal en type woningen nog flexibel is, wordt de 

verkeersgeneratie berekend voor het beoogde programma van 100 woningen in het woonmilieutype 

'Buiten-centrum met hoge dichtheid' (CROW publicatie 381, tabel A6). Dit woonmilieu wordt gehanteerd 

omdat de locatie buiten het centrum is gelegen, maar wel een hoge dichtheid heeft en dicht bij het 

intercity-treinstation ligt. Per woning geldt in dit woonmilieutype een verkeersgeneratie van 2,8 

mvt/etmaal. Voor de winkelruimte wordt het CROW kencijfer in de categorie 'Fullservice-supermarkt' 

gebruikt, hiervoor geldt een verkeersgeneratie van 101,5 mvt/etmaal per 100 m2 bvo op een gemiddelde 

weekdag.

Voor het woonprogramma van 100 woningen betekent dit een verkeersgeneratie van circa 280 

mvt/etmaal op een gemiddelde weekdag. Omrekening naar een gemiddelde werkdag vindt plaats met de 

standaard factor 1,11 voor woonfuncties. Op een gemiddelde werkdag genereert de ontwikkeling circa 

310 mvt/etmaal. De verkeersgeneratie van de supermarkt is 2.638 mvt/etmaal op een gemiddelde 

weekdag. Omrekening naar een gemiddelde werkdag vindt plaats met de standaard factor 1,1 voor 

supermarkten. Op een gemiddelde werkdag genereert de ontwikkeling circa 2.901 mvt/etmaal. 
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De totale verkeersgeneratie van het plangebied komt hiermee neer op 2.918 mvt/etmaal op een 

gemiddelde weekdag en 3.210 mvt/etmaal op een gemiddelde werkdag. Om de verkeersafwikkeling te 

beoordelen is de afwikkeling in een spitsuur maatgevend, waarin doorgaans maximaal 10% van de 

etmaalintensiteit wordt afgewikkeld (vuistregel CROW). In een gemiddeld spitsuur betekent dit een 

verkeersgeneratie van maximaal 321 mvt. 

Verkeersafwikkeling

Het verkeer van en naar het winkelcentrum en de appartementen zal zich via de interne 

ontsluitingswegen naar verwachting ongeveer 50%/50% verdelen over de twee ontsluitingspunten op de 

Beneluxlaan (op basis van ligging ontsluiting parkeergarages). De verkeerstoename zal op de 

omliggende gebiedsontsluitingswegen en kruispunten merkbaar zijn, de wachttijden zullen toenemen 

door de toename van het verkeer. Met de voorziene aanpassing van de ontsluitingsstructuur 

(gebiedsontsluitingswegen) wordt echter voldoende capaciteit geboden om deze verkeerstoename 

zonder knelpunten af te wikkelen naar het hoofdwegennet.

Verkeersintensiteit interne ontsluitingswegen

Naast de uitbreiding van het winkelcentrum en de komst van 100 appartementen, wordt er aan de 

noordzijde van het plangebied een nieuw woongebied (maximaal 800 woningen) gerealiseerd. Zoals 

berekend in het bestemmingsplan 'Snellerpoort Woerden' zorgen deze voor een verkeersgeneratie van 

circa 2.240 mvt/etmaal (weekdaggemiddeld). Totaal betekent dit dat de ontwikkelingen in het gebied op 

een gemiddelde weekdag totaal circa 5.158 mvt/etmaal genereren. Gelet op de huidige functies in het 

gebied die eveneens over de nieuwe interne ontsluitingswegen worden afgewikkeld, is de totale 

verkeersgeneratie afgerond circa 6.000 mvt/etmaal. Bij een 50%/50% verhouding over de oostelijke en 

westelijke ontsluitingspunten op de Beneluxlaan, betekent dit een verkeersintensiteit van circa 3.000 

mvt/etmaal op de interne ontsluitingswegen.

Conclusie 

Het plangebied is goed bereikbaar voor zowel gemotoriseerd verkeer, fietsverkeer en per openbaar 

vervoer. Met het definitieve programma zal ten minste aan de gemeentelijke parkeernormen moeten 

worden voldaan. Deze parkeerbehoefte dient binnen de grenzen van het plan te worden opgelost. De 

ontwikkeling leidt tot een verkeerstoename, met de voorziene aanpassing van de ontsluitingsstructuur 

(verplaatsing Steinhagenseweg/Beneluxlaan) kan deze zonder knelpunten worden afgewikkeld. Het 

aspect verkeer staat de ontwikkeling daarom niet in de weg.

4.8  Ecologie

4.8.1  Toetsingskader

Met de Wnb zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van natuurgebieden en dier- en 

plantensoorten samengebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse Europeesrechtelijke 

regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving. 

Gebiedsbescherming

De Wnb kent diverse soorten natuurgebieden, te weten:

Natura-2000 gebieden;

Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Natura-2000 gebieden 

De Minister van Economische Zaken (EZ) wijst gebieden aan die deel uitmaken van het Europese 

netwerk van natuurgebieden: Natura 2000. Een dergelijk besluit bevat de instandhoudingsdoelstellingen 

voor de leefgebieden van vogelsoorten (Vogelrichtlijn) en de instandhoudingsdoelstellingen voor de 

natuurlijke habitats en habitats van soorten (Habitatrichtlijn). Een ruimtelijk plan dat afzonderlijk of in 

combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 

2000-gebied, kan uitsluitend vastgesteld worden indien uit een passende beoordeling de zekerheid is 

verkregen dat het plan, onderscheidenlijk het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal 

aantasten. Indien deze zekerheid niet is verkregen, kan het plan worden vastgesteld, indien wordt 
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voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

alternatieve oplossingen zijn niet voor handen;

het plan is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard, en

de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele 

samenhang van het Natura 2000-netwerk bewaard blijft.

De bescherming van deze gebieden heeft externe werking, zodat ook ingrepen die buiten deze gebieden 

plaatsvinden verstoring kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep op 

soorten en habitats.

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden aangewezen in de 

provinciale verordening. Voor dit soort gebieden geldt het 'nee, tenzij' principe, wat inhoudt dat binnen 

deze gebieden in beginsel geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden. 

Soortenbescherming

In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn;

soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn;

overige soorten.

De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of beschadigen 

van nesten, eieren en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. 

Gedeputeerde Staten (hierna: GS) kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen 

Provinciale Staten (hierna: PS) vrijstelling verlenen van dit verbod. De voorwaarden waaraan voldaan 

moet worden om ontheffing of vrijstelling te kunnen verlenen zijn opgenomen in de Wnb en vloeien direct 

voort uit de Vogelrichtlijn. Verder is het verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in 

bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het 

Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen of te verstoren. 

GS kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen PS vrijstelling verlenen van dit verbod. 

De gronden voor verlening van ontheffing of vrijstelling zijn opgenomen in de Wnb en vloeien direct voort 

uit de Habitatrichtlijn. 

Ten slotte is een verbodsbepaling opgenomen voor overige soorten. Deze soorten zijn opgenomen in de 

bijlage onder de onderdelen A en B bij de Wnb. De provincie kan ontheffing verlenen van deze verboden. 

Verder kan bij provinciale verordening vrijstelling worden verleend van de verboden. De noodzaak tot 

ontheffing of vrijstelling kan hierbij ook verband houden met handelingen in het kader van de ruimtelijke 

inrichting of ontwikkeling van gebieden. 

Bij de voorbereiding van de ruimtelijke onderbouwing moet worden onderzocht of de Wet 

natuurbescherming de uitvoering van het plan niet in de weg staat. Dit is het geval wanneer de uitvoering 

tot ingrepen noodzaakt waarvan moet worden aangenomen dat daarvoor geen vergunning of ontheffing 

ingevolge de wet zal kunnen worden verkregen.

Uitwerking Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Utrecht

In de provincie Utrecht wordt vrijstelling verleend voor het weiden van vee en voor het in of op de bodem 

brengen van meststoffen. In het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, 

daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied, ter 

voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren, bestendig beheer of 

onderhoud in de landbouw of bosbouw, bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, 

waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of natuurbeheer, 

of bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied worden 

vrijstellingen verleend ten aanzien van de soorten genoemd in bijlage II bij deze verordening. Het betreft 

aardmuis, bastaardkikker, bosmuis, bunzing, bruine kikker, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone 

bosspitsmuis, gewone pad, haas, hermelijn, huisspitsmuis, kleine watersalamander, konijn, 

meerkikker, ondergrondse woelmuis, ree, rosse woelmuis, tweekleurige bosspitsmuis, veldmuis, vos, 

wezel en woelrat.
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4.8.2  Onderzoek

Gebiedsbescherming

Om de effecten van de realisatie van Snellerpoort op de omliggende natuurgebieden in beeld te brengen 

is een Aerius berekening (zie Bijlage 4) gedaan waarmee de stikstofdepositie van het project is bepaald. 

Daarbij is zowel rekening gehouden met de gebruiksfase als de bouwfase. In het onderzoek zijn de 

volgende conclusies getrokken:

Uit de berekening blijkt dat er tijdens de gebruiksfase van de supermarkt en de woningen geen 

sprake is van een verhoging van de depositie op de verschillende Natura 2000-gebieden.

Uit de berekening blijkt dat er tijdens de bouwfase van de woningen en de supermarkt geen sprake 

is van een verhoging van de depositie op de verschillende Natura 2000-gebieden. Gebruik mobiele 

werktuigen van Stageklasse IV is belangrijk en moeten daarom als voorwaarde in de 

omgevingsvergunningen voor de realisatie van de verschillende planfasen worden geborgd.

Er is geen sprake van verhoging van de depositie. Er is geen vergunning van de Wet natuurbescherming 

nodig.

Soortenbescherming

Voor de gewenste ontwikkeling in het plangebied is een ecologisch onderzoek uitgevoerd (zie Bijlage 5). 

De resultaten van het veldbezoek zijn hieronder (per in de omgeving aanwezige soortgroep met 

beschermde soorten) beschreven.

Uit het veldonderzoek blijkt dat het plangebied ongeschikt is voor de in de omgeving bekende soorten. 

Dit doordat het terrein grotendeels verhard is en voor het overige deel bestaat uit het kortgemaaid gazon 

of ruigte met een zanderig karakter. Dit laatste deel is geschikt voor een aantal beschermde 

wolfsmelksoorten, wilde weit en ruw parelzaad, maar dit hele gebied is tijdens het veldbezoek (het groei- 

en bloeiseizoen) van de betreffende soorten) doorzocht en soorten zijn niet aanwezig.

Het plangebied is ongeschikt als nestgebied voor soorten met jaarrond beschermde nesten (vogels van 

cat. 1 t/m 4) door de afwezigheid van geschikte nestlocaties. Er zijn geen bebouwing en geen geschikte 

bomen aanwezig. Daarnaast is op de locatie sprake van een flinke mate van verstoring (drukke 

doorgaande weg, oprit en parkeerplaats winkelcentrum). De locatie zou eventueel wel gebruikt kunnen 

worden als foerageergebied voor de huismus en gierzwaluw. Voor deze soorten zijn echter voldoende 

alternatieve foerageergebieden in de omgeving aanwezig, waardoor geen sprake is van essentieel 

(beschermd) foerageergebied. 

Voor enkele vogelsoorten van cat. 5, namelijk ekster en zwarte kraai, zijn de bomen binnen het 

plangebied geschikt. Nesten van deze vogels zijn in de bomen niet aangetroffen, maar kunnen mogelijk 

in de toekomst nog wel in de bomen worden aangetroffen. In het geval van nesten van de ekster en/of 

zwarte kraai, is geen jaarrond bescherming van de nestlocatie van toepassing. Dit aangezien deze 

soorten algemeen in nederland voorkomen  en bomen in de omgeving van het plangebied voldoende 

alternatieven bieden.

Ook algemene vogelsoorten als de houtduif zouden in de bomen kunnen nestelen. Deze soorten worden 

enkel in het broedseizoen beschermd.

Werkzaamheden dienen buiten het reguliere broedseizoen (15 maart t/m 15 juli) uitgevoerd te worden. 

De kans op een broedgeval is het grootst in de periode 15 maart t/m 15 juli (dit wordt wel gezien als het 

reguliere broedseizoen). Het is mede afhankelijk van weersomstandigheden of ook buiten deze periode 

wordt gebroed door vogels. Derhalve dient men voorafgaande aan het werk contact op te nemen met een 

ecoloog om te bepalen of er kans is op broedgevallen.  Indien de werkzaamheden in het reguliere 

broedseizoen uitgevoerd dienen te worden: 

Voorafgaand aan de werkzaamheden en buiten het broedseizoen het aanwezige zanddepot 

afvlakken (enkel na afvangst van de beschermde rugstreeppadden) en struiken en andere beplanting 

rooien. Voorafgaand aan het rooien dient men contact op te nemen met een ecoloog om te bepalen 

of er kans is op broedgevallen. 

Als de struiken en andere beplanting niet kunnen worden gerooid buiten het broedseizoen: 

voorafgaande aan het werk een broedvogelcontrole uitvoeren. 
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Vleermuizen

Uit het veldonderzoek kwam naar voren dat het plangebied grotendeels ongeschikt is voor vleermuizen. 

Er is sprake van veel verlichting, nestgelegenheid ontbreekt (geen bebouwing, geen bomen met 

holten/scheuren/loszittend schors) en er zijn ook geen lijnvormige landschapselementen die kunnen 

dienen als vliegroute. Minder lichtgevoelige soorten, zoals de gewone dwergvleermuis, zouden wel boven 

het plangebied (ronde de bomen) kunnen foerageren. Dit foerageergebied is, vanwege de alternatieven in 

de omgeving (o.a. tuinen van woningen), echter niet essentieel (en zodoende niet beschermd). Met 

betrekking tot de vleermuizen dient de volgende voorzorgsmaatregelen in acht genomen te worden:

Werkzaamheden moeten in de periode april tot en met oktober bij daglicht worden uitgevoerd. 

Indien dat niet mogelijk is dan dient gezorgd te worden dat de verlichting zodanig is afgesteld dat 

enkel het plangebied verlicht wordt. 

Amfibieën

Het grootste gedeel van het plangebied is ongeschikt voor amfibieën doordat het verhard is danwel uit 

kort gemaaid gazon bestaat. Het westelijk deel van het plangebied bestaat uit ruigte met open, zandige 

plekken. Dit deel is geschikt voor de rugstreeppad; een soort die in het aansluitende Snellerpoort-terein 

ook recent gevonden is tijdens nader onderzoek. Op 11 november 2019 is een ontheffing Wet 

natuurbescherming aangevraagd bij de provincie Utrecht. De aanvraag is voorzien van een 

activiteitenplan ter onderbouwing van de ontheffingsaanvraag voor de rugstreeppad. Uitgangspunt in de 

planvorming is dat de op het terrein aanwezige rugstreeppadden worden afgevangen en uitgeplaatst naar 

een paddenpoel bij de Cattenbroekerplas. Bij deze plas is al een paddenpoel aanwezig voor de bij het 

terrein van Roche afgevangen rugstreeppadden. Op de afbeelding is de ligging van beide poelen 

weergegeven. De nieuw te graven paddenpoel voor Snellerpoort is in februari 2020 aangelegd.

Op 25 februari 2020 is de ontheffing van de Wet natuurbescherming van de provincie Utrecht afgegeven. 

Zie Bijlage 14 Ontheffing Wet natuurbescherming 25.02.2020. Vervolgens zijn schermen en emmers 

geplaatst om de rugsstreeppadden af te vangen en te verplaatsen naar de paddenpoel bij de 

Cattenbroekerplas.

Heikikker

Het plangebied is ongeschikt voor de heikikker, doordat het overwegend bestaat uit droge, zandige 

delen en kort grasland, terwijl de heikikker veelal in wat ruigere en vochtigere terreinen voorkomt (zoals 

heide, laagveen en half natuurlijk grasland). Daarnaast is het plangebied door de ligging in sterk 

bebouwd gebied onbereikbaar voor de (buiten de bebouwde kom van Woerden voorkomende) heikikker. 

De ligging in de bebouwde kom maakt het plangebied ongeschikt om het als voortplantingsgebied te 

bereiken en te gebruiken.
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Vlinders, libellen en overige ongewervelden

Voor de groene glazenmaker en sierlijke witsnuitlibel is het plangebied ongeschikt als leefgebied. Dit 

als gevolg van het ontbreken van water met krabbenscheer en/of wateren met gevarieerde water- en 

oevervegetaties.

Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling leidt met inachtneming van bovengenoemde maatregelen, niet tot 

negatieve effecten op beschermde natuurgebieden (Natura 2000, NNN-gebieden). Voor de rugstreeppad 

is een ontheffing van de wet Natuurbescherming verleend. Hiermee wordt geconcludeerd dat het aspect 

ecologie geen belemmering vormt voor de uitvoering van het plan.

4.9  Archeologie en cultuurhistorie

4.9.1  Archeologie

Toetsingskader

De Nederlandse bodem zit vol met archeologische waarden. Met de ondertekening van het Europese 

verdrag van Valletta in 1992 – een verdrag over behoud en beheer van het archeologische erfgoed – 

hebben de lidstaten zich tot doel gesteld het bodemarchief te beschermen. Met ingang van 1 september 

2007 is het Verdrag van Valletta geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving door middel van de Wet 

op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz), waardoor het verdrag een juridisch fundament kreeg. 

Deze wijzigingswet heeft onder meer wijzigingen aangebracht in de Monumentenwet 1988.

De Monumentenwet 1988 is per 1 juli 2016 vervangen door nieuwe wetgeving Een deel van de wet is 

overgegaan naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke 

leefomgeving gaat over naar de Omgevingswet wanneer deze in werking treedt. Vooruitlopend op 

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

Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is.

De bescherming van archeologische waarden wordt door de Erfgoedwet grotendeels bij de gemeenten 

neergelegd. Gemeenten zijn sinds 2007 verplicht rekening te houden met archeologische waarden in 

bestemmingsplannen en beheersverordeningen. De bescherming van archeologische waarden krijgt 

gestalte door het opnemen van regels in het bestemmingsplan of beheersverordening ten aanzien van de 

afgifte van een omgevingsvergunning voor bodemverstorende activiteiten in die gebieden waar een 

trefkans bestaat op archeologische resten.

Gemeentelijk archeologiebeleid

Met de introductie van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), die op 1 juli 2008 in werking is getreden, is 

behoud en beheer van het bodemarchief definitief verankerd in het ruimtelijk beleid van de gemeenten. 

Om de gemeentelijke rol als beslissend bestuursorgaan (bevoegd gezag) adequaat en rechtmatig te 

vervullen, hebben de gemeenten Woerden, Montfoort, Oudewater en Lopik opdracht gegeven tot het 

opstellen van gemeentelijke archeologische beleidskaarten. 

Deze bestaan uit: een waarden- en  verwachtingenkaart die een actueel en realistisch beeld geeft van 

de “aanwezige en te verwachten archeologische waarden” op het gemeentelijk grondgebied; een 

maatregelenkaart die voor alle gebruikers inzichtelijk maakt hoe de gemeente in het kader van een 

goede ruimtelijke ordening omgaat met het bodem archief. Binnen de beleidsruimte die de Erfgoedwet 

daarvoor biedt, worden daarvoor onderzoekseisen, ontheffingen en planologische maatregelen 

geformuleerd.

Archeologische waardenkaart

Conform de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart van de gemeente Woerden kent het 

plangebied een lage archeologische verwachtingswaarde. Voor deze verwachtingswaarde geldt conform 

het archeologiebeleid van de gemeente Woerden een onderzoekseis wanneer de ontwikkeling 

betrekking heeft op een plangebied van 10.000 m2 of groter én bodemingrepen dieper dan 100 cm onder 

maaiveld. Het plangebied is groter dan 10.000 m2. Wanneer bodemingrepen dieper dan 100 cm onder 

maaiveld plaatsvinden, is archeologisch onderzoek noodzakelijk. 
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Onderzoek

Door bureau RAAP is een archeologisch bureau onderzoek uitgevoerd, zie Bijlage 15 Archeologisch 

bureau onderzoek 10.04.2020. In het onderzoek is geconcludeerd dat voor het plangebied van het 

winkelcentrum een uitgesproken lage archeologische verwachting geldt. Eventuele archeologische 

waarden kunnen aan de orde zijn in het deelgebied "Huis in het veld", maar dat ligt buiten de grenzen 

van voorliggend bestemmingsplan. 

Ten aanzien van archeologische resten op het dieper liggende pleistocene niveau wordt geen 

vervolgonderzoek aanbevolen. De resten van tijdelijke mesolithische kampen zijn doorgaans zo klein en 

dun gezaaid dat alleen zeer intensief booronderzoek ze zal kunnen opsporen. In het geval waarin ze dan 

daadwerkelijk worden opgespoord, is het de vraag of de inspanning noodzakelijk voor het nader 

onderzoeken ervan – gezien de diepteligging – wel in verhouding staat tot de schade die eraan zou 

kunnen worden toegebracht door de voorgenomen plannen (die op dit moment nog niet in detail bekend 

zijn). Alleen wanneer ondergrondse kelders of parkeergarages, grote vlakken dus, tot een niveau dieper 

dan 5,5 m –Mv (6,59 m –NAP) zullen worden aangelegd en wanneer daarbij wordt ontgraven in den 

droge, kan archeologische begeleiding (formeel: opgraving, variant archeologische begeleiding) van de 

graafwerkzaamheden voldoende uitsluitsel geven over de aan- of afwezigheid van resten van dergelijke 

kampementen en kunnen deze zo nodig worden gedocumenteerd. 

Verwerking in het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan gaat voor de uitbreiding van het winkelcentrum met een supermarkt en 100 

appartementen (bouwveld B5-B6) uit van het toestaan van kelders tot een maximale diepte van 3,50 

meter onder maaiveld, deze maximale diepte is in de planregels vastgelegd. Een tweede ondergrondse 

bouwlaag is alleen na afwijking van het bestemmingsplan mogelijk tot een diepte van 6,50 meter onder 

maaiveld. Daarbij is bepaald dat er aanvullend archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd om aan 
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te tonen dat door de tweede ondergrondse bouwlaag geen archeologisch waardevolle resten worden 

aangetast. Het hele plangebied is voorzien van de dubbelbestemming "waarde-archeologie". Daarin is 

conform het onderzoek vervolgonderzoek voorgeschreven als er grondroerende werkzaamheden worden 

uitgevoerd of bouwwerken worden gerealiseerd over een groot oppervlak (10.000 m2 of meer) en op een 

diepte van 5,50 meter onder maaiveld. Omdat de maaiveldhoogtes in het gebied verschillen en door de 

zand ophoging zijn gewijzigd, is hier ook bij aangegeven om welk peil het ten opzichte van NAP betreft: 

6,59 meter onder NAP.

Meldingsplicht bij toevalsvondsten

Als bij de uitvoering van de werkzaamheden vondsten worden gedaan waarvan wordt vermoed dat het 

archeologische vondsten betreft is de initiatiefnemer op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet 

verplicht om deze te melden bij het bevoegde gezag. 

Conclusie

Het aspect archeologie staat de vaststelling van het bestemmingsplan niet in de weg. Er is een 

dubbelbestemming opgenomen over het gehele plangebied. 

4.9.2  Cultuurhistorie 

Binnen het plangebied bevinden zich geen cultuurhistorische elementen waarmee rekening gehouden 

dient te worden. Er zijn geen Rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten. Snellerpoort is ook geen 

onderdeel van een beschermd stads- en dorpsgezicht.

4.10  Water

Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

(HDSR), verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer. Bij het tot stand komen 

van dit bestemmingsplan is overleg gevoerd met de waterbeheerder over deze waterparagraaf. De 

opmerkingen van de waterbeheerder zijn verwerkt in deze waterparagraaf.

4.10.1  Beleid

Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer

Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande de 

waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). Deze 

paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's, waarbij het beleid van het 

waterschap en de gemeente nader wordt behandeld. 

Waterschapsbeleid

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft haar ambities en langetermijnvisie vastgelegd in haar 

waterbeheerplan 'Waterkoers 2016-2021'. De 'Waterkoers' is een koersdocument om te sturen op 

hoofdlijnen, met als overkoepelend doel samen te werken aan een veilige, gezonde en prettige 

leefomgeving. In de Waterkoers wordt op een niet-planmatige wijze over het waterschapswerk 

gesproken. De term waterschapswerk omvat hierbij meer dan enkel het waterbeheer. Water is een 

belangrijke pijler voor een veilige, gezonde en prettige leefomgeving. Vanuit deze achtergrond werkt 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden samen met de ruimtelijke ordening aan bescherming 

tegen overstromingen, een gezond grond- en oppervlaktewatersysteem en het zuiveren van afvalwater. 

Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018

Per 1 mei 2019 is Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 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 
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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 oppervlaktewater, 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 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.

4.10.2  Huidige situatie

De waterhuishoudkundige aspecten zoals beschreven in deze paragraaf zijn onderzocht voor het gehele 

project Snellerpoort, dat bestaat uit de uitbreiding van het winkelcentrum met een supermarkt, 

parkeergarage en 100 appartementen (waar voorliggend bestemmingsplan betrekking op heeft) en het 

woongebied met 800 woningen (waar een apart bestemmingsplan voor is opgesteld). 

Het plangebied Snellerpoort ligt ingesloten tussen de spoorlijn Utrecht-Gouda en de woonwijken Snel en 

Polanen, Stedenbuurt, Eilandenbuurt, Schrijversbuurt en de nieuwste uitbreiding Waterrijk Woerden. In 

de huidige situatie is het gebied voor het grootste deel onbebouwd en onverhard. Op het perceel 

Cattenbroekerdijk 1 is een aantal gebouwen aanwezig en verspreid door het gebied is verharding 

aangelegd ten behoeve van wegen, fiets- en voetpaden en parkeervoorzieningen. Op de onderstaande 

afbeelding is de huidige waterhuishoudkundige situatie weergegeven.

Het plangebied maakt geen deel uit van een waterwingebied of een grondwaterbeschermingsgebied. 

Volgens de Bodemkaart van Nederland bestaat de bodem ter plaatse uit kalkloze drechtvaaggronden 

(Rv01C). Met betrekking tot het grondwater is ter plaatse van het plangebied sprake van grondwatertrap 

II. Dit wil zeggen dat de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) ondiep ligt. De gemiddelde laagste 

grondwaterstand (GLG) ligt ondieper dan 50 centimeter onder maaiveld. De maaiveldhoogte ter plaatse 

bedraagt circa 1 meter –NAP tot 1,6 meter +NAP.
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Volgens de Legger voor oppervlaktewateren van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ligt binnen 

het plangebied een tertiaire watergang. Deze tertiaire watergang kent conform de 'Leggernota 

Oppervlaktewateren 2018' van het hoogheemraadschap geen beschermingszone. Ten noorden, zuiden 

en oosten van het plangebied zijn conform de legger primaire watergangen gelegen. Deze watergangen 

kennen een beschermingszone van 5 meter. Binnen het plangebied of in de nabije omgeving liggen geen 

oppervlaktewaterlichamen die zijn aangewezen vanuit de Kaderrichtlijn Water. Verder bevinden zich 

tevens geen natte ecologische verbindingszone zoals opgenomen in het (provinciale) Natuurnetwerk 

Nederland binnen of in de nabijheid van het plangebied.

Het plangebied is niet gelegen binnen de kern- en/of beschermingszone van een primaire of regionale 

waterkering. Het plangebied is niet aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. 

4.10.3  Toekomstige situatie

Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van het winkelcentrum Snel en Polanen 

met een supermarkt, een parkeergarage en 100 appartementen. In het aangrenzende bestemmingsplan 

voor het woongebied worden 800 woningen met bijbehorende tuinen, groenvoorzieningen en 

verkeersareaal gerealiseerd. 

Waterkwantiteit

In een waterbalans is inzichtelijk gemaakt hoeveel verharding, bebouwing en water er in de nieuwe 

situatie is. Ten opzichte van de huidige situatie is er sprake van een toename van 82.216 m2 verharding 

en bebouwing. Daarvan moet 12.332 m2 worden gecompenseerd in de vorm van nieuw open water (15% 

van de toename). Het toe te voegen wateroppervlak bedraagt 12.410 m2. Daarmee kan aan de 15%-eis 

worden voldaan. In de nieuwe situatie is er 16.900 m2 oppervlaktewater, dat is inclusief het bestaande 

oppervlakte van 4.900 m2 water. Het water is in het aangrenzende bestemmingsplan voor het 

woongebied bestemd als "water" en daarmee geborgd.

De verdere uitwerking van de realisatie van het extra oppervlaktewater zoals aangegeven op 

bovenstaande afbeelding wordt in goed overleg met het Hoogheemraadschap gedaan. 

Watersysteemkwaliteit en ecologie

Ter voorkoming van diffusie verontreinigingen van water en bodem is het van belang om duurzame, 

niet-uitloogbare materialen te gebruiken, zowel gedurende de bouw- als de gebruiksfase.

Afvalwaterketen en riolering

Conform de Leidraad Riolering en vigerend waterschapsbeleid is het voor nieuwbouw gewenst een 

gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen zodat schoon hemelwater niet bij een 
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rioolzuiveringsinstallatie terecht komt. Afvalwater wordt aangesloten op de bestaande gemeentelijke 

riolering. Voor hemelwater wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden: hemelwater vasthouden 

voor benutting; (in-) filtratie van afstromend hemelwater; afstromend hemelwater afvoeren naar 

oppervlaktewater; afstromend hemelwater afvoeren naar AWZI.

Voor Snellerpoort wordt nog een afwaterings- en rioleringsplan opgesteld waarin de afvoer en verwerking 

van het hemelwater via het riool wordt uitgewerkt. Daarbij rekening houdend met bergingseis van 45mm 

water per uur middels riool en wadi. Dit afwaterings- en rioleringsplan wordt voor advies voorgelegd aan 

het Hoogheemraadschap.

Waterbeheer

In het plangebied van het voorliggende bestemmingsplan wordt geen water gerealiseerd. Voor 

aanpassingen aan het bestaande watersysteem (in het aangrenzende woongebied) dient bij het 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vergunning te worden aangevraagd op grond van de 'Keur'. 

Dit geldt dus bijvoorbeeld voor het graven van nieuwe watergangen, het aanbrengen van een stuw of het 

afvoeren van hemelwater naar het oppervlaktewater. Uitgangspunt voor beheer en onderhoud van de 

watergangen in Snellerpoort is dat de watergangen bereikbaar moeten zijn zodat onderhoud met een 

boot moet kunnen plaatsvinden. Hier wordt bij de inrichting van de openbare ruimte rekening mee 

gehouden. Ondanks dat er op veel plekken natuurvriendelijke oevers worden gerealiseerd zijn alle delen 

van het water bereikbaar zodat onderhoud kan worden gedaan.

4.11  Bodem

Toetsingskader

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening dient in verband met de uitvoerbaarheid van een ruimtelijke 

ontwikkeling rekening gehouden te worden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij 

functiewijziging dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en 

moet worden vastgesteld of sprake is van een saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is 

bepaald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, 

de grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie 

(functiegericht saneren). Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op schone grond te worden 

gerealiseerd.

Verkennend bodemonderzoek 2008

De beoogde ontwikkeling voorziet in een functiewijziging, waarbij de huidige bestemming 'gemengd - 2' 

wordt omgezet naar de bestemming 'centrum'. De functiewijziging maakt dat in het kader van het 

bestemmingsplan bodemonderzoek noodzakelijk is. Ter plaatse van het plangebied is ten behoeve van 

het bestemmingsplan 'Snellerpoort' (2010) in 2008 verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door CSO. 

Zie Bijlage 6 Verkennend bodemonderzoek 2008. Het uitgevoerde onderzoek bestaat uit een historisch 

vooronderzoek conform NVN 5725 en een bodemonderzoek conform NEN 5740. In dit bodemonderzoek 

is voor enkele deellocaties de bodemkwaliteit onderzocht. Voor voorliggend bestemmingsplan is enkel 

deellocatie A 'Bebouw parkeren' relevant, zie onderstaande afbeelding.
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Afbeelding: onderzochte deellocatie A (Bron: CSO, rapportnr. 08.RB436, 17 november 2008).

In het onderzoek is geconcludeerd dat in de bovengrond plaatselijk een lichte verontreiniging is 

aangetroffen. Deze is waarschijnlijk te wijten aan de puinbijmenging ter plaatse. De grond die zintuiglijk 

vermengd is met puin dient separaat te worden afgegraven en middels een partijkeuring dient de 

milieuhygiënische kwaliteit van de grond worden vastgesteld. Eveneens dient de aanwezige volledige 

puinlaag separaat te worden afgegraven. De ondergrond (bestaande uit zand) kan zonder 

belemmeringen worden hergebruikt op de onderzoekslocatie. De ondergrond bestaande uit klei en veen 

kunnen niet zonder belemmeringen worden hergebruikt. Deze bodemlagen dienen separaat te worden 

afgegraven en middels partijkeuringen moet de milieuhygiënische kwaliteit worden vastgesteld. In het 

grondwater bij de parkeerplaats wordt plaatselijk een matige verontreiniging barium en lichte 

verontreinigingen molybdeen, zink, naftaleen en xylenen gemeten. De strategie onverdacht dient formeel 

te worden verworpen. Dit vanwege enkele licht verhoogde gehalten zware metalen in de grond en licht 

verhoogde concentraties in het grondwater. Er is dan ook geen aanvullend onderzoek noodzakelijk.

Aanvullend bodemonderzoek 2020

Tijdens het voorgaand onderzoek is een asbestverdachte puinlaag aangetroffen binnen de locatie. 

Middels een aanvullend verkennend asbestonderzoek is bepaald of de verdenking met asbest 

terecht is. Zie Bijlage 7 Aanvullend bodemonderzoek 19.05 2020. Het verkennend asbestonderzoek is 

uitgevoerd conform de Nederlandse norm Inspectie en monsterneming asbest in bouw- en sloopafval en 

recyclinggranulaat (NEN 5897+C2:2017).

Uit het onderzoek blijkt het volgende:

uit het vooronderzoek komen geen nieuwe gegevens naar voren die van invloed kunnen zijn op de 

kwaliteit van de bodem ter plaatse, er is geen aanleiding om een aanvullend bodemonderzoek uit te 

voeren op basis van de chemische parameters; 

tijdens het veldwerk is de oude puinlaag niet meer aangetroffen, het gehele plangebied is 

gefundeerd met een puingranulaatlaag met een dikte tussen circa 0,2 en 0,6 meter, aanwezig onder 

de bestaande klinkerverharding en een zandige toplaag van circa 0,3 meter;

visueel zijn geen waarnemingen gedaan van asbestverdachte materialen en er zijn in de bodem 

geen bodemvreemde bijmengingen aangetroffen (anders dan het aangetroffen puin);

in de aanwezige puinlaag is zowel visueel als analytisch geen asbest aangetoond. 

Op grond van het uitgevoerde onderzoek kan worden geconcludeerd dat er geen sprake is van een 
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bodemverontreiniging met asbest en de onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren 

van een nader bodemonderzoek en/of sanerende maatregelen.

PFAS

Vanaf 1 oktober 2019 moet grond die elders wordt hergebruikt of toegepast naast de reguliere stoffen op 

een groep van 28 PFAS-verbindingen worden onderzocht. Een dergelijk onderzoek moet worden 

uitgevoerd in het kader van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen als er grondverzet aan de 

orde is, en niet in het kader van dit bestemmingsplan. Ook voor tijdelijke uitplaatsing van grond voor 

kabels en leidingen is geen onderzoek op PFAS nodig.

4.12  Niet gesprongen explosieven

Door IDDS is een onderzoek naar mogelijke aanwezige explosieven binnen het plangebied uitgevoerd, 

zie Bijlage 8 Onderzoek niet gesprongen explosieven 04.11.2019. Op basis van de geraadpleegde 

bronnen, de beoordeling en evaluatie van de indicaties is vastgesteld dat het onderzoeksgebied 

Snellerpoort getroffen is door oorlogshandelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, waardoor 

conventionele explosieven (CE) in de bodem kunnen zijn achtergebleven. Het gaat om bombardementen 

door Britse jachtbommenwerpers en een raketbeschieting, eveneens door Britse jachtbommenwerpers. 

Een deel van het plangebied ter plaatse van de beoogde uitbreiding van het winkelcentrum is 

“onverdacht”. In deze gebieden kunnen de voorgenomen werkzaamheden plaatsvinden zonder dat 

hiervoor verdere stappen in de CE-opsporing noodzakelijk zijn. De werkzaamheden kunnen in deze 

gebieden derhalve regulier worden uitgevoerd. Zie onderstaande afbeelding.

Uit bovenstaande afbeelding blijkt dat het gehele plangebied van voorliggend bestemmingsplan voor de 

uitbreiding van het winkelcentrum “onverdacht is”. Er zijn wat dit onderwerp betreft dus geen 

belemmeringen voor de planvorming. 

4.13  Externe veiligheid

4.13.1  Toetsingskader

Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden 

gekeken, namelijk:

bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid;

vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen.

Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, te weten het 
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plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon 

dodelijk wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onafgebroken (dat wil zeggen 24 uur per dag 

gedurende het hele jaar) en onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden. Het PR wordt 

weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting dan wel infrastructuur. Het GR drukt de kans 

per jaar uit dat een groep van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval 

waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De norm voor het GR is een oriëntatiewaarde. Het bevoegd 

gezag heeft een verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde wordt 

overschreden.

Vervoer van gevaarlijke stoffen

Per 1 april 2015 is het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en de regeling Basisnet in 

werking getreden. Het Bevt vormt de wet- en regelgeving, de concrete uitwerking volgt in het Basisnet. 

Het Basisnet beoogt voor de lange termijn (2020, met uitloop naar 2040) duidelijkheid te bieden over het 

maximale aantal transporten van, en de bijbehorende risico's die het transport van gevaarlijke stoffen 

mag veroorzaken. Het Basisnet is onderverdeeld in drie onderdelen: Basisnet Spoor, Basisnet Weg en 

Basisnet Water. Het Bevt en het bijbehorende Basisnet maakt bij het PR onderscheid in bestaande en 

nieuwe situaties. Voor bestaande situaties geldt een grenswaarde voor het PR van 10-6 per jaar. Voor 

nieuwe situaties geldt de 10-6 waarde als grenswaarde voor kwetsbare objecten en als richtwaarde bij 

beperkt kwetsbare objecten. In het Basisnet Weg en het Basisnet Water zijn veiligheidsafstanden (PR 

10-6 contour) opgenomen vanaf het midden van de transportroute.

Tevens worden in het Basisnet de plasbrandaandachtsgebieden benoemd voor transportroutes 

waarbinnen beperkingen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen gelden. Het Basisnet vermeldt dat op 

een afstand van 200 meter vanaf de rand van het tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden 

gesteld aan het ruimtegebruik. Voor het groepsrisico geldt op grond van het Bevt slechts een 

oriënterende waarde en alleen in bepaalde gevallen is het doen van een verantwoording van een toename 

van het GR verplicht.

Route gevaarlijke stoffen Woerden

Op 21 april 2016 heeft de gemeenteraad van Woerden ingestemd met het document "route gevaarlijke 

stoffen voor Woerden" en de bijbehorende "routekaart gevaarlijke stoffen Woerden 2016”. De in 2009 

vastgestelde routes zijn daarmee komen te vervallen. De Europabaan, Wulverhorstbaan, Hollandbaan en 

de N419 zijn aangewezen als transportroute voor gevaarlijke stoffen.
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Afbeelding: routes voor gevaarlijke stoffen in de gemeente Woerden. (Bron: Gemeente Woerden.)

4.13.2  Onderzoek

Overeenkomstig de professionele risicokaart waarin relevante risicobronnen worden getoond, zijn in de 

nabije omgeving van het plangebied geen risicovolle inrichtingen gelegen. Wel worden in de nabije 

omgeving van het plangebied gevaarlijke stoffen vervoerd over de weg en het spoor. Verder worden in de 

nabije omgeving van het plangebied geen gevaarlijke stoffen vervoerd over het water of door 

buisleidingen.
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Afbeelding: Uitsnede professionele risicokaart. (Bron: Professionele risicokaart.)

Het vervoer over het spoor vindt plaats ten noorden van het plangebied, over het spoortraject 

Gouda-Utrecht (spoortraject 30BE.2). Het plangebied is niet gelegen binnen de PR 10-6 contour en het 

plasbrandaandachtsgebied van het spoortraject. Het invloedsgebied van het spoortraject reikt tot een 

afstand van meer dan 4.000 meter. Het plangebied is gelegen op circa 190 meter en valt daarmee 

binnen het invloedsgebied. Het plangebied ligt binnen 200 meter van de transportroute, waardoor een 

berekening van het groepsrisico noodzakelijk is.

Het vervoer over de weg vindt plaats over de gemeentelijke routes zoals vastgesteld in het document 

''route gevaarlijke stoffen voor Woerden" en op de bijbehorende "routekaart gevaarlijke stoffen Woerden 

2016”. De route langs de Snellerpoort valt niet onder de aangewezen routes. Op dit punt zijn geen 

beperkingen te verwachten voor de voorgenomen bouw van woningen in het gebied Snellerpoort.

Berekening groepsrisico

Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling is door Adviesgroep AVIV BV het groepsrisico berekend. Dit 

onderzoek is toegevoegd, zie bijlage Bijlage 9 QRA Externe veiligheid Snellerpoort 25.05.2020. Uit deze 

berekening blijkt dat de toename van het groepsrisico onder de 10% blijft. Een verdere verantwoording 

van het groepsrisico is daarmee niet nodig. Wel dient conform artikel 7 van het Bevt in de toelichting van 

het bestemmingsplan en in de ruimtelijke onderbouwing van een omgevingsvergunning ingegaan te 

worden op: 

de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp, en;

voor zover dat plan of die vergunning betrekking heeft op nog niet aanwezige kwetsbare of beperkt 

kwetsbare objecten: de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien zich 

een ramp voordoet. 

Het plangebied van voorliggend bestemmingsplan ligt volledig buiten het plasbrandaandachtsgebied, het 

aangrenzende woongebied ligt er voor een klein deel binnen. 

Bestrijdbaarheid en bereikbaarheid

Voor zowel de bereikbaarheid en bestrijdbaarheid van 'dagelijkse incidenten', zoals brand of 

wateroverlast, als voor calamiteiten op het gebied van externe veiligheid, is het van belang dat de 

bereikbaarheid voor de hulpdiensten en bluswatervoorzieningen voldoende geborgd zijn. De 

bestrijdbaarheid is afhankelijk van de inzetbaarheid van hulpverleningsdiensten. De brandweer moet in 
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staat zijn om hun taken goed uit te kunnen voeren om daarmee verdere escalatie van en incident te 

voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan het voldoende/ adequaat aanwezig zijn van aanvalswegen 

en bluswatervoorzieningen. Het plangebied wordt in de nieuwe situatie ontsloten via Beneluxlaan waarbij 

aan de noordzijde en oostzijde een aansluiting wordt gerealiseerd voor verkeer van en naar de nieuwe 

woningen en het winkelcentrum. Het gedegen wegennetwerk komt de bestrijdbaarheid ten goede. Zo 

kan een mogelijke brand via meerdere aanvalswegen worden geblust. Het wegennetwerk biedt 

daarnaast vluchtmogelijkheden in verschillende richtingen, waardoor altijd van de bron af kan worden 

gevlucht.

Zelfredzaamheid

In de toekomstige situatie zal het plangebied bestaan uit woningen. De aanwezige personen zullen over 

het algemeen zelfredzaam zijn. Aanwezige kinderen en ouderen worden wel beschouwd als verminderd 

zelfredzame personen. Hierbij wordt echter ervan uitgegaan dat in geval van nood de ouders/verzorgers 

de kinderen en ouderen kunnen begeleiden. Als gevolg van een incident met toxische stoffen geldt dat 

een toxische wolk zich snel kan ontwikkelen en verplaatsen. Dit effect is vaak niet zichtbaar. 

Zelfredzaamheid in dit scenario is alleen mogelijk als er tijdig alarmering plaatsvindt en gebouwen 

geschikt zijn om enkele uren te schuilen. Denk hierbij aan het sluiten van ramen en deuren en met 

name het uitschakelen van (mechanische) ventilatiesystemen. Instructie met betrekking tot de juiste 

handelswijze in geval van een incident is noodzakelijk voor een effectieve zelfredzaamheid. 

Verantwoording groepsrisico

Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling is door Adviesgroep AVIV BV een verantwoording van het 

groepsrisco opgesteld. Zie bijlage Bijlage 10 Verantwoording groepsrisico 25.05.2020. Hieruit kunnen de

volgende conclusies getrokken worden:

Het plaatsgebonden risico vormt geen belemmering voor de ontwikkeling. 

Het groepsrisico is in zowel de huidige als toekomstige situatie lager dan de oriëntatiewaarde. Er is 

sprake van een minimale toename van het groepsrisico. 

Het bevoegd gezag heeft geen mogelijkheden om bronmaatregelen te treffen aangaande het 

transport van gevaarlijke stoffen over de spoorroute door Woerden het groepsrisico te beperken. 

Het is mogelijk maatregelen te treffen die de gevolgen beperken indien er sprake is van een 

incident. Enkele mogelijke algemene maatregelen zijn de volgende:

1. Vluchtroutes van het spoor af situeren.

2. Zorgen voor voldoende capaciteit van de vluchtwegen.

3. Zorgen dat het spoor over de gehele lengte bereikbaar is voor de hulpdiensten. 

4. Zorgen voor voldoende bluswatercapaciteit: Bij het uitwerken van het plan kan contact te worden 

gezocht met de veiligheidsregio voor de locaties van de bluswatervoorzieningen.

5. Goede bewijzering van vluchtroutes.

De bovenstaande maatregelen kunnen worden getroffen binnen de kaders van dit bestemmingsplan: de 

vluchtroutes kunnen van het spoor af worden gerealiseerd, de breedte ervan is niet beperkt. Over de hele 

lengte van het spoor is een verkeersbestemming van toepassing zodat de bereikbaarheid voor 

hulpdiensten gewaarborgd is. Bluswatercapaciteit wordt niet geregeld in het bestemmingsplan, idem 

voor bewegwijzering van vluchtroutes. Beide voorzieningen zijn mogelijk en door de ruime aanwezigheid 

van oppervlaktewater in het aangrenzende woongebied zal er voldoende bluswater aanwezig zijn. In het 

kader van het inrichtingsplan voor de openbare ruimte vindt overleg plaats met de Veiligheidsregio 

Utrecht (VRU) over de te treffen maatregelen. 

Conclusie

In het onderzoek externe veiligheid is vastgesteld dat er wordt voldaan aan het plaatsgebonden risico. 

Het groepsrisico is zowel in de huidige als toekomstige situatie lager dan de oriëntatiewaarde, de 

toename van het groepsrisico als gevolg van de beoogde ontwikkeling van Snellerpoort is minimaal. In 

het kader van het inrichtingsplan voor de openbare ruimte zal met de VRU worden overlegd over de 

bereikbaarheid van hulpdiensten, bewegwijzering van vluchtroutes en bluswatervoorzieningen. Zowel op 

basis van de al geldende als de nieuwe planologische regeling is de bereikbaarheid voor hulpdiensten 

gewaarborgd. Gelet op het voorgaande is de minimale toename van het groepsrisico (tot een waarde 

onder de oriëntatiewaarde) verantwoord. Het aspect externe veiligheid staat de vaststelling van het 
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bestemmingsplan niet in de weg.

4.14  Kabels en leidingen

Toetsingskader

Planologisch relevante leidingen en hoogspanningsverbindingen dienen te worden gewaarborgd. Tevens 

dient rond dergelijke leidingen rekening te worden gehouden met zones waarbinnen mogelijke 

beperkingen gelden.

Onderzoek en conclusie

In het projectgebied Snellerpoort is een rioolleiding gelegen. Deze leiding ligt buiten de grenzen van 

voorliggend bestemmingsplan voor het winkelcentrum. 

4.15  Duurzaamheid

Gebouwen

De gemeente heeft in het Actieplan CO2-neutraal 2030 voor nieuwbouwwoningen bepaald dat deze vanaf 

2018 energieneutraal moeten worden gebouwd. Zie voor een beschrijving van het Actieplan paragraaf 

3.3.6 van deze toelichting. In het huidige Bouwbesluit is voor nieuwe woningen een EPC norm 

opgenomen. De EPC eisen worden vervangen door de invoering van de eisen voor “Bijna EnergieNeutrale 

Gebouwen” (BENG). Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de 

vergunningaanvragen vanaf 1 juli 2020 minimaal moeten voldoen aan de BENG-eisen. Voor de 

verschillende bouwvelden van Snellerpoort worden kavelpaspoorten opgesteld met onder meer 

stedenbouwkundige uitgangspunten (hoogtes, rooilijnen), maar ook minimale eisen en ambities ten 

aanzien van duurzaamheid. De woningen zullen moeten voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit of 

diens rechtsopvolger op het moment dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt ingediend. 

Daarbij stimuleert de gemeente om de woningen te voorzien van extra maatregelen om de woning 

energiezuinig te maken. 

Mogelijke duurzaamheidsmaatregelen gebouwen

Om aan het gewenste duurzaamheidsniveau te kunnen voldoen zijn meerdere maatregelen denkbaar: 

a. Zongericht bouwen: Door de woning zongericht te bouwen, kan maximaal gebruik worden gemaakt 

van de warmte van de zon. Ook zijn er dan meer mogelijkheden voor de opwekking van duurzame 

energie met zonnepanelen. Zongericht bouwen combineert wooncomfort en duurzaam bouwen. Voor 

maximaal comfort dient ook gekeken te worden naar het gebruik van zonwering. 

b. Een (bodem)warmtepomp: Een warmtepomp maakt gebruik van elektriciteit om warmte uit een bron 

te onttrekken en gebruikt dus geen aardgas. Als bron kan gebruik worden gemaakt van de lucht of 

de bodem. Bodem als energiebron heeft een beter rendement. In combinatie met PV-panelen kan 

de benodigde energie van externe bronnen tot een minimum beperkt worden. 

c. Zonnewarmtecollector: Een zonnewarmtesysteem kan jaarlijks tot circa 50% van de 

warmtapwaterbehoefte verzorgen. Een combinatie van de zonnecollector met een warmtepomp is 

ideaal door de structurele verhoging van het rendement van de pomp en hiermee de energiebehoefte 

van de warmtepomp. Ook zal de warmtepomp een langer levensduur hebben, doordat deze alleen 

nodig is als er onvoldoende zonnewarmte beschikbaar is. 

d. Een verbeterde naad- en kierdichting (Qv10= 0,3 dm3/s.m2): Door in de gehele woning verbeterde 

naad- en kierdichting toe te passen, kunnen energieverliezen worden beperkt. Bij oplevering wordt 

geadviseerd een luchtdichtheidstest (blowerdoortest) uit te laten voeren conform NEN 2686, 

NEN-EN 13829 

e. Extra isolatie: De voorgestelde woning voldoen net aan het bouwbesluit en presteren dus 

waarschijnlijk minimaal op het gebied van isolatie. Met extra isolatie kan de energieprestatie van de 

volledige woning verder worden verbeterd.

f. Douche-warmteterugwinning (douche-wtw): Hiermee kan de 'verloren' warmte van het afvalwater 

deels hergebruikt worden. 

g. Hotfill aansluiting van Wasmachine en vaatwasser: De wasmachine en of vaatwasser worden 

gevoed met warmwater vanuit de ketel of warmtepomp. Elektrisch verwarmen in de machine kost 
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namelijk veel meer energie in vergelijking met een water uit de CV of warmtepomp. 

h. Een energiezuinig ventilatiesysteem: Door gebruik te maken van warmteterugwinning en/of sturing 

op basis van gebruik van de ruimtes (op CO2) wordt energie bespaard. 

i. In de circulaire economie is geen plek meer voor afval. Ook in de nieuwbouw kan dit worden 

uitgewerkt, door toepassing van hergebruikte en herbruikbare materialen. Hiermee wordt een 

bijdrage geleverd aan de gemeentelijke doelstelling uit het Actieplan CO2-neutraal. Hierbij kan een 

link worden gelegd met de activiteiten van de Alliantie Cirkelregio Utrecht.

Bodemenergie

Gelet op de ambitie van de gemeente Woerden om in 2030 CO2 neutraal te zijn, zijn de mogelijkheden 

onderzocht om in Snellerpoort gebruik te maken van bodemenergie. Door Witteveen & Bos is hiertoe 

het “Bodemenergieplan gemeente Woerden, projectlocatie Snellerpoort” opgesteld. Bodemenergie is het 

gebruik van warmte of koude in de ondiepe ondergrond. Het principe van  bodemenergie is dat in de 

zomer wordt gekoeld met winterkoude en in de winter wordt verwarmd met zomerwarmte die opgeslagen 

is in de bodem. Bij opslag van warmte en koude in de bodem fungeert de bodem als opslagmedium. 

Hierdoor kan aanzienlijk worden bespaard op de jaarlijkse gas/energie kosten en neemt CO2-uitstoot af 

in vergelijking met conventionele systemen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten 

bodemenergiesystemen: open systemen en gesloten systemen. Open bodemenergiesystemen worden 

ook wel Warmte-Koude opslag (WKO) genoemd. Een dergelijk systeem bestaat uit bronnen die 

grondwater onttrekken of infiltreren. Energie in de vorm van warmte en koude wordt opgeslagen in een 

ondergrondse watervoerende laag. Het systeem gebruikt de relatieve warmte of koude van het 

grondwater voor verwarming of koeling van één gebouw (individueel systeem) of voor meerdere gebouwen 

(collectief systeem). De systemen gebruiken daarbij een warmtewisselaar en een warmtepomp. In het 

verwarmingsseizoen wordt grondwater uit de warme bron opgepompt en eventueel bij gewarmd door een 

warmtepomp voor verwarming. Het afgekoelde water wordt teruggepompt. Tijdens het koelseizoen wordt 

de circulatierichting omgedraaid. De bronnen kunnen op enige afstand naast elkaar gelegen zijn of 

onder elkaar in verschillende watervoerende pakketten. De diepte van de bronnen varieert meestal van 

20 tot 300 meter onder maaiveld. 

Gesloten bodemenergiesystemen worden ook bodemwarmtewisselaars genoemd. Dergelijke systemen 

bestaan uit flexibele kunststof lussen in de bodem waarmee warmte en koude aan de bodem wordt 

onttrokken door middel van geleiding. Er wordt geen grondwater onttrokken. Gesloten systemen hebben 

een luslengte van circa 50 tot 200 meter beneden maaiveld. Door Witteveen & Bos is onderzoek gedaan 

naar de mogelijkheden om in Snellerpoort dergelijke systemen toe te passen. Daarbij is onderzoek 

gedaan naar de bodemopbouw, grondwaterstanden en –stromingen en de milieuhygiënische kwaliteit 

van de bodem. Voor zowel de open als gesloten systemen zijn gebruiksregels opgesteld en geldt dat 

deze systemen in beginsel mogelijk zijn in Snellerpoort. Door Witteveen & Bos is onderzoek gedaan 

naar de mogelijkheden om in Snellerpoort dergelijke systemen toe te passen. Daarbij is onderzoek 

gedaan naar de bodemopbouw, grondwaterstanden en –stromingen en de milieuhygiënische kwaliteit 

van de bodem. 

Voor zowel de open als gesloten systemen zijn gebruiksregels opgesteld en geldt dat deze systemen 

in beginsel mogelijk zijn in Snellerpoort. In voorliggend bestemmingsplan zijn om die reden 

ondergrondse energieopslag alsmede voorzieningen ten behoeve van het opwekken, transporteren en 

vasthouden van duurzame energie, zoals een warmte-koude-opslag, ondergrondse energieopslag, 

zonnepanelen en vergelijkbare voorzieningen toegestaan. Zie in dat verband ook paragraaf 3.2.4 

Omgevingsverordening en Omgevingsvisie (ontwerp) en paragraaf 3.3.10 Interferentieverordening 

bodemenergie Woerden (2019).

Natuur

Voor heel Snellerpoort wordt uitgegaan van het realiseren van een duurzame wijk, waarbij zowel  

duurzame gebouwen worden gebouwd als de openbare ruimte op een duurzame wijze wordt ingericht. 

Uitgangspunt in zowel het Stedenbouwkundig Programma van Eisen als het Inrichtingsplan voor de 

openbare ruimte is het realiseren van een “natuurinclusieve buurt”. De natuurinclusieve buurt wordt 

gerealiseerd aan de hand van een aantal maatregelen en uitgangspunten. Uitgangspunt is de aanplant 

van bomenrijen langs de hoofdontsluitings-wegen en bomen langs buurtstraten. Om hittestress tegen te 

gaan worden in de buurtstraten bomen geplant op strategische plekken. In de openbare ruimte zal een 

mix aan inheemse plantsoorten worden geplant om daarmee de biodiversiteit te vergroten. Aan de west- 
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en noordzijde van het woongebied (buiten de grenzen van voorliggend bestemmingsplan) zal een brede 

watergang worden gerealiseerd. De oevers langs het water zullen worden uitgevoerd als 

natuurvriendelijke oever. In de openbare ruimte en in de bouwvelden worden niet-verharde oppervlaktes 

voorzien van een voldoende dikke bodemlaag van humeuze en goed doorwortelbare grond, zodat het 

regenwater in de bodem kan infiltreren. Daken van woningen kunnen worden voorzien van een groen dak 

en gevels kunnen worden voorzien van groenvoorzieningen. Groene daken en groene gevels zorgen voor 

vertraagde afvoer van regenwater, extra isolatie, het voorkomen van hittestress en creëren een extra 

leefgebied van diverse flora en fauna.

Laadpalen

Vanaf 10 maart 2020 is de herziene Energy Performance of Building Directive (EPBD) in Nederland van 

kracht. Daarin staat dat bij nieuwbouw en grote renovaties rekening gehouden moet worden met 

(voldoende) laadinfrastructuur. Voor woningbouw geldt dat er bij elk parkeervak leidingen moeten liggen 

om een laadpunt te kunnen aansluiten. Voor utiliteitsgebouwen met meer dan 10 parkeervakken geldt 

dat minimaal 1 oplaadpunt moet worden aangelegd, en leidingen voor 1 op de 5 parkeervakken. Deze 

verplichtingen worden vastgelegd in het Bouwbesluit/bouwverordening en dienen al vroeg in het proces 

van woningbouwprojecten (in bestemmingsplannen) te worden geborgd. In het plan voor de openbare 

ruimte dat voor Snellerpoort wordt opgesteld wordt rekening gehouden met de aanleg van laadpalen voor 

elektrische auto's danwel de aanleg van de benodigde leidingen in de openbare ruimte zodat laadpalen 

gerealiseerd kunnen worden. De ontwikkelaars van de bouwvelden zijn verantwoordelijk voor het 

realiseren van voldoende laadpalen op eigen terrein. 

Hittestress

Om waterinfiltratie te stimuleren en hittestress te voorkomen wordt door middel van voorlichting 

gestimuleerd dat tuinen zo min mogelijk worden verhard. Overwogen is om hiervoor een 

aanlegvergunningenstelsel op te nemen in de planregels, waarbij een afweging is gemaakt tussen het 

verminderen van de regeldruk en het doel dat bereikt wordt (minder verharding). Een deel van de 

binnenterreinen zal worden gebruikt voor parkeervoorzieningen en een deel voor tuinen. Het doel (minder 

verharding in tuinen) kan beter worden bereikt door middel van gerichte voorlichting aan bewoners. 

Vertaling in het bestemmingsplan 

Het voorliggende bestemmingsplan maakt het treffen van duurzaamheidsmaatregelen aan woningen 

mogelijk door het toestaan van “voorzieningen ten behoeve van het opwekken van duurzame energie” 

zoals zonnepanelen of een warmte-koude-opslag (WKO). Ook wordt de aanleg van groene daken en 

groene gevels mogelijk gemaakt. De voor de WKO benodigde technische ruimten in de vorm van 

gebouwen zijn in de planregels mogelijk gemaakt. Bijbehorende ondergrondse leidingen zijn geen 

bouwwerken in de zin van het bestemmingsplan en daarmee mogelijk. Het water rondom Snellerpoort is 

bestemd als “water” en op deze wijze is verzekerd dat het water wordt gerealiseerd. Natuurvriendelijke 

oevers zijn daarbij het uitgangspunt. Voor warmte-koudeopslag (WKO) / open bodemenergiesysteem 

worden binnen de hoofdgebouwen technische ruimten van maximaal 50 m2 toegestaan. Omdat het 

stedenbouwkundig ongewenst is dat de openbare ruimte gaat worden gedomineerd door gebouwen met 

een gesloten gevel (ten behoeve van technische voorzieningen) is bepaald dat de technische 

voorzieningen die buiten de gebouwen wordt gerealiseerd alleen ondergronds is toegestaan. Ook voor 

die ondergrondse gebouwen geldt een maximale afmeting van 50 m2. De benodigde laadpalen en 

bijbehorende ondergrondse leidingen vallen onder de noemer "straatmeubilair" en zijn toegestaan.

4.16  Bezonning

In het plangebied Snellerpoort worden enkele hoogteaccenten tot een hoogte van maximaal 45 meter 

mogelijk gemaakt. In het voorliggende bestemmingsplan voor de uitbreiding van het winkelcentrum gaat 

het om één hoogteaccent aan de zijde van het buurtpark met een maximale bouwhoogte van 45 meter. 

Voor het hoogteaccent is in het voorliggende bestemmingsplan een zoekgebied bepaald waarbinnen 

een hoogteaccent met een bepaalde footprint kan worden gerealiseerd. Op deze wijze is de locatie van 

het hoogteaccent bepaald maar kan bij de nadere bouwplanuitwerking nog in beperkte mate worden 

geschoven met de plek van het gebouw om een zo optimaal mogelijke inpassing te kunnen realiseren. 

Onderzoek
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Om de effecten van de nieuwbouw op de bezonning van omliggende bestaande bebouwing inzichtelijk te 

maken is een bezonningsstudie uitgevoerd (zie Bijlage 11 Bezonningsstudie 28.05.2020). Op de 

onderstaande afbeeldingen zijn de effecten van de nieuwbouw op de bestaande woningen bij het 

winkelcentrum weergegeven voor de maatgevende data 21 maart en 23 september. Door de onderlinge 

oriëntatie en afstand valt de schaduw van de nieuwe bouwdelen gedurende de dag op de andere nieuwe 

woningen van het woongebied Snellerpoort en niet op de al bestaande omliggende woningen. Pas vanaf 

eind van de middag (16.00u) is er sprake van enige schaduw op het kantoorgebouw langs de huidige 

Steinhagenseweg. Om 18.00 uur valt de schaduw van het nieuwe appartementengebouw met een 

hoogte van 45 meter op een deel van de bestaande woningen bij het winkelcentrum.

21 maart 16.00 uur

21 maart 18.00 uur

23 september 16.00 uur
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23 september 18.00 uur

Rond de langste dag (21 juni) is er gedurende de dag geen sprake van extra schaduw op de bestaande 

woningen. Pas rond 20.00 uur is er enige extra schaduw aan de achterzijde van de woningen van de 

Gebroeders Grimmkade. 

21 juni, 20.00u

Conclusie

Uit de bezonningsstudie blijkt dat op de maatgevende data (21 maart en 23 september) alleen in de 

avond enige extra schaduw kan zijn bij enkele woningen boven het winkelcentrum. Op het grootste deel 

van de dag is er door de onderlinge oriëntatie geen sprake van extra schaduw bij de bestaande 

woningen. Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de realisatie van 100 

woningen en een supermarkt bij het winkelcentrum niet leidt tot een onevenredige verslechtering van de 

bezonning van bestaande omliggende gebouwen.
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Hoofdstuk 5  Juridische beschrijving

In de voorgaande hoofdstukken zijn de uitgangspunten voor de ruimtelijke situatie in het plangebied 

aangegeven. Deze uitgangspunten zijn getoetst aan de milieu- en omgevingsaspecten en het beleid. In 

dit hoofdstuk worden de bestemmingen en de bijbehorende regels beschreven.

5.1  Algemeen

Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Inherent hieraan is de toepassing van de Standaard 

Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012. De SVBP maakt het mogelijk om 

bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op eenzelfde manier 

worden verbeeld. De SVBP2012 is toegespitst op de regels die voorschrijven hoe bestemmingsplannen 

conform de Wro en het Bro moeten worden gemaakt. De SVBP geeft bindende standaarden voor de 

opbouw en de verbeelding van het bestemmingsplan, zowel digitaal als analoog. De regels van dit 

bestemmingsplan zijn opgesteld conform deze standaarden.

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsbepalingen van de gronden in het plangebied. 

De juridische regeling is vervat in een verbeelding en bijbehorende regels. Op de verbeelding zijn de 

verschillende bestemmingen vastgelegd, in de regels (per bestemming) de bouw- en 

gebruiksmogelijkheden.

5.2  Toelichting op de regeling

5.2.1  Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In dit artikel worden de begrippen gedefinieerd, die in de planregels worden gehanteerd. Bij de toetsing 

aan het bestemmingsplan wordt uitgegaan van de in dit artikel aan de betreffende begrippen toegekende 

betekenis. Voor zover in de regels begrippen worden gebruikt die niet in dit artikel staan vermeld, wordt 

aangesloten bij het normale spraakgebruik.

Artikel 2 Wijze van meten

Dit artikel geeft aan hoe de diverse maten die bij het bouwen in acht moeten worden genomen, bepaald 

moeten worden.

5.2.2  Bestemmingsregels

Artikel 3 Centrum

De bestemming "Centrum" is opgenomen voor de beoogde supermarkt, de parkeergarage en de 

beoogde 100 appartementen. Binnen de woning is een aan huis gebonden beroep of bedrijf mogelijk. De 

maximum omvang van de supermarkt is 2.600 m2 bruto vloeroppervlak. Daarvan mag maximaal 100 m2 

ondergeschikte en bijbehorende horeca zijn in de vorm van een dagzaak (categorie 3). 

Boven de supermarkt wordt een parkeergarage gerealiseerd waar conform de gemeentelijke parkeernota 

voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd voor de nieuwe functies. Binnen de bestemming zijn 

ook tuinen en daktuinen en nutsvoorzieningen mogelijk. 

Uit het windhinderonderzoek is gebleken dat zonder aanvullende maatregelen en mede afhankelijk van 

de exacte vormgeving van het gebouw windhinder aan de orde kan zijn. Om die reden zijn diverse 

windhinderbeperkende maatregelen toegestaan. Ook is een nadere eisen regeling opgenomen zodat de 

gemeente bij het toetsen van aanvragen voor een omgevingsvergunning nadere eisen kan stellen aan het 

bouwplan om windhinder te beperken. 

Onder de gebouwen is een kelder toegestaan met een maximale bouwdiepte van 3,50 meter. Onder de 

bebouwing is ook een ruimte voor warmte-koude-opslag (WKO) toegestaan, die omvang is 

maximaliseerd op 50 m2, eveneens maximaal 3,50 meter onder peil. De bronnen behorend bij de WKO 

liggen op grote diepte, maar die maken geen onderdeel uit van het gebouw, en daarvoor geldt de 
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maximale bouwdiepte van 3,50 meter dus niet. 

Artikel 4 Verkeer

De openbare ruimte rondom het winkelcentrum heeft een verkeersbestemming. Op grond van de 

planregels zijn wegen en straten mogelijk gemaakt met een functie voornamelijk gericht op het parkeren 

en de toegankelijkheid van het plangebied. Daarvoor zijn onder andere verkeersruimten, pleinen, 

parkeervoorzieningen en voet- en fietspaden toegestaan. Om het gebied functioneel en aantrekkelijk in 

te kunnen richten zijn groen, water, speelvoorzieningen, straatmeubilair en bij deze doeleinden 

behorende nutsvoorzieningen binnen de bestemming mogelijk. Binnen de bestemming zijn alleen 

gebouwen toegestaan ten behoeve van ondergrondse energieopslag.

Artikel 5 Waarde - archeologie

Deze dubbelbestemming is opgenomen voor de bescherming van mogelijke archeologische resten in de 

bodem. 

Voor de gronden met deze bestemming is bij een omgevingsvergunning voor werken en/of 

werkzaamheden, geen bouwwerken zijnde, in veel gevallen een archeologisch onderzoek nodig. Deze 

onderzoeksplicht geldt bij het verlagen van de bodem en het afgraven van gronden en roeren en 

omwoelen van gronden vanaf een oppervlakte van 10.000 m² en dieper dan 5,50 meter onder peil.

5.2.3  Algemene regels

Artikel 6 Anti-dubbeltelregel

De anti-dubbeltelregel is bedoeld om te voorkomen dat voor hetzelfde perceel meermaals een 

bouwvergunning wordt verleend. Hierdoor zou de situatie kunnen ontstaan dat er een cumulatie van 

bebouwing optreedt waardoor de maximale maatvoering in het bestemmingsplan (bijvoorbeeld maximaal 

vloeroppervlak) in totaliteit wordt overschreden. 

Artikel 7 Algemene gebruiksregels

Dit artikel bepaalt dat wanneer niet wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid volgens de 

normering zoals deze is opgenomen in de 'Nota parkeernormen gemeente Woerden' (vastgesteld d.d. 2 

september 2014) en diens rechtsopvolger, er sprake is van strijdig gebruik. 

Artikel 8 Algemene afwijkingsregels

Deze bevoegdheid heeft betrekking op het aanbrengen van wijzigingen in de plaats, richting en/of 

afmetingen van bestemmingsgrenzen, bouwgrenzen en/of aanduidingen.

5.2.4  Overgangs- en slotregels

Artikel 9 Overgangsrecht

In dit artikel staan de regels, die betrekking hebben op het overgangsrecht: bouwwerken die op het 

moment van tervisielegging van het plan bestaan, mogen blijven bestaan, ook al is er strijd met de in het 

nieuwe plan gegeven bebouwingsregels. In dit artikel is ook geregeld dat het gebruik van gronden als 

seksinrichting in ieder geval wordt beschouwd als een verboden gebruik. 

Artikel 10 Slotregel

Deze regel geeft aan hoe de regels worden aangehaald: “Regels van het bestemmingsplan ‘Uitbreiding 

winkelcentrum Snel en Polanen'.
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een project. Wat dat 

betreft, wordt een onderscheid gemaakt in de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid.

6.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

De maatschappelijke uitvoerbaarheid van een plan kan onder meer worden aangetoond door het 

doorlopen van de bestemmingsplanprocedure. Tijdens deze procedure zijn er verschillende momenten 

waarop instanties, burgers en belanghebbenden kunnen reageren op het plan. Het bestemmingsplan 

doorloopt de wettelijk vastgelegde procedure, bestaande uit de volgende stappen.

6.1.1  Vooroverleg 

Het voorontwerp bestemmingsplan is, volgens artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), 

verzonden naar de overleginstanties. De ingekomen reacties zijn voorzien van een gemeentelijke 

reactie. Zie in dat kader Bijlage 17 Eindverslag inspraak, vooroverleg 28.05.2020.

6.1.2  Inspraak

Voorontwerpbestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen heeft met ingang van 5 

december 2019 t/m 15 januari 2020 (6 weken) ter inzage gelegen. Op 11 december 2019 is een 

informatiebijeenkomst gehouden in Basisschool De Regenboog in Woerden. Een ieder is in de 

gelegenheid gesteld om tussen 18.30 en 20.30 uur in te lopen, stukken in te zien en vragen te stellen 

aan één van de medewerkers van de gemeente Woerden. De terinzagelegging van het 

voorontwerpbestemmingsplan is op 4 december 2019 aangekondigd in de Woerdense Courant en op de 

website van de gemeente. Omwonenden zijn daarnaast per brief (huis-aan-huis) geïnformeerd. Tenslotte 

is het plan gepresenteerd en is de inspraakperiode aangekondigd tijdens een bijeenkomst van het 

Wijkplatform Snel en Polanen op 12 november 2019.

Het voorontwerp van het bestemmingsplan is gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de 

website van de gemeente Woerden. Een ieder is in de periode tussen 5 december 2019 en 15 januari 

2020 in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke inspraakreactie in te dienen. Daarnaast is het 

mogelijk geweest om een afspraak te maken voor een mondelinge zienswijze. Tenslotte is het 

mailadres snellerpoort@woerden.nl opengesteld voor bewoners om vragen te stellen. Binnen de 

gestelde termijn van 6 weken zijn inspraakreacties ingediend. Enkele inspraakreacties zijn namens 

meerdere personen ingediend of door meerdere personen ondertekend. Er is één inspraakreactie 

ingediend buiten de reactietermijn. Deze reactie is strikt genomen niet ontvankelijk, maar is gelet op de 

status van de procedure (voorontwerp) wel in de beantwoording en de vervolgprocedure van het 

bestemmingsplan betrokken.

De reacties zijn samengevat en voorzien van een antwoord. Zie Bijlage 17 Eindverslag inspraak, 

vooroverleg 28.05.2020.

Informatiebijeenkomst reconstructie Beneluxlaan

Op 17 juni 2020 is een (online) bewonersbijeenkomst georganiseerd over de gewijzigde planvorming als 

gevolg van de aankoop van Cattenbroekerdijk 1, in het direct aangrenzende bestemmingsplan 

Snellerpoort Woerden (woningbouw). Op de bijeenkomst is door de gemeente toegelicht op welke wijze 

het tracé van de nieuw aan te leggen Beneluxlaan wijzigt, dat het resterende deel van de kavel wordt 

ingevuld met woningen (bouwveld B0), dat het totale aantal woningen hetzelfde blijft en wat de 

verkeerskundige consequenties zijn van de aanpassing. Ook is de voorgenomen inrichting van de 

openbare ruimte in dat deel van Snellerpoort toegelicht. Op de avond hebben bewoners vragen kunnen 

stellen. Ook is de gelegenheid geboden om per email te reageren en vragen te stellen.
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6.1.3  Zienswijzen 

Het ontwerpbestemmingsplan volgt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure die is beschreven in 

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het ontwerpplan wordt gedurende 6 weken ter 

inzage gelegd. Een ieder wordt daarbij in de gelegenheid gesteld schriftelijk en/of mondeling zienswijzen 

op het plan naar voren te brengen. Eventueel ingediende zienswijzen worden voorzien van een passend 

antwoord en opgenomen in de toelichting. 

6.1.4  Vervolg 

Vervolgens wordt het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. De 

publicatie van het vaststellingsbesluit vindt (over het algemeen) plaats binnen twee weken na de 

vaststelling. Tijdens de daarop volgende inzage termijn (6 weken) is het mogelijk beroep in te stellen bij 

de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). Het vaststellingsbesluit treedt in 

werking op de eerste dag ná de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij er een voorlopige 

voorziening is aangevraagd.

6.2  Economische uitvoerbaarheid

In het kader van het vigerende bestemmingsplan is een grondexploitatie vastgesteld die in het kader van 

het voorliggende bestemmingpslan wordt geactualiseerd. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente 

bouwrijpe grond verkoopt waarin de kosten zijn verwerkt die de gemeente maakt voor onder andere de 

inrichting van de openbare ruimte. Er is sprake van een sluitende grondexploitatie en een financieel 

uitvoerbaar plan.
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

het bestemmingsplan Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen met identificatienummer 

NL.IMRO.0632.uitbreidingwcsp-bOW1 van de gemeente Woerden.

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3  aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waar gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.4  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5  aan huis verbonden bedrijf

het bedrijfsmatig verlenen van diensten - geen detailhandelbedrijf zijnde - en ambachtelijke bedrijvigheid 

geheel of overwegend door middel van handwerk, waarbij de aard (qua milieuplanologische hinder) en 

omvang van de bedrijfsactiviteiten zodanig is dat deze activiteiten in een woning kunnen worden 

uitgeoefend en de activiteiten geen onevenredige afbreuk doen aan het woon- en leefmilieu in de directe 

omgeving. Alleen bedrijven vallend onder milieucategorie 1 uit de Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten 

bij woningen zijn toegestaan. 

1.6  aan huis verbonden beroep

de uitoefening aan huis van een aan huis verbonden beroep op administratief, juridisch, medisch, 

therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen terrein, alsmede 

niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten.

1.7  archeologisch onderzoek

onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een certificaat als bedoeld in artikel 

5.1 van de Erfgoedwet beschikt.

1.8  archeologische verwachtingswaarde

de aan een gebied toegekende verwachting of waarde in verband met de kennis en de studie van de in 

dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit oude tijden.

1.9  bebouwing

een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.10  brutovloeroppervlakte van een supermarkt

de totale oppervlakte van een supermarkt, bestaande uit voor publiek toegankelijke winkelruimte, de 

ondergeschikte horecavoorziening, bergingen, magazijnen en ruimten voor het personeel. 

Expeditieruimten alsmede met de parkeergarage gedeelde entreevoorzieningen vallen niet onder de 

brutovloeroppervlakte.

1.11  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.
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1.12  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.13  bevoegd gezag

het bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.14  bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 

bouwwerk.

1.15  bouwgrens

de grens van een bouwvlak.

1.16  bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat is begrensd door op (nagenoeg) gelijke hoogte liggende 

vloeren of balklagen en dat zodanige afmetingen en vormen heeft dat dit gedeelte zonder ingrijpende 

voorzieningen voor functies uit de bestemmingsomschrijving geschikt of geschikt te maken is.

1.17  bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.

1.18  bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of 

indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

1.19  bijgebouw

een vrijstaand gebouw dat in functioneel en bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde 

bouwperceel gelegen hoofdgebouw.

1.20  detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, verhuren en 

leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik, verhuur of 

aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

1.21  expeditieruimte van een supermarkt

een verkeersruimte in het gebouw waar bevoorradingsverkeer kan parkeren zodat goederen kunnen 

worden geladen en gelost vanuit (het magazijn van) de aangrenzende supermarkt.

1.22  gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt.

1.23  horeca

Horeca bestaande uit de volgende categoriën:

Categorie 1 Hotel: een horecabedrijf, dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van nachtverblijf 

en waarbij het verstrekken van voedsel en dranken (daaraan) ondergeschikt is. 

Categorie 2 Restaurant: een horecabedrijf, primair gericht op het overdag en avond verstrekken van 

maaltijden voor gebruik ter plaatse en waar het verstrekken van dranken (daaraan) ondergeschikt is, 

en waarvan de openingstijden niet in belangrijke mate binnen de openingstijden van winkels vallen.

Categorie 3 Dagzaak: een horecabedrijf, waarbij de bedrijfsactiviteit gericht is op het overdag al dan 

niet ter plaatse verstrekken van etenswaren en dranken en waarvan de openingstijden in belangrijke 

mate binnen de openingstijden van winkels vallen, zoals een dagcafé, lunchroom, koffiebar en 
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ijssalon, en naar aard en openingstijden daarmee gelijk te stellen horecabedrijven (daghoreca).

Categorie 4 Cafetaria: een horecabedrijf, dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van (al dan 

niet voor consumptie ter plaatse) bereide kleine eetwaren, met als nevenactiviteit het verstrekken 

van niet-alcoholische dranken. 

Categorie 5 Cafés, bars, avond- en nachtgelegenheid: een horecabedrijf, dat in hoofdzaak bestaat   

uit het in de avond en nacht verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse en het gelegenheid 

bieden voor dansen, al dan niet als nevenactiviteit het verstrekken van maaltijden. 

Categorie 6 Discotheek /bar-dancing: een horecabedrijf dat gericht is op het in de avond en nacht 

verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse waarbij het doen beluisteren van overwegend 

mechanische muziek en het verschaffen van dansgelegenheid een wezenlijk onderdeel vormen.

1.24  nutsvoorzieningen

de voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, 

schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, voorzieningen ten behoeve van 

(ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie.

1.25  ondergeschikte horeca

niet zelfstandige horeca die ondergeschikt is aan en aanvullend is op de hoofdfunctie en de hoofdfunctie 

ondersteunt waarbij wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. alleen horeca categorie 3 (dagzaak) is toegestaan;

b. het horecagedeelte mag uitsluitend bereikbaar zijn via de entree van de hoofdfunctie;

c. er mag geen specifieke aandacht worden gevraagd voor de ondergeschikte horeca (geen 

afzonderlijke reclame, openingstijden);

d. de ondergeschikte horeca mag alleen door dezelfde exploitant als de exploitant van de hoofdfunctie 

worden geëxploiteerd;

e. maximaal 100 m² van het totale brutovloeroppervlakte mag worden benut voor ondergeschikte 

horeca.

1.26  peil

a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg;

b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het 

aansluitende afgewerkte maaiveld, op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.

1.27  seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een mate alsof zij 

bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht. Onder een seksinrichting worden in elk geval 

verstaan een parenclub en een prostitutiebedrijf al dan niet in combinatie met elkaar.

1.28  straatmeubilair

de op of bij een weg behorende bouwwerken, zoals verkeerstekens, wegbebakeningen, 

bewegwijzeringen, verlichting, halteaanduidingen, parkeerregulerende constructies, afvalcontainers, 

brandkranen, informatie- en reclameconstructies, rijwielstandaarden, papier- en plantenbakken, 

zitbanken, communicatievoorzieningen, gedenktekens, speelvoorzieningen en abri's.

1.29  waterbouwkundige kunstwerken

kunstwerken, verband houdend met de gebruiksmogelijkheden van het water, zoals steigers, 

remmingswerken, afmeervoorzieningen, kades en bruggen.

1.30  waterhuishoudkundige voorzieningen

werken, waaronder begrepen kunstwerken, verband houdend met de waterhuishouding, zoals dammen, 

dijken, sluizen en beschoeiingen.

1.31  woning

een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de permanente huisvesting van één huishouden.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  afstand

de afstand tussen bouwwerken onderling en de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen worden 

daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn.

2.2  bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk, met uitzondering 

van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te 

stellen bouwonderdelen.

2.3  breedte, lengte en diepte van een gebouw

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidingsmuren.

2.4  dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.5  goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te 

stellen constructiedeel.

2.6  inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.7  oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken 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  Centrum

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor "Centrum" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. detailhandel in de vorm van een supermarkt met bijbehorende bergingen, magazijnen, laad- en 

losvoorzieningen, expeditieruimten en overige nevenruimten;

b. bij de supermarkt behorende ondergeschikte horeca;

c. woningen;

d. aan huis verbonden beroep;

e. aan huis verbonden bedrijf;

f. tuinen en erven;

g. daktuinen;

h. voet- en fietspaden;

i. verkeersruimte en parkeervoorzieningen;

j. openbare ruimte;

k. straatmeubilair;

l. speelvoorzieningen;

m. geluidwerende voorzieningen;

n. voorzieningen ten behoeve van voorkoming van eventuele windhinder of windgevaar;

o. groenvoorzieningen;

p. water;

q. waterhuishoudkundige voorzieningen;

r. waterbouwkundige kunstwerken;

s. nutsvoorzieningen;

t. al dan niet ondergrondse voorzieningen ten behoeve van het opwekken, transporteren en vasthouden 

van duurzame energie, zoals een warmte-koude-opslag, energieopslag, zonnepanelen en 

vergelijkbare voorzieningen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen

Op en onder de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming worden gebouwd;

3.2.2  Ondergrondse (delen van) gebouwen

a. ondergrondse (delen van) gebouwen zijn uitsluitend toegestaan tussen peil en 3,5 meter onder peil.

b. voor ondergrondse (delen van) gebouwen die worden ingericht en gebruikt voor de ondergrondse 

opslag van energie (warmte-koude opslag) gelden de volgende regels:

1. binnen hoofdgebouwen is een technische installatie of technische ruimte met een oppervlak van 

maximaal 50 m2 toegestaan;

2. buiten de gebouwen mogen de voorzieningen worden gerealiseerd in een zelfstandig gebouw of 

bouwwerk van maximaal 50 m2, voor zover deze ondergronds wordt gebouwd.

3.2.3  Gebouwen

Ten aanzien van gebouwen gelden de volgende bouwregels:

a. gebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen de aangegeven bouwvlakken;

b. de bouwvlakken mogen voor 100% worden bebouwd;

c. maximum bouwhoogte: zoals op de verbeelding is aangeduid met de aanduiding “maximum 

bouwhoogte”;

d. de maximum bouwhoogte als bedoeld onder c mag worden overschreden met 3 meter ten behoeve 

van toegangsvoorzieningen tot het parkeerdek en voor 3 meter ten behoeve van overkappingen en 

vergelijkbare voorzieningen, waarbij de bouwhoogte moet worden gemeten vanaf het peil van het 

parkeerdek; 

e. op het deel van het bouwvlak waar een maximum bouwhoogte van 45 meter van toepassing is, geldt 
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dat:

1. bebouwing tot een hoogte van 45 meter is toegestaan met een maximum oppervlakte (footprint) 

die op de verbeelding is aangeduid;

2. voor de overige bebouwing is een maximum bouwhoogte van 15 meter toegestaan. 

f. op het deel van het bouwvlak waar een maximum bouwhoogte van 25 meter van toepassing is, geldt 

dat:

1. bebouwing tot een hoogte van 25 meter is toegestaan met een maximum oppervlakte (footprint) 

die op de verbeelding is aangeduid;

2. voor de overige bebouwing is een maximum bouwhoogte van 15 meter toegestaan.

g. de laad- en losvoorzieningen behorend bij de supermarkt mogen uitsluitend inpandig worden 

gerealiseerd. 

h. het maximum aantal woningen dat gebouwd mag worden bedraagt 100;

i. de maximum brutovloeroppervlakte van een supermarkt bedraagt 2.600 m².

3.2.4  Bouwwerken geen gebouw zijnde

Ten aanzien van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende bouwregels:

a. maximum bouwhoogte palen en masten: 6 meter;

b. maximum bouwhoogte speelvoorzieningen: 5 meter; 

c. maximum bouwhoogte overige bouwwerken geen gebouwen zijnde: 4 meter.

3.2.5  Voorwaardelijke bepaling

Voor de woningen als bedoeld in lid 3.1 gelden de volgende regels:

a. de woningen dienen te voldoen aan:

1. een geluidbelasting van 55 dB vanwege railverkeer, alsmede 48 dB vanwege wegen waarvoor 

vanwege de Wet geluidhinder een geluidzone geldt; 

2. of aan de geluidbelastingen zoals genoemd in het door het bevoegd gezag vastgesteld Besluit 

hogere waarden Wet geluidhinder;

b. de woningen beschikken over minimaal één gevel waar de geluidbelasting per weg gelijk is aan, of 

lager dan 55 dB vanwege railverkeer én gelijk is aan, of lager dan 48 dB vanwege wegverkeerslawaai 

(inclusief 30 km/uur-wegen), waarbij ten minste één verblijfsruimte is gelegen aan deze gevel;

c. ten aanzien van de buitenruimte(n) bij woningen gelden de voorwaarden zoals opgenomen in het 

door het bevoegd gezag vastgesteld Besluit hogere waarden Wet geluidhinder. 

3.3  Nadere eisen

Het bevoegde gezag is bevoegd om nadere eisen te stellen aan:

a. de omvang, situering en vormgeving van gebouwen met een bouwhoogte van 30 meter of meer ter 

voorkoming van onevenredige windhinder of windgevaar en ten behoeve van het waarborgen van de 

stedenbouwkundige kwaliteit;

b. de inrichting van de parkeergarage ter waarborging van de fysieke veiligheid, sociale veiligheid en/of 

verkeersveiligheid.

3.4  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met omgevingsvergunning afwijken van:

a. het gestelde in 3.2.2 voor het bouwen van een tweede ondergrondse bouwlaag tot een maximum 

diepte van 6,5 meter onder peil als:

1. uit geohydrologisch onderzoek blijkt dat de effecten van deze extra laag op de 

grondwaterstanden en -stromingen aanvaardbaar zijn; 

2. uit archeologisch onderzoek blijkt dat er geen waardevolle archeologische resten te verwachten 

zijn ter plaatse van de tweede ondergrondse bouwlaag.

3.5  Specifieke gebruiksregels

3.5.1  Laad- en losvoorzieningen

De inpandige ruimten voor laad- en losvoorzieningen die op grond van 3.2 worden gerealiseerd mogen 

voor andere doeleinden zoals bedoeld in 3.1 worden aangewend, op voorwaarde dat de laad- en 

losvoorzieningen elders binnen het bestemmingsvlak inpandig worden gerealiseerd.
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3.5.2  Aan huis verbonden beroep of bedrijf

Binnen deze bestemming is de uitoefening van een aan huis verbonden beroep of bedrijf toegestaan als 

ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn: 

a. de activiteiten mogen aan de woonfunctie geen afbreuk doen en dienen daaraan ondergeschikt te 

zijn in die zin, dat de woonfunctie de belangrijkste functie dient te blijven. Dit betekent, dat ten 

behoeve van een aan huis verbonden beroep niet meer dan 40% van het vloeroppervlak van een 

woning mag worden gebruikt, een en ander met een maximum van 50 m²; 

b. de activiteiten mogen geen hinder opleveren voor de woonsituatie; dit betekent dat, in geval van 

bedrijfsactiviteiten, slechts aan het vestigen van ambachtelijke bedrijfsactiviteiten dan wel 

bedrijfsactiviteiten in categorie 1 zoals genoemd in Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten bij 

woningen bij woningen medewerking wordt verleend;

c. de activiteiten mogen zowel naar de aard als ten aanzien van de visuele aspecten ervan geen 

afbreuk doen aan het karakter van de woning en de woonomgeving; 

d. de activiteiten mogen geen detailhandel betreffen; 

e. de activiteiten mogen geen nadelige invloed hebben op de normale verkeersafwikkeling en geen 

onevenredige parkeerdruk veroorzaken.

3.5.3  Webwinkels

Gebruik van ruimten ten behoeve van een webwinkel wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming 

aangemerkt voor zover de volgende bepalingen in acht worden genomen: 

a. de activiteiten aan de woonfunctie mogen geen afbreuk doen en dienen daaraan ondergeschikt te 

zijn in die zin, dat de woonfunctie de belangrijkste functie dient te blijven. Dit betekent, dat ten 

behoeven van een aan huis verbonden beroep niet meer dan 40% van het vloeroppervlak van een 

woning mag worden gebruikt, een en ander met een maximum van 50 m²; 

b. aflevering vanuit of bij de woning is niet toegestaan, alleen internetverkoop; 

c. uitstalling, bezichtigen en buitenopslag van goederen in of bij de woning is niet toegestaan; 

d. opslag van gevaarlijke stoffen in de woning is niet toegestaan; 

e. het gebruik als webwinkel mag niet leiden tot onveilige verkeerssituaties.

3.5.4  Parkeernormen

De functies als bedoeld in 3.1 mogen uitsluitend worden gebouwd indien er wordt voorzien in voldoende 

parkeergelegenheid, waarbij moet worden voldaan aan de bepalingen in de “Nota parkeernormen 

gemeente Woerden” (vastgesteld op 2 september 2014) en diens rechtsopvolger.

3.5.5  Gebouwde parkeervoorzieningen

Ten aanzien van gebouwde parkeervoorzieningen die in de (ondergrondse) bebouwing worden 

gerealiseerd en gebruikt gelden de volgende regels:

a. er dienen adequate maatregelen te worden getroffen voor het beheersen van veiligheidsrisico's van 

voertuigen op alternatieve energie zoals electriciteit of waterstof;

b. de maatregelen als bedoeld onder a moeten de effecten van incidenten met voertuigen op 

alternatieve energie (electriciteit of waterstof) tot een minimum beperken voor de omgeving;

c. de te nemen maatregelen dienen in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 

te worden afgestemd met de Veiligheidsregio Utrecht. 

10  Regels (ontwerp)
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Artikel 4  Verkeer

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen;

b. parkeervoorzieningen;

c. voet- en fietspaden;

d. openbare ruimte;

e. groenvoorzieningen;

f. water;

g. waterhuishoudkundige voorzieningen

h. waterbouwkundige kunstwerken;

i. speelvoorzieningen;

j. straatmeubilair;

k. al dan niet ondergrondse voorzieningen ten behoeve van het opwekken, transporteren en vasthouden 

van duurzame energie, zoals een warmte-koude-opslag, energieopslag, zonnepanelen en 

vergelijkbare voorzieningen;

l. geluidwerende voorzieningen;

m. nutsvoorzieningen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Algemeen

Op en onder de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming worden gebouwd.

4.2.2  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. ten behoeve van de ondergrondse opslag van energie (warmte-koude opslag) mag worden voorzien 

in een zelfstandig gebouw of bouwwerk van maximaal 50 m2, voor zover deze ondergronds wordt 

gebouwd.

b. nutsvoorzieningen waaronder transformatorgebouwen zijn toegestaan met de volgende maten:

1. oppervlakte: maximaal 30 m2;

2. bouwhoogte: maximaal 4 meter.

4.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Ten aanzien van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende bouwregels:

a. maximum bouwhoogte palen en masten: 10 meter;

b. maximum bouwhoogte speelvoorzieningen: 5 meter; 

c. maximum bouwhoogte overige bouwwerken geen gebouwen zijnde: 4 meter.

Regels (ontwerp)  11
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Artikel 5  Waarde - archeologie

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor "Waarde - archeologie" aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 

bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de aanwezige archeologische waarden.

5.2  Bouwregels

a. Op de gronden met bestemming 'Waarde - archeologie' is het verboden om te bouwen of te laten 

bouwen krachtens de andere daar voorkomende bestemming(en).

b. In afwijking van het bepaalde onder a mogen op of in deze gronden gebouwen of bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, gebouwd worden, mits het gaat om:

1. bebouwing waarvan de ondergrondse bebouwing en bodemverstoring niet meer bedraagt dan 

5,50 m beneden het maaiveld of 6,59 meter onder NAP; 

2. een of meer gebouwen of bouwwerken waarvan de totale te bebouwen oppervlakte ten 

hoogstens 10.000 m² is; 

3. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte voor 

zover gelegen op of onder het peil niet wordt uitgebreid; 

4. een gebouw of bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden en zonder heiwerkzaamheden kan 

worden gerealiseerd.

5.3  Omgevingsvergunning voor het bouwen

5.3.1  Vergunningplicht

a. In afwijking van het bepaalde in lid 5.2 mogen gebouwen en bouwwerken en andere 

bouwwerkzaamheden volgens de andere daar voorkomende bestemming(en) gerealiseerd worden, 

mits op basis van een archeologisch rapport dat bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor 

het bouwen wordt ingediend en waaruit naar het oordeel van burgemeester en wethouders blijkt dat: 

1. archeologische waarden in voldoende mate zijn vastgesteld; 

2. archeologische waarden door het uitvoeren van bouwactiviteiten niet of niet onevenredig worden 

geschaad, dan wel afdoende maatregelen zijn getroffen tot behoud van die waarden; 

3. er geen archeologische waarden aanwezig zijn.

b. Het overleggen van een archeologisch rapport als bedoeld in het eerste lid is niet vereist indien de 

aanvraag betrekking heeft op een of meer gebouwen of bouwwerken als bedoeld in lid 5.2 sub b.

5.3.2  Voorschriften omgevingsvergunning

Aan de omgevingsvergunning als bedoeld in lid 5.3 kunnen burgemeester en wethouders de volgende 

voorschriften verbinden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de 

bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

c. de verplichting de uitvoering van de bouwwerkzaamheden die leiden tot bodemverstoring te laten 

begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet 

aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.

5.3.3  Advies

Het bevoegd gezag wint advies in van een door hem aan te wijzen deskundige, alvorens omtrent het 

verlenen van een omgevingsvergunning te beslissen.

5.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

5.4.1  Vergunningplicht

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - archeologie' zonder of in afwijking 

van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en 

werkzaamheden dieper dan 5,50 meter onder maaiveld of 6,59 meter onder NAP uit te voeren zulks 

ongeacht het bepaalde bij de andere op deze gronden rustende bestemmingen: 

12  Regels (ontwerp)
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a. het afgraven of anderszins ingrijpend wijzigen van de landbodemstructuur; 

b. het graven, verbreden, verdiepen van watergangen en waterpartijen; 

c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen; 

d. het rooien van diepwortelende beplantingen en bomen, waarbij de stobben worden verwijderd; 

e. het aanleggen van ondergrondse kabels, leidingen en daarmee verband houdende constructies, 

installaties of apparatuur; 

f. het uitvoeren van werkzaamheden ter verhoging of verlaging van de grondwaterstand; 

g. het verwijderen van fundamenten.

5.4.2  Onderzoek

Voor de werkzaamheden als bedoeld in 5.4.1 dient een archeologisch rapport bij de aanvraag van een 

omgevingsvergunning te worden ingediend en waaruit naar het oordeel van burgemeester en wethouders 

blijkt dat: 

1. archeologische waarden in voldoende mate zijn vastgesteld; 

2. archeologische waarden door het uitvoeren van de activiteiten niet of niet onevenredig worden 

geschaad, dan wel afdoende maatregelen zijn getroffen tot behoud van die waarden; 

3. er geen archeologische waarden aanwezig zijn.

5.4.3  Uitzonderingen

Het verbod van lid 5.4.1 en de onderzoeksplicht van lid 5.4.2 is niet van toepassing, indien de werken en 

werkzaamheden:

a. in het kader van het normale beheer en onderhoud worden uitgevoerd; 

b. een oppervlakte beslaan van ten hoogstens 10.000 m²; 

c. worden uitgevoerd in het kader van archeologisch onderzoek of opgravingen, mits verricht door een 

daartoe bevoegde instantie; 

d. op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan: 

1. zijn begonnen, voor zover daarvoor tot dat tijdstip geen omgevingsvergunning was vereist; 

2. zijn begonnen of mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende omgevingsvergunning.

5.4.4  Voorschriften omgevingsvergunning

Aan de omgevingsvergunning als bedoeld in lid 5.4.1 kunnen burgemeester en wethouders de volgende 

voorschriften verbinden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de 

bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

c. de verplichting de uitvoering van de werkzaamheden die leiden tot bodemverstoring te laten 

begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet 

aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.

5.4.5  Adviesprocedure

Het bevoegd gezag wint advies in van een door hen aan te wijzen deskundige, alvorens omtrent het 

verlenen van een omgevingsvergunning te beslissen.

5.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd betreffende de dubbelbestemming "Algemeen" de regels van 

het plan te wijzigen zodanig dat de dubbelbestemming naar ligging wordt verschoven of naar omvang 

wordt vergroot of verkleind en in voorkomend geval wordt verwijderd, voor zover de geconstateerde 

aanwezigheid of afwezigheid van archeologische waarden, in voorkomend geval na archeologisch 

onderzoek, daartoe aanleiding geeft. 

Regels (ontwerp)  13
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel

Gronden die eens in aanmerking zijn gekomen bij de verlening van een omgevingsvergunning blijven bij 

de beoordeling van latere aanvragen om een dergelijke vergunning -indien hierdoor de oorspronkelijke 

vergunning niet verleend zou kunnen zijn- buiten beschouwing.

14  Regels (ontwerp)
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Artikel 7  Algemene gebruiksregels

7.1  Gebruiksverbod

a. Het is verboden de in het plan begrepen gronden en bouwwerken te gebruiken op een wijze of tot 

een doel, strijdig met de in het plan aan deze gronden gegeven bestemming en met het in of 

krachtens het plan ten aanzien van het gebruik van deze gronden en bouwwerken bepaalde.

b. in ieder geval wordt als gebruik in strijd met de bestemming of het plan aangemerkt:

1. het gebruik van de gronden ten behoeve van een seksinrichting.

2. de opslag en/of verkoop van consumentenvuurwerk, professioneel vuurwerk of andere 

vergelijkbare ontplofbare goederen.

Regels (ontwerp)  15
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Artikel 8  Algemene afwijkingsregels

8.1  Maten en bouwgrenzen

Het bevoegde gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in deze regels ten 

behoeve van:

a. het in geringe mate afwijken ten aanzien van bouwgrenzen, hoogtescheidingslijnen en overige 

aanduidingen in het horizontale vlak, indien bij definitieve uitmeting of verkaveling blijkt dat deze 

afwijking in het belang van een juiste verwezenlijking van het plan redelijk, gewenst of noodzakelijk 

is en de afwijking ten opzichte van hetgeen is aangegeven niet meer bedraagt dan 3 m; 

b. het afwijken van de voorgeschreven maatvoering van bouwwerken (waaronder goothoogte, hoogte, 

grondoppervlakte, onderlinge afstand, afstand tot perceelsgrenzen), eventueel met een 

overschrijding van de bouwgrens, mits deze afwijkingen niet meer bedragen dan 10% van de in het 

plan voorgeschreven maten en dit bouwtechnisch noodzakelijk wordt geacht in verband met de 

uitoefening van het in het plan toegestane gebruik; 

c. de bouw van andere bouwwerken zoals een vlaggenmast, een kunstwerk, antennes en dergelijke tot 

een hoogte van 15 m; 

d. overschrijding de in het plan aangegeven bestemmings- of bouwgrenzen met ten hoogste 2 meter 

ten behoeve van uitkragingen, bordessen, buitentrappen, galerijen, luifels, erkers, balkons en andere 

ondergeschikte onderdelen van gebouwen; 

e. andere bouwkundige voorzieningen dan benoemd onder d ter voorkoming van onevenredige 

windhinder of windgevaar.

16  Regels (ontwerp)
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 9  Overgangsrecht

9.1  Overgangsrecht bouwwerken

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 

en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de 

dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen 

voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 

10%.

3. Het eerste lid 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.

9.2  Overgangsrecht gebruik

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, 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.

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor 

een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten 

of te laten hervatten.

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Regels (ontwerp)  17
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Artikel 10  Slotregel

Dit bestemmingsplan kan worden aangehaald onder de titel: bestemmingsplan Uitbreiding 

winkelcentrum Snel en Polanen.

18  Regels (ontwerp)
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15 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

1552 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30 0 30 2 1 G 1

1581 1 - v.c. < 2500 kg meel/week 30 10 30 C 10 30 2 1 G 1

1584 3 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

1584 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1

1592 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:

1593 t/m 1595 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C 0 30 2 1 G 1

18 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

182 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 2 G 2

20 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.

2010.2 0 Houtconserveringsbedrijven:

205 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30 0 30 2 1 G 1

22 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

221 Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1

2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2 1 P 1 B

2223 A Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1 1 G 1

2223 B Binderijen 30 0 30 0 30 2 2 G 1

2224 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 30 2 2 G 1 B

2225 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 30 D 2 2 G 1 B

223 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 10 1 1 G 1

 

24 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN

2442 0 Farmaceutische produktenfabrieken:

2442 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30 10 30 2 2 G 1

 

26 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN

262, 263 0 Aardewerkfabrieken:

262, 263 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30 10 30 2 1 G 1 L

30 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

30 A Kantoormachines- en computerfabrieken 30 10 30 10 30 2 1 G 1

 

31 - VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.

316 Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30 10 30 2 1 G 1

 

33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN

33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. 30 0 30 0 30 2 1 G 1
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36 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.

361 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10 0 10 1 1 P 1

362 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 30 2 1 G 1 B

363 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2 2 G 2

3661.1 Sociale werkvoorziening 0 30 30 0 30 2 1 P 1

 

45 - BOUWNIJVERHEID

45 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30 10 30 2 1 G 1 B

 

52 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN

527 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 0 0 10 10 10 1 1 P 1

 

60 - VERVOER OVER LAND

601 0 Spoorwegen:

6022 Taxibedrijven 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

603 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 30 C 10 30 D 2 1 P 1 B

 

61, 62 - VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT

61, 62 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 0 0 10 0 10 1 2 P 1

 

63 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER

6322, 6323 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 0 0 10 0 10 1 2 P 1

633 Reisorganisaties 0 0 10 0 10 1 1 P 1

634 Expediteurs, cargadoors (kantoren) 0 0 10 0 10 D 1 1 P 1

 

64 - POST EN TELECOMMUNICATIE

641 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

642 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 10 1 1 P 1

642 B0 zendinstallaties:

642 B2 - FM en TV 0 0 0 C 10 10 1 1 P 2

642 B3 - GSM en UMTS-steunzenders 0 0 0 C 10 10 1 1 P 2

 

65, 66, 67 - FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN

65, 66, 67 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 0 0 10 C 0 10 1 1 P 1

 

70 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED

70 A Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10 0 10 1 1 P 1

 

72 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

72 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10 0 10 1 1 P 1

72 B Switchhouses 0 0 30 C 0 30 2 1 P 1

 

73 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
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731 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30 30 R 30 2 1 P 1

732 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10 0 10 1 1 P 1

 

74 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

74 A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10 0 10 D 1 2 P 1

7481.3 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C 10 30 2 2 G 1 B

7484.4 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10 0 10 1 2 P 1

 

75 - OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN

75 A Openbaar bestuur (kantoren e.d.) 0 0 10 0 10 1 2 P 1

 

80 - ONDERWIJS

801, 802 Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs 0 0 30 0 30 2 1 P 1

803, 804 Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs 10 0 30 10 30 D 2 2 P 1

 

85 - GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG

8512, 8513 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 0 0 10 0 10 1 2 P 1

 

90 - MILIEUDIENSTVERLENING

9001 A0 RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:

9001 B rioolgemalen 30 0 10 C 0 30 2 1 P 1

9002.2 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:

9002.2 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 10 10 30 30 R 30 2 1 G 1 B L

 

91 - DIVERSE ORGANISATIES

9111 Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1

 

92 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

921, 922 Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 C 10 30 2 2 G 1

9213 Bioscopen 0 0 30 C 0 30 2 3 P 1

9234 Muziek- en balletscholen 0 0 30 0 30 2 2 P 1

9234.1 Dansscholen 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

9262 0 Schietinrichtingen:

9262 11 - buitenbanen met voorzieningen: boogbanen 0 0 30 30 30 2 1 P 1

9262 2 - binnenbanen: boogbanen 0 0 10 C 10 10 1 1 P 1

9262 F Sportscholen, gymnastiekzalen 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

9271 Casino's 10 0 30 C 0 30 2 3 P 1

9272.1 Amusementshallen 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1

 

93 - OVERIGE DIENSTVERLENING
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Leeswijzer
Na het ambitiedocument voor Snellerpoort waarin 
het stedenbouwkundig raamwerk is vastgelegd 
(d.d. 31 oktober 2018), is er een volgende stap gezet 
in de planontwikkeling. In dit document is deze stap 
vastgelegd. 

In het eerste hoofdstuk ‘bouwstenen’ zijn de kern-
waarden voor de nieuwe buurt gedefinieerd. Waar 
staat Snellerpoort voor, welke identiteit heeft de 
nieuwe buurt? Daarbij zijn de ambities van Gemeente 
Woerden op alle relevante deelaspecten (beeldkwaliteit, 
mobiliteit, water, natuur, groen en sociaal) in de vorm 
van bouwstenen uitgewerkt.

Deze ambities zijn vervolgens vertaald in het tweede
hoofdstuk: de ‘stedenbouwkundige en beeldkwaliteits-
richtlijnen’ voor de bebouwing. Deze vormen samen 
met de kavelkompassen het kader waarbinnen de
ontwikkelende partijen de bouwplannen voor de diverse 
bouwvelden realiseren.

Per bouwveld wordt een kavelkompas gemaakt. Hierin 
zullen meer gedetailleerde stedenbouwkundige- en 
beeldkwaliteitseisen worden opgenomen.
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levendige
stations-

buurt
weerbare

buurt

uitnodi-
gende 
buurt

verbonden
buurt

inclusieve
buurt

Basiskaart uit Ambitiedocument Snellerpoort, oktober 2018

Inleiding

de buurt staat voor een integrale 
benadering van deze kernwaarden

de buurt wordt op verschillende 
schaalniveaus verbonden met de stad

in de buurt is iedereen welkom; 
de buurt heeft een divers woningaanbod
de buurt biedt ruimte aan initiatieven
de buurt verbindt mensen de buurt is toekomstbestendig; 

de buurt is flexibel 
de buurt is klimaatbestendig 

de buurt is verleidend en 
uitnodigend; 
door de uitstraling van de 
bebouwing en de inrichting 
van de openbare ruimte 

SNELLERPOORT, een .... nieuwe 
stadsbuurt!

Om de vraag naar de identiteit van 
Snellerpoort te kunnen beantwoorden 
is Gemeente Woerden op zoek 
gegaan naar de kernwaarden van de 
nieuwe buurt. Wat maakt deze buurt 
onderscheidend van andere buurten 
in Woerden? Waarom kiezen mensen 
er straks voor om juist hier te gaan 
wonen? Welke kwaliteiten biedt deze 
buurt om te wonen en te leven? En 
welke kwaliteiten voegt de buurt toe aan 
Woerden als stad? 
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SOCIALE
ASPECTEN

MOBILITEITS-
CONCEPT

NATUUR 
EN
GROEN

BEELDKWALITEIT

BODEM EN 
ENERGIE

WATERSTRATEGIE

workshop gemeentelijke projectgroep over de verschillende bouwstenen

schema bouwstenen van Snellerpoort

Bouwstenen
De volgende vraag is hoe deze kernwaarden 
waargemaakt worden in de ontwikkeling van de 
nieuwe buurt. Hiervoor is een aantal bouwstenen 
geïntroduceerd, waarbinnen de ambities van de 
gemeente voor de buurt zijn uitgewerkt. 
Deze ambities laten zien wat deze buurt onderscheidend 
en bijzonder gaat maken. 

Op de volgende bladzijden is te lezen wat Gemeente 
Woerden op uitgangspuntenniveau belangrijk vindt voor 
de nieuwe buurt. Vervolgens is aangegeven hoe dit kan 
worden uitgewerkt in de inrichting van de openbare 
ruimte en/of de ontwikkeling van de bouwvelden.
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levendige
buurt
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Beeldkwaliteit

Wat is de identiteit van de buurt? 

Een levendige stationsbuurt van de 21ste eeuw

Snellerpoort is Woerdens antwoord op de vraag: hoe kunnen we de bestaande stad
verdichten en tegelijkertijd de leefkwaliteit verhogen? Voor de identiteit van dit
nieuwe stuk van de stad vormen de stationsbuurten uit de 19de eeuw de 
inspiratiebron. Net als toen ligt de ontwikkellocatie aan ‘de overkant’ van het spoor 
en is het de opgave een samenhangend stuk stad te ontwikkelen dat recht doet aan de 
actuele, hedendaagse eisen. 

Het beeld van de stationsbuurten wordt bepaald door een hoge mate van afstemming 
tussen de stedenbouwkundige plattegrond en de bebouwing. In Snellerpoort 
worden straten, lanen en plantsoenen in een doordachte ordening ten opzichte van 
elkaar geplaatst. De wijk kent een robuuste omkadering  van water en groen. Bij de 
nadere uitwerking zullen biodiversiteit en klimaatadaptatie belangrijke bouwstenen 
vormen. Zo ontstaat een natuurinclusieve buurt. Dit wordt versterkt door binnen de 
bouwvelden groene daken/gevels en nestgelegenheid te stimuleren. 

Gesloten bouwblokken zijn de basis van de stedenbouwkundige opzet. Alle onderdelen 
zijn herkenbaar en van hoge kwaliteit in beeld, gebruik en duurzaamheid. Samen 
vormen plattegrond en gebouwen het gewenste stadsbeeld. Een heldere hiërarchie 
bevordert de leesbaarheid van dat beeld. Zo is de bebouwing royaal en voornaam 
aan de grote openbare ruimten en compacter in de smallere dwarsstraten. Dat komt 
vooral in de bouwhoogten en in de breedte van panden tot uitdrukking. 

In de buurtstraten van Snellerpoort overheerst de kleine schaal en is de sfeer 
informeel. In de stadsstraten zorgen appartemensgebouwen voor een andere, 
grotere maat. De hoogste gebouwen kijken consequent over de grootste openbare 
ruimten uit; het park, de promenade en het winkelplein.

De afstemming tussen plattegrond en gebouwen komt ook naar voren in de 
programmering van de begane grond: in de stadsstraten en langs het park wordt 
ruimte gemaakt voor andere functies dan wonen, zoals kleinschalige bedrijvigheid, 
collectieve voorzieningen en aan huis gebonden beroepen en bedrijven.

In de bestaande stationsbuurten zijn de bouwblokken soms door één partij 
ontwikkeld en soms in een samenwerking van kleinere ontwikkelaars en bouwers. 
Bijna overal werden meerdere architecten per bouwblok betrokken en is een 
harmonieuze samenhang in de architectuur bereikt. In Snellerpoort is het 
inschakelen van meerdere architecten per bouwblok eveneens het uitgangspunt. 

De gewenste samenhang in het gevelbeeld wordt door de inzet van een drietal 
principes bereikt: het gebruik van baksteen als basismateriaal, het toepassen van 
staande raampopeningen en het hanteren van een klassieke gevelgeleding in plint, 
middendeel en afsluiting. Uitgangspunt is hierbij een hedendaagse invulling van deze 
principes. Het kleurgebruik onderstreept de samenhang van bouwblokken onderling: 
in de kavelkompassen zal hiervoor een kleurenspectrum worden opgenomen.

Voor de bebouwing is de belangrijkste stelregel in Snellerpoort: de kleinere 
eenheid staat altijd in dienst van de grotere. Zo is een pand altijd een onderdeel 
van een blok, een blok onderdeel van een reeks van bouwblokken en deze reeks 
een deel van de buurt.

voorbeeld: stationsbuurt Rotterdam
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1. Een levendige stationsbuurt door het creëren
    van een samenhangend beeld met ruimte voor
    variatie en differentiatie. De 19e eeuwse bouw-
    blok is de referentie echter is de architectonische
    uitstraling eigentijds.

    Samenhang door: 
• aaneengesloten bebouwing die de rooilijn volgt 
• baksteen als basismateriaal 
• klassieke opbouw van de gevels 
• staande raamopeningen
• kleine korrelgrootte 

    Variatie en differentiatie door:
• menging van woningtypen
• afwisseling in architectuurtaal
• toepassen van groene daken en balkons
• verbijzonderingen in de architectuur, zoals 
 - materialisering en detaillering 
 - uitbouwen en erkers
 - overhoekse oriëntatie van gevels
 - gebouwde overgangen privé/openbaar

    Levendigheid op straat door:
• toepassen van hoge plinten met een bijzonder
    programma (horeca, fietsenmaker, etc.)
• woonfuncties op de begane grond met uitstraling 

naar de openbare ruimte

Beeldkwaliteit bebouwing

Kaartbeeld is indicatief
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2. Een levendige stationsbuurt van de 21e eeuw

-  door de referentie aan de 19e eeuwse    
    stationsbuurten, gekenmerkt door een 
    duidelijke hiërarchie de openbare ruimte:
• met beeldbepalende grote openbare ruimtes 

zoals het park en de promenade
• met onderscheid tussen de stadsstraat en de 

buurtstraten

- door het combineren van functies in de openbare
   ruimte voor verschillende doelgroepen voor 
   beter gebruik en meer levendigheid

- door in de buurtstraten in te zetten op hoge 
   verblijfskwaliteit en daarmee levendigheid:
• auto is te gast, rijbewegingen beperken
• fiets voor de deur, auto uit het zicht
• aandacht voor overgangen privé-openbaar
• ruimte voor kleinschalig groen

Beeldkwaliteit openbare ruimte

Kaartbeeld is indicatief
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langzaamverkeer

afstand tot station

spoorlijn

mogelijkheid tweede
ontsluiting perrons

Mobiliteitsconcept

1. Ligging buurt nabij station 
    benadrukken

- door afstand tot station:
   de buurt ligt binnen 1 km afstand

- door een goede langzaam verkeer     
   verbinding met het station  

- onderzoeken mogelijkheid tweede     
   ontsluiting van de perrons (in het kader      
   van de Poort van Woerden)

busroute

Kaartbeeld is indicatief
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elektrisch laden

parkeerfaciliteiten

hoofdroute, Beneluxlaan

hoofdroute autoverkeer

autoluwe route en inritten 
P-garages

deelauto’s

Mobiliteitsconcept

2. Een verkeersluwe en
verkeersveilige buurt maken

- door het minimaliseren van verkeersbewegingen
• met autoluwe routes (m.n. westelijk deel)
• met de inrichting van straatprofielen
• met het ontmoedigen van autogebruik
• met de positionering van de entrees van

p-garages nabij de hoeken
• met het aanmoedigen van parkeren in garages, 

ook voor bezoekersparkeren, met name voor
bezoekers van het winkelcentrum

• met slimme parkeeroplossingen

- door het stimuleren van deelmobiliteit
• met overstapplaatsen (HUB) op buurtniveau,

bij het winkelcentrum en bij het station
• met deelauto-deelfiets voorzieningen op

kavelniveau, zichtbaar in de plinten
Kaartbeeld is indicatief
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collectieve fietsstallingen
 langs de hoofdfietsroutes

levendige plint

fietsroute hoofdstructuur

hoofdfietsroute buurt

voetgangersroute promenade

voetgangersroute

verschillende functies

Mobiliteitsconcept

3. Aantrekkelijke en uitnodigende        
    lv-routes binnen de wijk en naar 
    het station of centrum

- met korte fiets- en looproutes naar voorzieningen

- door levendige plinten met een variatie aan 
   functies naast wonen, woonwerkruimtes, etc.

- met de fiets voor de deur en de auto uit het zicht

- met centrale goed toegankelijke 
   fietsenbergingen en fietsoplaadpunten

Kaartbeeld is indicatief
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verharde kades

natuurvriendelijke oevers

hoge waterkwaliteit

Waterstrategie

1. Kwalitatief hoogwaardig open water

- met hoge belevingswaarde
• door de inrichting van de verharde kades en

van de natuurlijke oevers
• met bruggen en vlonders

- met hoge waterkwaliteit
• door biodiversiteit in en naast het water
• door goede doorstroming te waarborgen met

zo min mogelijk landbruggen

Kaartbeeld is indicatief
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infiltratie/opvang in het park

infiltratie/opvang in binnen-
tuinen

groene daken/waterdaken

infiltratie/opvang in promenade 
(in groen en in verharding)

Waterstrategie

2. Water lokaal opslaan 
     en/of hergebruiken

- in de openbare ruimte: 
• met zichtbare waterberging in combinatie 

 met openbaar groen: in park, op promenade 
       en op winkelplein      

• met het beperken van verharding en het   
 toepassen van halfverharding zoals op de    
 promenade

- in bouwvelden regenwater (tijdelijk) opvangen: 
• door het stimuleren van groene tuinen,              
   groene daken en waterdaken
• door het stimuleren van grijswatergebruik

Kaartbeeld is indicatief
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regenwater zichtbaar 
afkoppelen

regenwater ondergronds 
afkoppelen via gescheiden 
stelsel

afwatering daken direct
naar open water

Waterstrategie

3. Afkoppelen van regenwater  
    zichtbaar maken, passend bij de    
    stedelijke uitstraling van de buurt

- door oppervlaktewater via de lijnafwatering    
   in de straatprofielen zichtbaar af te voeren

- door dakwater en oppervlaktewater direct of   
   indirect via HWA-riool af te voeren op de singels
   en op de waterberging in het park

- met gebruik van de hoogteverschillen in het  
   terrein

Kaartbeeld is indicatief
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trafo’s zoveel als mogelijk  
binnen bouwvelden

uitwisseling van warmte en 
energie binnen het bouwplot, 
bij vookeur met collectieve 
oplossingen en circulair

Bodem en energie

1. Energie 
- bouwen aan een energie neutrale wijk en stimu-
   leren om woningen energiezuiniger te bouwen 
- elektrische laadpalen mogelijk maken binnen
   bouwvelden
- trafos zoveel als mogelijk in de bouwvelden situeren

2. Het stimuleren van  
energiebesparende technieken 
in de bouwvelden
- collectieve oplossingen zoals WKO,
   zonnepanelen, etc.

3. Een goede bodem kwaliteit voor 
kwalitatief groen en een goede 
infiltratie van regenwater
- in de openbare ruimte en in de bouwvelden   
   niet-verharde oppervlaktes voorzien van een  
   voldoende dikke bodemlaag van humeuze en  
   goed doorwortelbare grond  

Kaartbeeld is indicatief
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groene daken

doorgaande bomenstructuur

natuurvriendelijke oevers

groene gevels

parkzone

Natuur en groen

1. Groene stedelijke kwaliteit op 
    verschillende schaalniveaus

- met grote bomen / bomen met lange 
   levensduur langs straten en promenade

- door grote mate van variatie in 
   boom- en plantensoorten in het buurtpark 
   en langs de promenade

- met natuurvriendelijke oevers langs  
   de watergangen en de promenade

- in de bouwvelden met groene daken, 
   groene balkons, groene binnenterreinen en 
   groene gevels/geveltuinen

Kaartbeeld is indicatief
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groenstructuren

ruimte voor vogels en 
insecten

waterverbindingen

Natuur en groen

2. Een natuurinclusieve buurt:
    het vergroten van de biodiversiteit    
    in het gebied

- in de openbare ruimte: 
• met een mix van inheemse plantensoorten                        
     

- in de bouwvelden met collectieve oplossingen: 
• door biodiverse groene tuinen en          
   binnenterreinen aan te leggen
• door biodiverse groene daken, balkons en     
  gevels/geveltuinen
• door bouwkundige voorzieningen en        
   materiaalkeuzes (zoals nestkasten,                       
  en ruimte voor insecten)

Kaartbeeld is indicatief
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hoge zoninstraling

afkoeling door water en groen

plekken waar beschutting 
met groen nodig is

schaduwzijde bebouwing

Natuur en groen

3. Openbaar groen inzetten voor 
    een weerbare buurt

- om hittestress tegen te gaan 
   (bouwblokken in relatie tot bezonning)

• door bomen strategisch in te zetten
• veel water rondom de buurt heeft positief 

       effect

- met goede luchtkwaliteit
• door de keuze van boom- en plantsoorten
• door het gebruik olivijnhoudende materialen     

 in ondergronden:bindt CO2
          (bijv. in halfverharding promenade) 

- voor goede regenwater infiltratie
• waar mogelijk oppervlakken goed water- 

       doorlaatbaar maken

Kaartbeeld is indicatief
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andere functies

bijzondere doelgroepen

levendige plint

mix van doelgroepen

verschillende woningcategoriën

Sociale aspecten

1. Een levendige inclusieve buurt

- door diversiteit in programma en doelgroepen
• verschillende woningcategoriën

 (met veel/weinig doorstroming)
• bijzondere doelgroepen

• andere functies (fietsenmaker, pizzeria)

- door meer programma (binnen en buiten) zodat
er meer redenen zijn om de wijk te bezoeken

• collectieve voorzieningen
• flexwerkplekken

2. Co-creatie in bouwvelden

- door ruimte te bieden aan (collectief)
particulier opdrachtgeverschap

- met collectieve binnenterreinen Kaartbeeld is indicatief



26

informele routes tussen 
de bouwblokken

combineren van functies
zoals:
- wateropslag
- groen
- ontmoeten
- sporten
- spelen

rondjes door de buurt

Sociale aspecten

3. Uitnodigen tot verblijven, spelen,
bewegen en ontmoeten

- combinatie van functies in de openbare ruimte
en in de collectieve binnenterreinen
(bijv. urban sports + parkeren + waterberging)

- uitnodigende routes
door de openbare ruimte (fietsen, wandelen) en
door de collectieve binnenterreinen (lopen)

Kaartbeeld is indicatief
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Snellerpoort - en levendige stationsbuurt van de 21ste eeuw 

De nieuwe buurt refereert aan de 19e eeuwse stationsbuurten. 
Met voorname, statige en royale bebouwing aan de grote 
openbare ruimtes en met lagere en compacte bebouwing aan de 
dwarsstraten. Het gesloten bouwblok is het uitgangspunt voor 
de uitwerking van alle bouwvelden. Gevraagd wordt om met 
een eigentijdse architectuur hieraan invulling te geven. Binnen 
het samenhangend kader van de bouwblokken is er ruimte voor 
differentiatie en variatie. 

STEDENBOUWKUNDIGE- 
EN BEELDKWALITEITS- 

RICHTLIJNEN 
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stadsstraat

promenade

park

buurtstraat

Structuur openbare ruimtes

Refererend aan de opbouw van 19e eeuwse 
stationsbuurten. Met voorname, statige en royale 
bebouwing aan de grote openbare ruimtes, zoals 
aan de stadsstraat, het park en de promenade. 
En met lagere en compacte bebouwing aan de 
buurtstraten. 

bebouwing aan stadsstraat bebouwing aan buurtstraat bebouwing aan promenade
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Buurtniveau:
Regels tbv samenhang
- woningtypolgie en bouwhoogte

gevelwand appartementen
stadsstraat, 4-6 lagen

gevelwand appartementen
hoogbouw, 12-15 lagen

gevelwand appartementen
middelhoogbouw, 8-10 lagen

gevelwand ggb woningen
buurtstraten, 3-5 lagen

gevelwand mix van ggb woningen 
3-5 en appartementen 4-6 lagen

appartementen 4-6 lagen

appartementen 12-15 lagen

appartementen 8-10 lagen

grondgebonden woningen
3-5 lagen

mix van grondgebonden 
woningen 3-5 lagen en 
appartementen 4-6 lagen

 hoge plint  hoge plint

Kaartbeeld is indicatief

De basis bouwhoogte van de buurt bedraagt vier  
bouwlagen. Afhankelijk van de ruimte waaraan 
gebouwd wordt is deze hoogte te differentiëren.

• Appartementen 4-6 lagen
    Aan de stadsstraat als doorlopende straatwand. 
    Het betreft met name de kopse kanten van de
    bouwvelden; verder in de vorm van een bouwblok 
    als noordoostelijke hoek van de buurt  

• Appartementen hoogbouw 8-10 en 12-15 lagen
    Gesitueerd aan de grote openbare ruimtes zoals     
    het park, de promenade en het winkelplein en 
    langs het spoor vormen zij strategische accenten

• Grondgebonden woningen 3-5 lagen
    Deze zijn gesitueerd aan de buurtstraten 

• Mix van grondgebonden woningen 3-5 lagen en 
appartementen 4-6 lagen 
langs kade, promenade en westelijk parkrand
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Buurtniveau: 
Regels tbv samenhang
- binnen het bouwblok en onderling

Samenhang creëren door:
• aaneengesloten bebouwing die de rooilijn volgt
• bebouwde hoeken
• basis bouwhoogte van 4 bouwlagen
• baksteen als basismateriaal
• een klassieke opbouw van gevels in plint,

middendeel en afsluiting
• vertikale geleding d.m.v. staande raamopeningen

basis bouwhoogte 4 lagen

het bouwblok is gesloten, de hoeken zijn bebouwd

klassieke opbouw gevel met plint, middendeel en afsluiting vertikale gevelgeleding door middel van staande raamopeningen
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Samenhang creëren door:
• bebouwingseenheden met korrelgrootte van 3-4 

beuken
• beuk appartementen gelijk of maximaal 1,5 keer 

beukmaat grondgebonden woningen
• particuliere opdrachtgeverschap heeft 

pandsgewijze uitstraling in een rij van maximaal 
vier tot zes woningen

• kleurverschillen in baksteen per korrel volgens 
kleurenpalet in de kavelpaspoorten

bebouwingseenheden met korrelgrootte van 3-4 beuken

Buurtniveau:
Regels tbv samenhang
- in korrelgrootte en kleurgebruik

korrel 3-4 beuken, Rotterdam Katendrecht PO-kavels met korrel van één beuk

Kaartbeeld is indicatief
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bebouwingseenheden met korrelgrootte van 3-4 beuken hoekbebouwing met uitstraling van twee voorkanten

Hoek buurtstraat/stadstraat of promenade: 
• bebouwing is overhoeks ontworpen. De  

vanuit het straatbeeld zichtbare (hoge) 
gevels zijn in dezelfde stijl ontworpen

Blokniveau:
Regels tbv samenhang buitenzijde bouwblok
- in korrelgrootte en kleurgebruik

Stadsstraten en promenade:
• de korrelgrootte is 3-4 beuken
• de maximale breedte bedraagt 20 meter
• de bouwhoogte is afwisselend tussen 
    4 en 6 lagen
• de hoekbebouwing heeft aan beide zijden 

de uitstraling van een voorkant 
• kleurverschil in baksteen per korrel 

vereist

Buurtstraten:
• de korrelgrootte is 3-4 beuken
• PO-kavels zijn één korrel breed en vormen

een rij van vier tot zes woningen
• basis bouwhoogte is 4 lagen, incidenteel afwijken 

mag met één bouwlaag meer of minder (max. 30% 
van de woningen)

• kleurverschil in baksteen per korrel vereist
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Binnenzijde:
• de korrelgrootte is gelijk aan de buitenzijde
• de bouwhoogte is gelijk aan de buitenzijde
• de kleurverschillen zijn gelijk aan de buitenzijde

binnenkanten bouwblok: afspiegeling van buitenkanten

Blokniveau:
Regels tbv samenhang binnenzijde bouwblok
- in korrelgrootte en in kleurgebruik
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Buurtstraten: 
• rooilijn is verplicht op 1m binnen het uitgiftevlak 
• incidenteel terugspringen van de rooilijn mag met 

gestaffelde sprongen van 1m (maximaal 2m in 
totaal)

• ruimte tussen bebouwing en openbaar gebied 
is vorm te geven als ‘Woerdense stoep’; een 
overgangszone met verblijfskwaliteit, door de 
architect mee ontworpen

• setbacks in de bouwmassa toegestaan vanaf 
bouwlaag +1

• woonfunctie aan de straat is vereist ten behoeve 
van levendigheid 

Blokniveau: 
Regels tbv variatie buitenzijde bouwblok
- in rooilijnen

gestaffelde sprongen in de rooilijn

Stadsstraten en promenade: 
• rooilijn is verplicht op 1m binnen het uit-

giftevlak
• ruimte tussen bebouwing en openbaar 

gebied is vorm te geven als ‘Woerdense 
stoep’; een overgangszone met verblijfs-
kwaliteit, door de architect mee ontworpen

• setbacks in de bouwmassa toegestaan 
vanaf bouwlaag +4

• de begane grond is als levendige plint vorm 
te geven; hierbij wordt gestreeft naar extra 
verdiepingshoogte t.b.v. andere functies
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Aanvullende regels voor appartementen: 
• een portiekontsluiting heeft de voorkeur boven een 

galerijontsluiting
• indien de ontsluiting via een galerij moet plaatsvinden 

is deze alleen aan de binnenzijde van een bouwblok 
toegestaan

• appartementsgebouwen liggen in principe aan de grote 
openbare ruimten en niet in de buurtstraten 

• toegangshallen van appartementen zijn altijd aan de 
hoofdgevel gelegen en steken op de begane grond bij 
voorkeur door tot aan het binnenterrein van het bouwblok
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Buurtstraten: 
• erkers en balkons mogelijk vanaf 

bouwlaag +1
• erkers en balkons mogen maximaal 1 m 

uitsteken
• hekken en doorgangen naar binnenterreinen over 
    één bouwlaag dimensioneren
• op de Woerdense stoep zijn gebouwde overgangen 
    zoals plantenbak, trappen of bordes mogelijk
• ondergeschikte bouwdelen mogen een afwijkend 

materiaalgebruik krijgen om het beeld te verrijken

Blokniveau:
Regels tbv variatie buitenzijde bouwblok
- in verbijzonderingen architectuur

variatie door erkers, balkons en overgangen privé-openbaar overgangszone privé-openbaar: Woerdense stoep rondom de bouwblokken

Stadsstraten:
• hoeken accentueren voor uitnodigend 

karakter
• erkers en balkons mogelijk vanaf 

bouwlaag +1 
• erkers/balkons max. 1m laten uitsteken
• zijgevels langs openbaar gebied als voor-

gevel vormgeven
• hekken en doorgangen naar binnenter-

reinen over 2 bouwlagen dimensioneren
• op de Woerdense stoep zijn gebouwde 

overgangen zoals trap of bordes mogelijk
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Buurtstraten: 
• toepassen biodiverse geveltuinen en

groene gevels
• toepassen biodiverse daktuinen en balkons
• zoveel mogelijk zichtbaar maken vanaf straatniveau 
• voorzien van bouwkundige voorzieningen en 

detaillering (nestkasten, ruimte voor insecten, etc.)

groene gevels en terrassen benodigen voorzieningen

Blokniveau:
Regels tbv variatie buitenzijde bouwblok
- in toepassingen van groen voor een natuurinclusieve buurt

Stadsstraten:
• toepassen biodiverse daktuinen en 

balkons
• zoveel mogelijk zichtbaar maken vanaf 

straatniveau
• voorzien van bouwkundige voorzieningen 

en detaillering (nestkasten, ruimte voor 
insecten, etc.)
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 binnenterreinen bieden (ook) collectieve voorzieningen voor blokbewoners

Binnenterreinen: 
• minimaal 10% van het binnenterrein is als 

collectief verblijfsgebied met biodivers groen, 
paden, speel- en ontmoetingsplekken in te 
richten

• op de particuliere binnenterreinen is aandacht 
voor voetgangersroutes, die de buurtstraten met 
elkaar verbinden

• multifunctionele plekken of dubbel grond- 
gebruik toepassen door het combineren van 
functies (bijv. spelen, waterbergen en parkeren)

Blokniveau:
Regels tbv binnenterreinen   
- in collectieve toepassingen van groen 
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Het stallen van de fiets is een
belangrijk onderdeel van de ont-
wikkelopgave van de bouwblokken.
Gevraagd worden comfortabele en goed 
zichtbare, collectieve oplossingen, ook voor 
de eengezinswoningen. Bijvoorbeeld:
• fietsenstalling geïntegreerd in auto-

parkeergarage (1)
• overdekte stalling op binnenterrein (2)
• beschutte stalling i.c.m. voetgangers-

doorgang binnenterrein (3)
• collectieve stalling gekoppeld aan 

entreehal appartementen (4)
Daarnaast worden voorzieningen in de 
openbare ruimte getroffen voor fietsen van 
bezoekers (‘fietsnietjes’). 

1

2

3

4

Blokniveau:
Regels tbv binnenterreinen   
- in collectieve toepassingen voor fietsparkeren

 stallen van fietsen dient gebruikersvriendelijk te worden aangeboden
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Het collectief parkeren van de 
auto kan op verschillende manieren 
binnen het bouwblok worden ingepast:
• in de vorm van gebouwde voorzieningen 

(verdiept, halfverdiept of op maaiveld 
niveau)

• aan de buitenkant van het blok zijn de 
parkeerplaatsen niet zichtbaar

• in het midden van het bouwblok 

Om rijbewegingen in de buurtstraten te 
minimaliseren zijn de inritten voor de 
auto’s dichtbij de hoeken van het bouwblok 
te situeren. Altijd is er sprake van een 
opstelplaats binnen de rooilijn van het 
bouwblok. Hekken bij inritten worden 5 tot 6 
meter achter de rooilijn geplaatst.

autoparkeren vraagt om zorgvuldige inpassing in de bouwblokken

Blokniveau:
Regels tbv binnenterreinen   
- in collectieve toepassingen voor autoparkeren
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autoparkeren vraagt om zorgvuldige inpassing in de bouwblokken

Benaming bouwvelden t.b.v. op te stellen Kavelkompassen
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1.1 Aanleiding

In 2009 heeft DTNP de Detailhandelsvisie 
Woerden opgesteld. In deze visie is ingezet op 
versterking van de binnenstad als hoofd cen
trum, op levensvatbare wijkwinkelcentra en op 
het behoud van het voorzieningenniveau in de 
kleine kernen. Naar aanleiding van een aantal 
ontwikkelingen heeft DTNP in 2016 een actuele 
visie gemaakt voor de supermarktstructuur in 
de gemeente Woerden. Hierin is een fijnmazige 
structuur voorgesteld, waarbinnen marktruimte 
is voor uitbreiding van het supermarktenaanbod 
in de binnenstad, Snel & Polanen en Molenvliet. 
Net als in veel andere plaatsen is de super
markt branche in Woerden ook in 2019 volop in 
beweging. Vanuit de markt tonen verschillende 
partijen belangstelling om zich in Woerden te 
vestigen en een aantal supermarkten heeft 
wensen of plannen voor uitbreiding. 

Tegelijkertijd heeft de gemeente Woerden een 
groeiambitie. Belangrijke locaties voor 
woningbouw bevinden zich onder andere in 
Snellerpoort (± 800 woningen) en Middelland
Noord (1.800 à 2.400 woningen). Door de 
bevolkingsgroei ontstaat de ambitie om in het 
gemengd stedelijk woongebied Middelland
Noord wijkvoorzieningen te realiseren, 
waaronder mogelijk een supermarkt.

Om op adequate wijze te kunnen reageren op 
vragen uit de markt en het toenemende 
inwoneraantal heeft de gemeente Woerden 
behoefte aan een actuele visie op de 
supermarktstructuur. 

1.2 Vraagstelling

Doel is om de supermarktstructuurvisie uit 2016 
te actualiseren, rekening houdend met lande
lijke trends en lokale ontwikkelingen. De 
volgende vragen worden beantwoord:

1. Hoe ziet de huidige vraag en aanbod
structuur van supermarkten in de gemeente 
Woerden en omgeving eruit? Welke 
mutaties hebben zich voorgedaan sinds 
2016?

2. Welke ontwikkelingen doen zich voor bij 
vraag en aanbod in Woerden en omgeving?

3. Welke relevante trends en ontwikkelingen 
doen zich voor in de detailhandel, de 
supermarktbranche in het bijzonder en het 
consumentengedrag?

4. Welke vigerende beleidsuitgangspunten en 
doelstellingen van de gemeente zijn van 
belang voor het bepalen van de gewenste 
supermarktstructuur?

5. Hoe verhouden de (toekomstige) vraag en 
het aanbod in de supermarktbranche in de 

gemeente Woerden zich tot elkaar? Hoe 
groot zijn de marktpotenties?

6. Welke supermarktstructuur is gewenst voor 
de lange termijn?

7. Welk gemeentelijk beleidskader past daarbij, 
mede ook rekening houdend met planolo
gischjuridische aspecten?

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de huidige 
situatie van vraag (inwoners) en aanbod (ligging 
en omvang supermarkten) in Woerden. De 
situatie wordt vergeleken met die van 2016. In 
hoofdstuk 3 wordt beknopt stilgestaan bij 
actuele trends en ontwikkelingen in de lande lijke 
winkelmarkt en bij relevante ontwikkelingen in 
Woerden. Hoofdstuk 4 bevat de visie op de 
toekomstig gewenste supermarktstructuur. Deze 
wordt mede bepaald op basis van gemeen telijke 
uitgangspunten en een berekening van de 
marktruimte. Ten slotte wordt ingegaan op het 
passend gemeentelijk beleidskader.



2 Huidige situatie
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2.1 Spreiding vraag en aanbod

De gemeente Woerden telt in 2019 circa 52.200 
inwoners* en bestaat uit de stad Woerden en 
drie dorps kernen. De stad Woerden heeft ruim 
37.000 inwoners. Harmelen, Kamerik en 
Zegveld bestaan respectievelijk uit circa 8.200, 
3.800 en 2.300 inwoners, inclusief omringend 
buitengebied (kaart 1). Qua leefstijlen geeft 
Woerden een gemiddeld beeld. Alleen 
huishoudens met de leefstijlen Kind & Carrière 
(‘plannen en rennen’gezinnen, bovenmodaal 
inkomen) en Welverdiend Genieten (gepensio
neerden met tijd en een gemiddeld inkomen) 
zijn iets meer vertegenwoordigd**. Het 
gemiddeld inkomen in de gemeente ligt circa 
10% boven het landelijk gemiddelde*. In de hele 
gemeente zijn op dit moment elf super markten 
gevestigd, met een totale omvang van circa 
11.000 m² winkelvloer oppervlak (wvo)***. De 
huidige aanbodstructuur bestaat uit verschillen
de winkelcentra en supermarkt locaties (kaart 1).

Binnenstad

De binnenstad is het hoofdcentrum van Woer
den. Het is een middelgroot centrum met ruim 
23.000 m² wvo en ruim 150 winkels***. Het 

* CBS Statline (2019).
** Whooz (2019), Whizehuishoudens segmentatie

model.
*** Locatus (2019), Online Winkelgebiedenverkenner.

aanbod bestaat voor het grootste deel uit 
nietdagelijks winkelaanbod. Er staan momen
teel circa 20 (winkel)panden leeg (± 10%)***. Dit 
leegstandsniveau is lager dan in veel andere 
middelgrote centra, maar hoger dan gewenst  
(5 à 6% frictieleegstand).

Er is één supermarkt aanwezig: Albert Heijn 
aan de Wagenstraat (± 985 m² wvo). De 
omvang van deze supermarkt is naar huidige 
maatstaven beperkt. De supermarkt is zowel 
gericht op binnenstadsbezoekers uit Woerden 
en omliggende plaatsen, als op bewoners van 
de binnenstad en directe omgeving (ruim 2.500 
inwoners). Na afronding van de woning

ontwikkeling op het Defensieeiland zal het 
inwonertal in de directe nabijheid van de 
binnenstad verder toenemen. 

Verder heeft de binnenstad van Woerden een 
breed aanbod aan verszaken en drogisten. In 
de binnenstad is ook nog een aantal klein
schalige supermarkten gevestigd, zoals de 
natuurwinkel (± 250 m² wvo) op de Nieuwstraat. 
Deze winkels (‘minisupers’) worden in deze 
supermarkt stuctuur visie niet als supermarkt 
beschouwd, maar als onderdeel van de 
dagelijkse sector meegenomen. Het totale 
dagelijkse winkelaan bod heeft een omvang van 
circa 5.000 m² wvo (± 40 winkels).

Natuurwinkel in de binnenstad van Woerden Centrumsupermarkt (AH) is aan de kleine kant
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Kaart 1  Huidige supermarktstructuur in de gemeente Woerden, inclusief primaire verzorgingsgebieden
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Winkelcentrum Snel en Polanen

In winkelcentrum Snel en Polanen is één 
service supermarkt aanwezig. Deze Jumbo 
heeft een moderne maat van ± 1.420 m² wvo. 
Het wijkwinkelcentrum bestaat verder uit een 
compleet aanbod boodschappenwinkels. Op dit 
moment telt het verzorgingsgebied, bestaande 
uit de buurten Snel en Polanen, Waterrijk en 
Cattenbroek, circa 9.200 inwoners. Met de 
ontwikkeling van Snellerpoort (± 800 woningen) 
zal het aantal inwoners de komende 10 jaar 
flink toenemen (indicatie in 2025 ± 10.500 
inwoners). Bijna de helft van de inwoners van 
Snel en Polanen heeft de leeftstijl Kind en 
Carrière. Dit zal gevarieerder worden door de 
nieuwbouw op Snellerpoort (ook appartemen
ten). Het efficiënt opgezette winkelcentrum 
maakt een verzorgde indruk.

Winkelcentrum Molenvliet

De wijk Molenvliet in het westen van Woerden  
(± 9.500 inwoners) heeft ook een winkelcentrum 
met een Jumbosupermarkt. Met een omvang 
van circa 1.500 m² wvo is dit de grootste 
super  markt van Woerden. Daarnaast is een 
compleet aanvullend pakket aan boodschap
pen winkels met een functie voor de eigen wijk 
en directe omgeving (ruim 9.100 inwoners) 
aanwezig. Ook dit winkelcentrum maakt een 
verzorgde indruk.

Winkelcentrum Tournoysveld

In Tournoysveld is supermarkt Jumbo 
(± 1.060 m² wvo) de belangrijkste winkel. Dit 
centrum heeft een verzorgende functie voor de 
buurten Schilderskwartier, Vogelkwartier en 
Rietveld (samen ± 7.300 inwoners). Het centrum 
maakt een verouderde indruk. In 2016 is in het 
winkelcentrum een Action geopend.

Supermarkt Staatsliedenkwartier

De ruim 4.200 inwoners van het Staatslieden
kwartier, Breeveld en Geestdorp hebben niet de 
beschikking over een winkelcentrum. Wel is er 
een kleine discountsupermarkt (Aldi; ± 700 m² 
wvo) in het voormalige buurtwinkelcentrum. Het 
draagvlak voor een supermarkt neemt komende 
jaren iets toe met de ontwikkeling van zo’n 280 
woningen op het Campinaterrein en het terrein 
van Den Oudsten (Hof van Leyland). In de 
Staatsliedenbuurt is de bevolking gemiddeld 
ouder dan in de rest van de gemeente 
(vergrijzend). Dit is ook terug te zien in de 
leefstijlen van de inwoners; ruim een vijfde van 
de inwoners heeft de leefstijl Welverdiend 
Genieten.

Compleet wijkaanbod in winkelcentrum Molenvliet

Aldi in voormalig buurtwinkelcentrum oostzijde stad
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Supermarkten Bloemen- en bomenkwartier/

Honthorst

Ten westen van de binnenstad liggen op korte 
afstand van elkaar twee solitaire discount
supermarkten; Lidl en Aldi. De omvang van Aldi 
op bedrijven terrein Honthorst bedraagt circa  
800 m² wvo, de Lidl realiseert momenteel op de 
be staande locatie een nieuwe winkel van  
1.300 m² wvo. Mede door de ligging aan een 
doorgaande route en het onderscheidende 
segment hebben deze supermarkten een 
bovenwijkse aantrekkingskracht. In het Bloe
men en bomenkwartier wonen circa 4.600 
mensen.

Centrum Harmelen

Harmelen is de grootste dorpskern in de 
gemeente met ruim 8.000 inwoners. In het 
centrum zijn twee relatief kleine supermarkten 
gevestigd: Emté (circa 800 m² wvo) en Plus 
(circa 940 m² wvo). Deze supermarkten hebben 
een verzor gingsfunctie voor inwoners van 
Harmelen en omliggend buitengebied. 

Centrum Kamerik

Ten noorden van Woerden ligt de kern Kamerik 
(circa 3.800 inwoners). Hier is supermarkt Plus 
(circa 785 m² wvo) de belangrijkste aanbieder. 
Het verzorgingsgebied bestaat uit Kamerik en 
het omliggende buitengebied.

Centrum Zegveld

De kleinste kern in de gemeente is Zegveld. 
Hier biedt een kleinschalige Coopsupermarkt 
(circa 570 m² wvo) een belangrijke basis
voorziening. Het verzorgingsgebied (kern 
Zegveld en buitengebied) telt in totaal circa 
2.300 inwoners. 

De supermarktstructuur in Woerden is sinds 
2016 nauwelijks gewijzigd. Wel hebben enkele 
winkels een kleine uitbreiding gerealiseerd. Zo 
is de Plus in Harmelen in omvang toegenomen 
van 750 naar 940 m² wvo en wordt de Lidl 
uitgebreid van 1.165 naar 1.300 m² wvo. 

In Kamerik is een Plus-supermarkt

Verzorgde dorpssupermarkt in ZegveldSolitaire Aldi op bedrijventrerrein Honthorst



3 Trends en ontwikkelingen
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3.1 Relevante landelijke trends

Voordat ingegaan wordt op de mogelijkheiden 
voor supermarkten in Woerden is het van 
belang inzicht te hebben in een aantal actuele 
trends en ontwikkelingen in de detailhandel en 
het consumentengedrag. 

Marktaandeel internet neemt toe

Door de verdere ontwikkeling van online 
winkelen staat het functioneren van steeds meer 
winkels onder druk. In de nietdagelijkse sector 
zorgt het toenemend markt aandeel van internet 
de komende jaren voor een verdere afname van 
de behoefte aan fysieke winkels. Door de 
inwo  ners van Woerden wordt  in de nietdage
lijkse sector al circa 22% van de aankopen 
online gedaan*. 

Fysieke winkellocaties houden een meerwaarde 
als het gaat om dagelijkse, frequente aankopen 
(boodschappen in de directe woon/leefomge
ving) of voor een dagje naar de stad (uniek, 
groot aanbod en aantrekkelijke sfeer en 
beleving). Centra hebben voor inwoners van een 
stad, dorp of wijk een belangrijke (sociale) 
ontmoe tings functie. De (hoofd)centra hebben 
ook een veel bredere functie dan alleen de 

* I&O Research en DTNP (2019), 
Koopstromenonderzoek Randstad 2018.

winkels. Het relatieve belang van de 
aanwezigheid van andere publieksgerichte 
voorzieningen neemt toe. 

Lokale centra, zoals het centrum van Harmelen, 
blijven sterk in hun functie als laagdrempelige 
bood schappen locatie. Die functie is minder 
gevoelig voor ontwikkelingen in internetbeste
dingen. Supermarkten waren al de belangrijkste 
trekkers in dorpscentra en worden zo mogelijk 
nog belangrijker.

Bezoekreden middelgroot centrum

Consumenten kiezen steeds vaker óf voor het 
meest nabije centrum (boodschappen) óf voor 
de grote centra (dagje uit) óf voor internet 
(doelgerichte aankoop). De ‘middelgrote 
centrumgebieden’, zoals het centrum van 
Woerden (± 23.000 m² wvo), worden hierdoor 
steeds minder bezocht. Uit onderzoek van 
DTNP en de Radboud Universiteit blijkt dat in 
middelgrote centra de doelgerichte aankoop het 
belangrijkste bezoekmotief is**. Het recreatief 
winkelen oftewel ‘shoppen’ is van beperkt 
belang en neemt in dit soort centra verder in 
belang af als bezoekreden. Boodschappen 

** DTNP & Radboud universiteit (2018), 
Bezoekersonderzoek middelgrote centra 
WoerdenCentrum (± 200 enquêtes) was één van 
de twaalf onderzochte centra in 2018.

doen en het recreatief verblijven (bijvoorbeeld 
horeca bezoek) worden steeds belangrijkere 
bezoekmotieven. Centrumbezoekers zijn vooral 
lokale klanten die in veel gevallen iets nodig 
hebben (gericht koopdoel of boodschappen) en 
hiervoor frequent naar het centrum komen.

Bovenstaand beeld geldt ook voor Woerden
Centrum**:
• Boodschappen doen is het belangrijkste 

bezoekmotief (zie onderstaande figuur);
• 79% van de ondervraagde bezoekers komt 

uit de gemeente Woerden;
• 82% van de ondervraagde bezoekers komt 

ten minste één keer per week in het centrum.

Bezoekreden respondenten Woerden-Centrum
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Ontwikkelingen boodschappensector

Supermarkten zijn de afgelopen jaren gemiddeld 
groter geworden, zoals onder staande figuur laat 
zien. Met name het aantal supermarkten van 
1.000 tot 1.500 m² wvo is gegroeid, ten koste 
van kleine aanbieders (verdringing of vervan
ging/uitbreiding). Deze maat sluit goed aan op 
consumentenbehoeften (ruime opzet en 
assortiment), maar vraagt ook om een groter 
verzorgingsgebied. Deze schaal vergroting zet de 
fijnmazige dagelijkse winkel structuur in 
Nederland onder druk. Het aantal grootschalige 
supermarkten (> 2.000 m² wvo) neemt echter 
niet of nauwelijk toe (geen nieuwe XLformules). 
Voor komende jaren biedt juist de supermarkt 
met 1.000 à 1.500 m² wvo in een wijk of hoofd
centrum met ander bood schappen aanbod een 
aantrekkelijke en volledige aankooplocatie in de 
nabijheid van de inwoner (gemak en menselijke 
maat). Ook rekening houdend met het deels 
online doen van onze boodschappen sluit deze 
supermarktmaat aan bij de moderne consument.

In de dagelijkse sector is het marktaandeel 
internet nog beperkt (± 2% in Woerden), maar 
groeiend, gezien de verdubbeling in 2 jaar tijd 
(KSO 2018). Verwacht mag worden dat het 
marktaandeel verder stijgt, waarbij in deze visie 
vooralsnog uitgegaan wordt van circa 7,5% 
marktaandeel in 2025. Het groeiende aandeel 

online bood schap penbestedingen kan enerzijds 
verklaard worden door de komst van nieuwe 
aanbieders en formules (Picnic, Hello Fresh, 
etc.). Ander zijds richten de bestaande super
markt ketens (marktleiders) zich, met de bouw 
van nieuwe distributiecentra en door het 
doorontwikkelen van bezorgdiensten, nog 
nadrukkelijker op de online verkoop.

Daarnaast wordt het onderscheid tussen 
service en discountformules steeds kleiner.  
Discountsupermarkten worden steeds com
pleter (bijv. bake-off en A-merken) en service-
formules bieden ook een budget/discount
assortiment aan. Planologisch gezien 
(bestemmingsplan) zijn alle supermarkten  
in beginsel gelijk.

Supermarkten hebben steeds ruimere 
openingstijden en zijn grote concurrenten voor 
versspeciaalzaken. Het aantal bakkers en 
groentewinkels neemt bijvoorbeeld al jaren af, 
zij het langzaam. De beste overlevingskansen 
heeft de speciaalzaak daarentegen juist bij 
vestiging in de directe nabijheid van de 
supermarkt, zie p. 11.

Bij consumenten bestaat een toenemende 
belangstelling voor de herkomst en kwaliteit van 
etenswaren. Dit is onder meer terug te zien in 
een opmars van biologische/duurzame (land)
winkels en versmarkten. Ondernemers spelen 
steeds meer in op de diversiteit aan foodcon
sumptie, waarbij ook consumptie ter plaatse 
een belangrijker element wordt in de winkel. 

Ontwikkeling schaalgrootte supermarkten in Nederland
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supermarkt

3x per week

€ 22,- per bezoek

56% met de fiets of te voet

75% uit eigen dorp of wijk

44% bezoekt ook andere
winkels in het centrum

± 10.000 bezoekers per week

Profiel gemiddelde bezoeker in Nederland
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Voorwaarden combinatiebezoek

Trekkersrol supermarkten

Supermarkten zijn structuurbepalend voor het 
functioneren van centrum en winkelgebieden. 
Een gemiddelde servicesupermarkt van 1.200 
m² wvo trekt wekelijks circa 10.000 bezoekers 
waar andere, nabijgelegen winkels van kunnen 
profiteren. De onderlinge afstand en zichtrelatie 
spelen daarbij een belangrijke rol.  

Uit onderzoek van DTNP onder 3.000 respon
denten in 20 dorps en wijkcentra blijkt dat het 
grootste deel van supermarktbezoekers uit de 
eigen kern of wijk komt en de supermarkt 

meerdere keren per week bezoekt. Circa 44% 
van de respondenten combineert supermarkt
bezoek met een of meer voorzieningen in het 
centrum.  

Het onderzoek toont tevens aan dat combina
tiebezoek toeneemt naarmate de winkels 
dichter bij de supermarkt liggen. Na een 
onderlinge afstand van 80 meter neemt het 
combinatiebezoek snel af. Daarnaast blijkt het 
combinatiebezoek toe te nemen als er meer 
winkels in het zicht van de ingang van de 
supermarkt liggen. Hoe meer winkels in het 

zicht, hoe hoger het aandeel van de super
markt bezoekers dat ook een of meer andere 
winkels bezoekt. 

Op basis van deze uitkomsten kan geconclu
deerd worden dat supermarkten een belangrijke 
trekkersrol hebben voor andere winkels en 
centrumgebieden. Zij zorgen de hele week voor 
grote aantallen passanten, waar andere winkels 
van kunnen profiteren. Een goede ruimtelijke 
inpassing van supermarkten is daarbij dus wel 
van cruciaal belang. 
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Middelland-Noord: geleidelijke transformatie

3.2 Lokale ontwikkelingen

Toename bevolkingsomvang

Naar verwachting zal het aantal inwoners in de 
gemeente Woerden de komende jaren en in de 
toekomst verder toenemen, mede als gevolg 
van de diverse woningbouwplannen. In 2040 is 
de bevolking in Woerden volgens de bevolkings
prognoses gegroeid van de huidige 51.800 
inwoners naar 56.500 inwoners*. De voor
naamste bevolkingsgroei zal plaatsvinden in de 
stad Woerden. Naar ver wach ting zal het aantal 
inwoners in de kleine kernen stabiel blijven. 

Woningbouwlocaties

De komende jaren (t/m 2022) worden naar 
verwachting circa 1.250 woningen gerealiseerd. 
Rondom het centrum van de stad Woerden 
worden de komende jaren 210 woningen 
opgeleverd op het Defensieeiland en het 
Campinaterrein. Aan de oostkant van de stad 
wordt binnenkort gestart met de bouw van 175 
woningen op Hof van Leyland. Deze woningen 
worden naar verwachting in 2021 opgeleverd. 
Ten zuiden van het spoor, tegenover winkel
centrum Snel en Polanen, wordt Snellerpoort 
ontwikkeld. Hier worden tot 2027 circa 800 
woningen gebouwd. Verder naar het westen 

* Primos (2017) via Woningmarktmonitor provincie 
Utrecht.

wordt in de toekomst het huidige bedrijven
terrein MiddellandNoord geleidelijk ontwikkeld 
tot een gemengd stedelijk woonmilieu, met circa 
1.800 tot 2.400 woningen in 2035. De ontwikke
lingen in Snellerpoort en MiddellandNoord 
maken net als het Stationsgebied deel uit van 
de Poort van Woerden, de stedelijke ontwikke
ling van het stationsgebied als verbinding met 
de binnenstad.

Ook in de kleine kernen van de gemeente 
Woerden worden de komende jaren op 
verschillende plekken woningen ontwikkeld. Zo 
worden in Harmelen 226, in Kamerik 52 en in 
Zegveld 57 woningen gerealiseerd. Hierdoor 
blijft het aantal inwoners in de kleine kernen 
stabiel, waardoor ook het huidige draagvlak 
voor voorzieningen zoals supermarkten 
behouden blijft.

Supermarktplannen 

Net als in veel andere plaatsen is de super
markt branche in Woerden behoorlijk in bewe
ging. Verschillende partijen willen zich graag 
vestigen of hun lokale positie versterken in 
Woerden. Daarnaast zorgen de groeiambities 
van de gemeente Woerden en de vele woning
bouw plannen voor potentiële markt ruimte voor 
(nieuwe) supermarkten. De realisatie van 
nieuwe woningen vindt de eerst komende jaren Lidl bouwt moderne winkel op oude locatie
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vooral plaats in het oostelijk deel van de stad 
Woerden. Dat biedt extra omzetpotenties voor 
supermarkten in dit deel van de stad (zie kaart 1). 

In Woerden zijn diverse actuele plannen en 
ontwikkelingen:

• Lidl bouwt momenteel een nieuw en groter 
winkelpand op de locatie aan de Iepenlaan. 
Een tijdelijke Lidl is gevestigd op bedrijven
terrein MiddellandNoord.

• De Emté in Harmelen wordt omgezet naar 
een Coopsupermarkt.

• Voor winkelcentrum Snel en Polanen zijn 
plannen in ontwikkeling om het huidige 
aanbod commerciële ruimte uit te breiden, 
eventueel voor een extra supermarkt. 
Verschillende partijen tonen interesse.

• De ontwikkeling van MiddellandNoord als 
onderdeel van de ‘Poort van Woerden’ 
resulteert in de ambitie om wijkvoorzienin
gen, waaronder mogelijk een supermarkt, in 
deze toekomstige wijk te realiseren. Verschil
len de partijen tonen interesse.

• Verschillende supermarktformules, gevestigd 
of nog niet gevestigd in Woerden, hebben de 
wens uit te breiden of een nieuwe/extra 
vestiging te openen in de stad.

Om de wenselijkheid en haalbaarheid van deze 
initiatieven te kunnen beoordelen, is een 
duidelijk en actueel beleidskader nodig. Deze 
visie op de supermarktstructuur dient hiervoor 
de kaders te bieden. In het volgende hoofdstuk 
wordt hierop ingegaan. 

Emté wordt binnenkort omgebouwd tot Coop

Ontwikkeling Snellerpoort; tweede supermarkt?AH: een van de formules die positie wil versterken



4 Toekomstvisie
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4.1 Beleidsuitgangspunten

Coalitie-akkoord

In het coalitieakkoord uit 2018 zet het college 
van B&W voor de komende jaren onder meer in 
op een goede woonomgeving met een daarbij 
passend voorzieningenniveau*. Om in te spelen 
op de toenemende woningdruk worden in 
Woerden woningen bijgebouwd, met oog voor 
de menselijke maat. Speerpunt in de stedelijke 
inbreiding en vernieuwingsopgave is de ontwik
ke ling van de Poort van Woerden, centraal in de 
stad, bestaande uit o.a. Snellerpoort, stations
gebied, MiddellandNoord en verbindingen met 
de binnenstad.

Detailhandelsstructuurvisie 

In de detailhandelsstructuurvisie uit 2009** is 
ingezet op de volgende uitgangspunten:
• Versterking van de binnenstad als hoofd

centrum van de gemeente;
• Een fijnmazige en levensvatbare winkel-

structuur op buurt en wijkniveau;
• Behoud van (basis)voorzieningen in kleine 

kernen, in verband met de leefbaarheid. 

* Gemeente Woerden (2018), Coalitieakkoord 
“Duurzaam en daadkrachtig midden in de 
samenleving”.

** DTNP (2009), Detailhandelsstructuurvisie Woerden.

Om deze doelstellingen te halen, voert de 
gemeente een restrictief beleid. De bestem 
ming ‘detailhandel’ blijft voorbehouden aan de 
bestaan de centra. In andere gebieden  
(o.a. bedrijventerreinen) wordt ingezet op het 
afbouwen van de bestemming detailhandel. 

De benoemde uitgangspunten zijn nog steeds 
actueel voor deze visie op de supermarkten
structuur. Ontwikkelingen in de supermarkt
branche dienen daar zoveel mogelijk aan bij te 
dragen. Juist supermarkten zijn  bepalend voor 
de algehele winkelstructuur op de lange termijn.

Beleidskader binnenstad Woerden

In 2017 is de binnenstadsvisie ‘Woerden 
Vestingstad’ opgesteld. Deze visie is in 2018 
nader uitgewerkt in het ‘Beleidskader binnen
stad Woerden 20182022’. De ambitie is om van 
de binnenstad van Woerden het hart van de 
stad te maken, waar inwoners en bezoekers 
naar toe gaan voor boodschappen of een dagje 
uit. De boodschappenfunctie versterkt het 
centrum in de toekomst. Nieuwe initiatieven in 
de binnenstad worden aan het vastgestelde 
beleidskader getoetst.

Boodschappen en ontmoeten in de binnenstad

Balans complete supermarkten - fijnmazige structuur
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4.2 Marktmogelijkheden

Distributie-planologisch onderzoek

Om te bepalen in hoeverre sprake is van 
marktmogelijkheden in de supermarktbranche 
in Woerden maken we, aan de hand van 
kengetallen en bestaand onderzoek, een 
distributieve analyse voor het supermarkt
aanbod in de hele gemeente. In bijlage 1 is een 
uitgebreide toelichting opgenomen. We gaan 
hier in op de belangrijkste conclusies. 

Uitgaande van de huidige inwonertallen en 
gemeten koopstromencijfers* komt er een 
behoorlijke uitbreidingsruimte van circa 3.000 
m² wvo uit de berekening. Voor de toekomst 
wordt uitgegaan van een toename van de 
bevolkingsomvang tot ruim 54.000 inwoners in 
2025. De marktruimte groeit de komende tien 
jaar naar verwachting niet doordat de online 
bestedingen toenemen (inwo nersgroei en 
afname door internet heffen elkaar op).

De uitbreidingspotentie binnen Woerden is fors, 
zeker gezien de overwegend verzadigde markt 
in Nederland. Wel kunnen bij de berekeningen 
enkele kanttekeningen worden geplaatst: 

* I&O research en DTNP (2018), Randstrad 
Koopstromenonderzoek 2018.

• Het is gebruikelijk in dergelijke distributieve 
berekeningen uit te gaan van de landelijk 
gemiddelde vloerproductiviteit. Daarin wordt 
echter ook slecht functionerend aanbod 
meegenomen. Voor een aanbodstructuur 
die bestaat uit moderne, prijsvriendelijke 
servicesupermarkten is een hogere vloer
productiviteit dan het landelijk gemiddelde 
nodig. Als uitgegaan wordt van een markt
conforme vloerproductiviteit, neemt de 
uitbreidingspotentie ook af.

• De uiteindelijke potenties zijn voor een deel 
afhankelijk van hoe de woningbouw zich zal 
ontwikkelen. Daarnaast zal woningbouw 
vooral voor een aantal deelgebieden in 
Woerden (vooral oostelijke delen) gaan 
leiden tot toenemende marktpotenties.   

Desondanks is, net als in de detailhandels
structuurvisie uit 2009 en de supermarkt
structuurvisie uit 2016 een behoorlijke 
uitbreidingspotentie te berekenen.

Marktpotenties inzetten voor behalen ambities

Het is verstandig om de aanwezige markt
potenties zoveel mogelijk te benutten voor het 
behalen van de beleidsdoelstellingen, en de 
winkelstructuur als geheel zoveel mogelijk te 
versterken, zeker ook gelet op de krimpende 
markt en de toenemende leegstand in 

winkelcentra. Dit betekent medewerking 
verlenen aan nieuwe marktontwikkelingen op 
locaties waar de economische en maatschap
pelijke meerwaarde het grootst is en terug
houdend beleid op locaties waar de 
toegevoegde waarde beperkt is of zelfs de 
beoogde winkelstructuur ondermijnt.  

4.3 Gewenste structuur

De gewenste structuur uit 2016 wordt in deze 
geactualiseerde visie grotendeels voortgezet. 
De huidige spreiding van de wijkwinkelcentra en 
dorpscentra biedt, in combinatie met de binnen
stad van Woerden, een goed uitgangspunt voor 
de toekomstige fijnmazige structuur. In deze 
structuur wordt rekening gehouden met de 
positie van de verschillende centra, ontwikke
lingen in de markt en het (toekomstige) aantal 
inwoners in elk verzorgingsgebied tot 2025, zie 
kaart 2 op de volgende pagina. 

Binnenstad Woerden

Het huidige supermarktaanbod met maar één, 
niet al te grote aanbieder is beperkt. Onderzoek 
toont steeds weer aan dat in centra van deze 
omvang de lokale boodschappenfunctie belang
rijker wordt, zoals besproken in paragraaf 3.1. 
Supermarkten zijn daarbij cruciale publieks
trekkers die voor een passantenstroom zorgen. 
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Kaart 2  Gewenste supermarktstructuur in de gemeente Woerden tot 2025
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Met goed ingepaste supermarkten kan een 
divers voorzieningenniveau behouden blijven en 
wordt leegstand voorkomen. Meer dan ooit is 
het daarom van belang in te blijven zetten op 
versterking van het supermarkt aanbod: 
schaalvergroting van de bestaande supermarkt, 
en het toevoegen van een tweede supermarkt. 
De deels historische omgeving maakt dit in de 
binnenstad echter niet een voudig. Desondanks 
is het van groot belang alle mogelijkheden te 
onderzoeken om versterking toch mogelijk te 
maken. Voor de komende vijf jaar is het een 
speerpunt voor de gemeente om actief en 
samen met marktpartijen een ontwikkel locatie 
te vinden.

De supermarkten in het centrum dienen in 
omvang en/of formule ten minste gelijkwaardig 
te zijn met de wijksupermarkten. In combinatie 
met het ruime overige boodschappenaanbod in 
het centrum kunnen zodoende voldoende 
consumenten uit heel Woerden en omgeving 
aangetrokken worden (omvang dagelijks 
aanbod ± 7.000 m² wvo). De centrumsuper
markten behoren idealiter tot de grootste van de 
gemeente; circa 1.500 m² wvo. De berekende 
extra marktpotenties worden daarom bij voor
keur in belangrijke mate ingezet voor verster
king van het supermarktaanbod in de binnen
stad. 

Wijkwinkelcentrum Snel en Polanen 

Winkelcentrum Snel en Polanen heeft een toe
komstig verzorgingsgebied van ruim 10.000 of 
meer inwoners. De bevolkingstoename wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de nieuwbouw in 
Snellerpoort, naast het winkelcentrum. Het 
toekomstige inwonertal van de wijk is ruim 
voldoende voor een compleet en divers dagelijks 
aanbod. Het centrum beschikt nu over één 
supermarkt als publiekstrekker, met een 
eigentijdse omvang van circa 1.500 m² wvo. Het 
is gewenst dat deze supermarkt niet veel groter 
wordt dan deze 1.500 m² wvo. Bij substan tiële 
vergroting wordt deze supermarkt met afstand de 
grootste aanbieder in de gemeente met daardoor 
een te sterke boven wijkse aantrek kings kracht. Dit 
ontneemt de omzetpotenties die nodig zijn voor 
behoud van een buurt supermarkt voor inwoners 
in het Staatsliedenkwartier én ontneemt de (her)
ontwikkelingspotenties voor supermarkten in de 
binnenstad.

Wel kan het supermarktaanbod versterkt worden 
door toevoeging van een tweede supermarkt, bij 
voorkeur in een aanvullend marktsegment. Twee 
supermarkten (en een positie als compleet 
wijkwinkelcentrum) biedt keuze en een sterke 
basis voor een gevarieerd overig wijkgericht 
aanbod voor de dagelijkse boodschappen op de 
lange termijn. Als een supermarkt wordt 

Extra supermarkt voorwaarde voor vitaal centrum

Marktpotenties benutten voor sterkere winkelcentra
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toegevoegd, dan gaat het bij voorkeur om 
verplaatsing van een van de huidige solitaire 
supermarkten. 

Wijkwinkelcentrum Molenvliet

Winkelcentrum Molenvliet heeft een verzor gings
gebied van ruim 9.000 inwoners. Dit is ruim 
vol doende draagvlak voor een volwaardige 
supermarkt van maximaal 1.500 m² wvo. In 
Molenvliet vindt in tegenstelling tot in Snel en 
Polanen geen woningbouw plaats. Hierdoor 
groeit het inwonertal niet en is er een grote kans 
dat dit zelfs terugloopt (huishoudens verdunning). 
Dit heeft als gevolg dat het draag vlak voor een 
eventuele tweede supermarkt te gering wordt, 
onder andere ook door groei van internet in de 
dagelijkse sector. Het supermarkt aanbod wordt in 
dit winkel centrum niet verder uitgebreid, ook 
gezien de nabijheid van de Lidl aan de Iepenlaan, 
die door de recente uitbrei ding als een gegeven 
in de structuur moet worden beschouwd. 

Buurtwinkelcentrum Tournoysveld

Winkelcentrum Tournoysveld heeft met circa 
7.000 inwoners een beperkter draagvlak dan de 
twee andere wijkcentra. Het primaire verzor
gings gebied blijft groot genoeg voor één 
volwaardige supermarkt als belangrijkste 
publieks trekker en voor een positie als  
buurtwinkel      centrum. Dit biedt voldoende basis 

om hier een divers overig (dagelijks) aanbod te 
behouden. Enige schaalvergroting van de 
bestaande supermarkt naar een eigentijdse 
omvang (maximaal 1.500 m² wvo) is hier 
mogelijk. Uitbreiding van de supermarkt kan 
ook (financiële) mogelijkheden bieden voor een 
algehele kwaliteitsverbetering van dit verouder
de winkelcentrum. 

Buurtcentrum Staatsliedenkwartier

Ondanks de beperkte omvang van de wijk (ruim 
4.200 inwoners) is een supermarkt in deze wijk 
wenselijk en naar verwachting haalbaar. De wijk 
heeft een relatief geïsoleerde ligging door de 
matige autobereikbaarheid van de omliggende 
wijken. Het spoor aan de zuidzijde vormt een 
barrière tussen de wijk en winkelcentrum Snel 
en Polanen. Daarnaast is de verbinding met het 
centrum moeizaam en complex. Dit is vooral 
nadelig voor de oudere inwoners van deze wijk, 
waarvan wel verwacht wordt dat ze zelfstandig 
blijven wonen. Juist voor deze doelgroep draagt 
een supermarkt bij aan de leefbaarheid en er 
mag verwacht worden dat deze inwoners de 
dagelijkse boodschappen in een eigentijdse 
buurtsupermarkt doen (dagelijkse contact
moment met buurtgenoten). Het formaat van de 
supermarkt moet wel aansluiten bij de omvang 
van de wijk. Een supermarkt van maximaal 
1.000 m² wvo is hierin haalbaar, met eventueel 

kleinschalig aanvullend wijkaanbod (bijvoor
beeld zorgvoorziening). Door de woningbouw
plannen aan de oostkant van de wijk zal het 
draagvlak de komende jaren iets toenemen.

Middelland-Noord

De transformatie van MiddellandNoord tot 
gemengd stedelijk woonmilieu is in 2030 nog in 
volle gang. Gelet op de uitgangspunten van het 
detailhandelsbeleid is het niet gewenst dat er 
een supermarktvoorziening in dit gemengde 
milieu gerealiseerd wordt, voordat het draagvlak 
(inwoners en werkenden) voldoende groot is om 
deze voorziening te ‘dragen’ (indicatie: meer 
dan 4.000 inwoners). Doordat in Middel land
Noord zeker tot 2025 nog onvoldoende mensen 
wonen, is een supermarkt ook nog niet econo
misch rendabel of zal een supermarkt veel 
klanten (moeten) trekken vanuit andere delen 
van de gemeente. Dit zet het functioneren van 
de beleidsmatig gewenste supermarkten in 
Woerden onder druk en ondermijnt daarmee de 
gewenste detailhandelsstructuur van Woerden.

Door de onzekere lokale factoren en het hoge 
tempo van de ontwikkelingen in consumenten
gedrag en de supermarkt branche is nu nog 
geen uitspraak te doen over de mogelijkheid 
van een supermarkt in deze wijk na 2025. Het 
is van belang dit over vijf jaar opnieuw af te 
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wegen, vanuit de totale detailhandelsstructuur. 
De plannen zijn dan concreter en er is meer zicht 
op de lokale ontwikkelingen. Mocht eerder dan 
2025 het inwonertal in MiddellandNoord fors 
toenemen (> 4.000 inwoners), dan is het gewenst 
deze integrale structuurafweging al op dat 
moment opnieuw te maken.

Stationsgebied

Het Stationsgebied voorziet in voorzieningen die 
primair gericht zijn op treinpassanten en dus op 
deze passantenstroom kunnen functioneren. Het 
aanbod is voornamelijk gericht op directe 
consumptie. Een reguliere supermarkt in het 
stationsgebied is niet gewenst.

Solitaire supermarkten Bloemen- en bomen-

kwartier/Honthorst

De solitaire supermarkten in Woerden leveren 
door hun ligging geen bijdrage aan de winkel
structuur als geheel. Ze bieden geen kansen 
voor een combinatiebezoek met andere winkels. 
Juist in winkelgebieden fungeren supermarkten 
als publiekstrekkers. In deze visie op de gewen
ste aanbodstructuur worden markt  potenties dan 
ook ingezet voor versterking van het supermarkt
aanbod in winkelcentra. Aan de solitaire super
markten wordt bij voorkeur geen mede werking 
voor uitbreiding verleend. Verplaatsing naar een 
van de winkelgebieden, waar conform dit beleid 

wel ruimte is voor een extra super markt (zoals 
in de binnenstad en wijkcentrum Snel en 
Polanen) is wel gewenst. Daar kunnen de 
super markten een bijdrage leveren aan 
versterking van de winkelstructuur. Een 
verplaatsing kan ook gepaard gaan met 
schaalvergroting tot een moderne omvang die 
past bij de verzorgings functie van het winkel
centrum. 

Ondanks dat de Lidl niet binnen de gewenste 
winkelstructuur ligt, wordt deze supermarkt
locatie gezien als een gegeven in de super
marktstructuurvisie. De supermarkt die 
momenteel aan de Iepenlaan gerealiseerd 
wordt, is van een moderne omvang en heeft 
daardoor toekomstperspectief. Ook kan de 
supermarkt door haar locatie een functie voor 
de wijk ontwikkelen. Verdere uitbreiding van de 
supermarkt is niet meer gewenst.

Dorpscentrum Harmelen

Het is de ambitie voor het centrum van 
Harmelen om de twee huidige supermarkten in 
het dorp ook op langere termijn in het centrum
gebied te behouden. Met twee supermarkten is 
er diversi teit en dus keuze in het aanbod. Dit 
biedt een goede basis om zoveel mogelijk 
inwoners en koopkracht aan het eigen centrum 
te blijven binden. Een sterk supermarktaanbod 

is ook hier de basis voor overige voorzieningen, 
en van cruciaal belang voor het centrum. Alleen 
als de supermarkten op korte afstand van de 
overige winkels zijn gelegen, kan synergie en 
combina tie bezoek ontstaan. Gelet op het 
beperkte draagvlak is het gewenst dat de 
supermarkten niet te groot worden (indicatie 
1.000 m² wvo) en dat er ten opzichte van elkaar 
evenwicht blijft bestaan in de omvang.

Dorpscentra Zegveld en Kamerik

In de kleine kernen Kamerik en Zegveld is het 
draagvlak voor behoud van een volwaardige 
supermarkt beperkt. Desondanks is het de 
ambitie om de huidige voorzieningen in beide 

Supermarkt belangrijke lokale voorziening
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kernen zoveel mogelijk te behouden. Daarom 
wordt (desgewenst) meegewerkt aan een 
beperkte uitbreiding van de supermarkt. Dit kan 
nodig zijn om een voldoende gevarieerd 
assortiment te kunnen blijven bieden, of om 
voldoende ruimte te hebben voor uitstalling van 
producten, loopruimte etc. In beide kernen 
wordt uitgegaan van één supermarkt met de 
huidige omvang tot een maximum van 1.000 m² 
wvo.

4.4 Beleidskader

Het beleid van de gemeente Woerden voor 
supermarkten is bij voorkeur primair gericht op 
het bereiken van de gewenste aanbodstructuur 
(kaart p. 17). Bestaande en toekomstige markt
initiatieven worden beoordeeld en getoetst op 
de bijdrage die ze daaraan leveren. 

Toetsing op bijdrage aan doelstellingen

Om voor de lange termijn een vitale winkel
structuur te behouden wordt bij voorkeur 
mede werking verleend aan schaalvergroting 
van de bestaande supermarkt in de binnenstad 
en wordt met marktpartijen gezocht naar een 
locatie voor een tweede volwaardige super
markt (nieuwvestiger of verplaatser). In Snel en 
Polanen is ruimte voor een tweede supermarkt, 

bij voorkeur door de verplaatsing van een 
soli taire supermarkt, zodat het verspreide 
aanbod afneemt. Op andere locaties kan 
supermarkt aanbod beperkt uitbreiden, passend 
bij het verzorgingsgebied. 

Samenvattend resulteert dit in de volgende 
super marktstructuur (kaart 2):
• Binnenstad: twee supermarkten met beide 

een omvang van circa 1.500 m² wvo;
• Wijkwinkelcentrum Snel en Polanen: twee 

supermarkten van ieder circa 1.500 m² wvo 
(toevoeging supermarkt bij voorkeur door 
verplaatsing van een solitaire vestiging);

• Wijkwinkelcentrum Molenvliet: één 
supermarkt van maximaal 1.500 m² wvo;

• Buurtwinkelcentrum Tournoysveld: één 
supermarkt van maximaal 1.500 m² wvo;

• Buurtcentrum Staatsliedenkwartier: één 
supermarkt van maximaal 1.000 m² wvo;

• Dorpscentrum Harmelen: twee super
markten van maximaal 1.000 m² wvo;

• Dorpscentra Zegveld en Kamerik: één 
supermarkt van maximaal 1.000 m² wvo. 

Gelet op de lokale ontwikkelingen is het 
raadzaam in 2025 de supermarktstructuur te 
actualiseren.

Ruimtelijke inpassing

Bij nieuwe supermarktontwikkelingen in een van 
de winkelcentra is het van belang in te zetten op 
een goede ruimtelijke inpassing van de super
mark ten. Belangrijke aspecten zijn de ligging in 
de structuur van een centrum, de afstand tot 
andere winkels, een goede zichtrelatie en 
parkeren. Dit zijn belangrijke voorwaarden om 
de synergie-effecten voor andere winkels 
optimaal te kunnen benutten. Bij voorkeur wordt 
alleen meegewerkt aan uitbreidingen als de 
functioneelruimtelijke relatie met de overige 
winkels goed kan worden gelegd. 
Formules en marktsegmenten

In winkelgebieden met meer dan één 
supermarkt is het gewenst dat supermarkten 
elkaar aanvullen in formule/marktsegment. 
Planologisch is het in beginsel niet mogelijk om 
(op basis van ruimtelijk relevante criteria) 
onderscheid te maken tussen verschillende 
supermarktformules. Hoewel het overheden 
niet is toegestaan concurrentieverhoudingen 
tussen supermarkten te plannen/reguleren, kan 
een gevarieerd aanbod wel beleidsmatig 
worden gestimuleerd. Dit kan onder andere 
door een goede ruimtelijke spreiding en 
zorgvuldige afstemming van de omvang van 
supermarkten op het primaire marktgebied en 
op hun positie binnen het winkelgebied en ten 
opzichte van elkaar. 
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Initiatieven buiten de gewenste winkelstructuur

Om de beleidsdoelstellingen te behalen, zijn 
nieuwe supermarktontwikkelingen buiten de 
gewenste bestaande structuur ongewenst 
(uitbreidingen of nieuwe supermarktlocaties). 
Dit sluit aan bij het reeds restrictieve beleid van 
de gemeente voor detailhandel op verspreide 
en perifere locaties (o.a. bedrijventerreinen). 

Nieuwe supermarktontwikkelingen worden bij 
voorkeur zoveel mogelijk ingezet voor verster
king van de centra en kunnen dienen als 
belangrijke (financiële) drager voor de nood-
zakelijke investeringen in winkelgebieden. 
Solitaire en perifere ontwikkelingen kunnen de 
positie van de winkelcentra op de langere 
termijn verzwakken en gaan ondermijnen. 
Indien de gelegenheid zich voordoet, wordt de 
supermarktlocatie op bedrijventerrein Honthorst 
getransformeerd naar een andere stedelijke 
functie.

Afhaalpunten (Pick-up points)

Initiatieven voor (boodschappen)afhaalpunten 
worden in bestaande winkelgebieden gefacili
teerd. De meeste supermarktorganisaties 
zetten zelf ook in op afhalen bij de winkel en op 
thuisbezorging.

Indien een consument in een pand artikelen kan 
bekijken, betalen of afhalen is sprake van een 
ruimtelijke detailhandelsactiviteit, die planolo
gisch ook als zodanig beoordeeld dient te 
worden. Dit betekent dat afhaalpunten (maar 
ook internetwinkels of showrooms) die ingericht 
zijn voor het bezoek van consumenten alleen 
zijn toegestaan in panden met een detail
handels bestemming of brede centrum
bestemming waarbinnen detailhandel is 
toegestaan. Er is geen aanleiding om voor dit 
type detail handels activiteit een uitzondering in 
het beleid te maken. 

Afhaalpunten kunnen juist in winkelcentra een 
goede invulling zijn voor leegstaande panden. 
Daarnaast kan het synergie-effecten opleveren 
met nabijgelegen winkels (combinatiebezoek). 
In de praktijk vinden dergelijke ontwikkelingen 
ook al plaats. Voorwaarde voor deze functie is 
wel dat de autobereikbaarheid goed is en dat er 
parkeergelegenheid voor de deur is. De randen 
van de binnenstad, de wijkwinkelcentra, en de 
dorpscentra zijn goede vestigingslocaties voor 
afhaalpunten.

Online bestelde producten afhalen bij de supermarkt

.. of thuis laten bezorgen
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Bijlage 1 

Om een beeld te krijgen van de haalbare 
omvang voor supermarkten in Woerden is in 
deze bijlage een distributieplanologische 
berekening (DPO) gemaakt voor het primaire 
verzorgingsgebied. Dit betreft een indicatieve 
analyse van de verwach te vraag en het 
(toekomstig) haalbaar aanbod, op basis van 
bestaande onderzoeks gegevens, kengetallen 
en ervaringscijfers.

De vraagzijde wordt bepaald door de 
bestedingen per hoofd (in supermarkten), de 
omvang van het verzorgingsgebied (aantal 
inwoners), de mate waarin het bestedings
potentieel uit dit verzorgingsgebied terechtkomt 
in de eigen supermarkten (koopkrachtbinding) 
en de mate waarin bestedingen van elders 
toevloeien (koopkrachttoevloeiing). Aan de 
aanbodzijde spelen de omvang (m2 wvo) en 
benodigde bestedingen per m2 wvo (vloer
productiviteit) een rol.

Omvang primair verzorgingsgebied

Het primaire verzorgingsgebied van super
markt aanbod in Woerden bestaat uit de 
inwoners van de gehele gemeente. Momenteel 

zijn dit circa 52.200 inwoners. Tot 2025 wordt 
uitgegaan van circa 54.200 mensen, op basis 
van prognoses van de provincie Utrecht*. In 
2030 is het inwonertal in de gemeente Woerden 
naar verwachting gegroeid naar 55.000 
inwoners. 

Bestedingen per hoofd

In Nederland is de gemiddelde besteding per 
hoofd van de bevolking in de supermarktsector 
per jaar € 1.981 (excl. btw). Het gemiddeld 
inkomen in Woerden ligt 10% boven het lande
lijk gemiddelde, waardoor in de berekening 
wordt uitgegaan van € 2.097 (excl. btw)**. 
Gezien de groeiverwachting van het marktaan
deel van internet in de dagelijkse sector, van 2 
naar circa 7.5% in 2025 en (meer dan) 10% in 
2030, is voor de toekomstige situatie een 
correctie doorge voerd. De gemid delde beste
ding per persoon in super markten per jaar komt 
daarmee indicatief uit op respectievelijk € 1.979 
en € 1.925 (excl. btw).

Koopkrachtbinding

Woerden beschikt over een aantrekkelijk en 
uitgebreid supermarktaanbod. Het formule
aanbod is divers en veel supermarkten hebben 

* Primos (2017) via Woningmarktmonitor provincie 
Utrecht.

** CBS (2019).

een moderne omvang. Voor de inwoners van 
Woerden bestaat er geen aanleiding om elders 
boodschap pen te doen. Een klein deel van de 
inwoners (met name inwoners van Harmelen) 
zal er (incidenteel) toch voor kiezen om bood
schappen te doen in omliggende winkelcentra, 
zoals Vleuterweide. Uit het recent uitgevoerde 
Koopstromenonderzoek in de Randstad blijkt 
dat de supermarkten in Woerden een koop
kracht binding hebben van 92%*** (inclusief 
afvloeiing naar internet). De binding aan fysieke 
winkels bedraagt circa 94% (exclusief afvloeiing 
naar internet). Voor de berekeningen wordt 
uitgegaan van deze hoge koopkracht binding.

Koopkrachttoevloeiing

Naast inwoners uit de eigen gemeente zijn er 
inwoners uit omliggende gemeenten die hun 
boodschappen doen in Woerden. Dit zijn met 
name inwoners uit omlig gende kernen  
(o.a. Linschoten) van naastgelegen gemeenten  
Montfoort en BodegravenReeuwijk. In totaal is 
er in de gemeente Woerden 12% toevloeiing in 
de dagelijkse sector.

*** I&O research en DTNP (2018), Randstrad 
Koopstromenonderzoek 2018.
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Vloerproductiviteit

De gemiddelde vloerproductiviteit per m2 per 
jaar in supermarkten ligt op € 8.093 (excl. btw). 
Om te kunnen functioneren hebben ook de 
supermarkten in Woerden redelijkerwijs deze 
vloerproductiviteit gemiddeld genomen 
minimaal nodig.

Marktruimte verzorgingsgebied

Op basis van bovenstaande uitgangspunten is 
in tabel 1 een indicatie gegeven van de markt
ruimte voor supermarkten in Woerden. Er zijn 
drie berekeningen gemaakt, een voor de 
huidige situatie en twee voor de toekomstige 
situaties in 2025 en 2030. De bevol kings
prognose en verwachte ontwikkeling van 
internetverkoop zijn hierin meegenomen. 

De indicatieve marktruimte voor de huidige en 
de toekomstige situatie laten beide ruimte voor 
uitbreiding met maximaal circa 3.000 m² wvo 
zien. Aangezien de supermarktstructuur in 
Woerden nagenoeg ongewijzigd is, is de 
marktruimte in vergelijking met 2016 niet 
gewijzigd. Hoewel er in 2025 wordt uitgegaan 
van een toename van de bevolking zorgt een 
groeiend marktaandeel van internetaankopen er 
naar verwachting voor dat het totale omzet
potentieel voor supermarkten in Woerden 
nagenoeg gelijk blijft. Gezien de onvoorspelbare 

Tabel 1 Indicatie marktruimte supermarkten in gemeente Woerden*

2019 2025 2030

Inwoners primair verzorgingsgebied 52.200 54.200 55.000
Winkelomzet per hoofd (excl. btw) € 2.097 € 1.979 € 1.925
Koopkrachtbinding 94% 94% 94%
Omzet uit primair verzorgingsgebied (excl. btw) € 103 mln € 101 mln € 99,5 mln

Koopkrachttoevloeiing (aandeel van totale omzet) 12% 12% 12%
Totale potentiële omzet (excl. BTW) € 117 mln € 115 mln € 113 mln

Gemiddelde omzet per m² NL (excl. btw) € 8.093 € 8.093 € 8.093
Potentieel winkelaanbod (wvo) 14.400 m² 14.200 m² 14.000 m²
Aanwezig winkelaanbod (wvo)  11.200 m² 11.200 m² 11.200 m²

Indicatie uitbreidingsruimte in Woerden (wvo) 3.200 m² 3.000 m² 2.800 m²

* In bovenstaande tabel wordt uitgegaan van de winkelomzet in fysieke winkels, internet is in deze berekeningen niet 
meegenomen.

markt ontwikkelingen in de supermarkten
branche (o.a. logistieke innovatie) en de 
verwachte groei van inwoners is de berekening 
voor 2030 niet meer dan een grove indicatie. 
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1 Inleiding 

In opdracht van de gemeente Woerden is door Cauberg Huygen B.V. een onderzoek uitgevoerd van het 
omgevingsgeluid met betrekking tot het bestemmingsplan ‘Snel en Polanen’ in Woerden. Het bestemmings-

plan evenals het aangrenzende bestemmingsplan ‘Snellerpoort’ zijn in voorbereiding, voor beide plannen zijn 
inmiddels voorontwerpbestemmingsplannen gemaakt. De twee bestemmingsplannen gezamenlijk zijn 
opgedeeld in 10 kavels: kavels B0 t/m B10. Het bestemmingsplan Snel en Polanen omvat de kavel B5/B6 

(beschouwd als één kavel). 

Beide bestemmingsplannen maken geluidgevoelige bestemmingen mogelijk (wonen). Daarnaast wordt in 

bestemmingsplan Snellerpoort de al bestemde, maar nog niet aangelegde Beneluxlaan meer in oostelijke 
richting op de Steinhagenseweg aangesloten. Het deel van de Steinhagenseweg, ten westen van de aan-
sluiting van de Beneluxlaan op de Steinhagenseweg, wordt geherprofileerd tot een buurtontsluitingsstraat. 

De bestemmingsplannen zijn separaat, onafhankelijk van elkaar, onderzocht op het gebied van omgevings-
geluid. Het voorliggend rapport omschrijft het onderzoek van de optredende geluidbelastingen vanwege weg- 

en spoorverkeer voor het bestemmingsplan Snel en Polanen. Figuur 1.1 toont de verbeelding van 
bestemmingsplan Snel en Polanen. 

Figuur 1.1: Verbeelding bestemmingsplan ‘Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen’ 
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1.1 Aanleiding onderzoek 

De geplande geluidgevoelige bestemmingen (woningen) betreffen een nieuwe situatie in de zin van de Wet 
geluidhinder. Het plangebied bevindt zich volgens de Wet geluidhinder binnen de geluidszones langs de 
Steinhagenseweg/Beneluxlaan en langs de spoorlijn Leiden/Gouda-Utrecht/Breukelen. Om die redenen is 

voor de planlocatie een onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder noodzakelijk. De locatie is overigens 
niet gelegen binnen de geluidszone rond een gezoneerd industrieterrein. 

Tevens zijn de heringerichte Steinhagenseweg en de nieuw te realiseren wegen binnen het plangebied 
(30 km/u wegen), welke niet-gezoneerd zijn in het kader van de Wet geluidhinder, meegenomen in het 
akoestisch onderzoek, ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. 

Onderzocht is of wordt voldaan aan de voorkeurswaarden, vervolgens of bij uitwerking hogere grenswaarden 
krachtens de Wet geluidhinder kunnen worden aangevraagd en waar zo nodig maatregelen moeten worden 

toegepast. Tevens is getoetst aan het gemeentelijk geluidbeleid. 

Daarnaast zijn de effecten van de komst van de nieuwe woningen binnen het bestemmingsplan ‘Snellerpoort’ 

op de geluidbelastingen ter plaatse van de omliggende, bestaande woningen onderzocht en beoordeeld. 

1.2 Leeswijzer 

In deze rapportage zullen eerst de aspecten uit de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid, die op 

dit plan van toepassing zijn, aan bod komen (hoofdstuk 2). Vervolgens zullen de invoergegevens en 
berekeningsmethoden (hoofdstuk 3 en 4), de berekeningsresultaten (hoofdstuk 5), de beoordeling van de 
geluidbelastingen en de eventuele geluidbeperkende maatregelen (hoofdstuk 6) worden beschreven. 

1.3 Overzicht wijzingen en aanvullingen in onderzoek 

In het voorliggend rapport zijn, ten opzichte van ons rapport met referentienummer 06396-52629-09 
d.d. 10 september 2020, de volgende wijzigingen en aanvullingen binnen het geluidsonderzoek verwerkt:

 In het wegontwerp van de Beneluxlaan is ter hoogte van de Cattenbroekerdijk een verhoogde wegligging
gekomen. In het onderzoek is daarom gerekend met een verhoging tot 1,15 m+ NAP. 

 In het wegontwerp van de Beneluxlaan is de wegligging van het tracé ten oosten van blok B0 (gebied 

Snellerpoort)/ten westen van het Minkema College met circa 4 m in westelijke richting verschoven. 
 In de beoordeling van de effecten van de komst van de nieuwe woningen en de nieuwe weg op de geluid-

belastingen ter plaatse van de omliggende, bestaande woningen zijn, naast de separate beoordeling van 

het spoorweglawaai en het wegverkeerslawaai, ook de gecumuleerde geluidbelastingen (van weg-
verkeerslawaai en spoorweglawaai gezamenlijk) beoordeeld. 
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2 Wettelijk kader 

2.1 Wet geluidhinder 

In dit geluidonderzoek is getoetst aan de Wet geluidhinder (Wgh), zoals deze geldt per 1 mei 2017 (Stb. 2017, 
131). 

2.1.1 Geluidgevoelige functies 

Er worden binnen het bestemmingsplan nieuwe geluidgevoelige bestemmingen (woningen) mogelijk gemaakt. 

2.1.2 Systematiek grenswaarden en verzoek tot hogere grenswaarden 

In de Wet geluidhinder en in het Besluit geluidhinder worden respectievelijk voor wegverkeerslawaai, spoor-
weglawaai en industrielawaai twee typen grenswaarden benoemd: de zogenaamde voorkeursgrenswaarde 
en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde. Per geluidbron (per weg, per spoorweg en per industrieterrein) 

wordt aan de grenswaarden getoetst. Uitzonderingen hierop zijn de geluidbelastingen vanwege spoorwegen 
of rijkswegen die op de zogenaamde geluidproductieplafondkaarten zijn aangewezen. De geluidbelastingen 
vanwege alle rijkswegen of alle spoorwegen op die kaarten worden eerst gesommeerd. 

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, maar niet van de maximale ontheffingswaarde, kan bij 
het College van Burgemeester en Wethouders (B en W) een zogenaamde hogere waarde (dan de voorkeurs-

grenswaarde) worden aangevraagd. 

Het vaststellen van een hogere waarde door B en W is mogelijk indien maatregelen om de geluidbelasting te 

reduceren aan bron (verkeer) of tussen bron en ontvanger (gebouw), zoals schermen of verkeersreducerende 
maatregelen, niet doelmatig zijn of bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, 
landschappelijke of financiële aard ondervinden. 

Indien ook de maximaal te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden is in principe geen geluidgevoelige 
functie mogelijk tenzij deze wordt voorzien van maatregelen, bijvoorbeeld dove gevels of gebouwgebonden 

gevelschermen. Vooruitlopend op de berekeningsresultaten worden nergens de maximale ontheffingswaarden 
overschreden. 

2.1.3 Wegverkeerslawaai 

Zones: 
Conform hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder (zones langs wegen) hebben alle wegen een zone, uit-
gezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. De zone is een 

gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. 

De breedte van de zone, aan weerszijden van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van 

de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk), zie tabel 2.1 op de volgende pagina. Of sprake is van een stedelijk 
of buitenstedelijk is onder meer de ligging van de geluidgevoelige functie van belang: de nieuwe woningen 
zullen zijn gelegen binnen de bebouwde kom. 
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Tabel 2.1: Schema zonebreedte aan weerszijden van wegen 

Aantal rijstroken of sporen 
Zonebreedte [m] 

Stedelijk Buitenstedelijk

1 of 2 - 200 

3 of meer - 350

- 1 of 2 250 

- 3 of 4 400 

- 5 of meer 600

De volgende wegen hebben een geluidzone waarbinnen de te onderzoeken geluidgevoelige bestemmingen 
zijn gelegen. 

Tabel 2.2: Overzicht relevante wegen met zone 

Buitenstedelijk/

Weg stedelijk gebied Zonebreedte (m)

Steinhagenseweg / Beneluxlaan Stedelijk 200 

De overige omliggende wegen als ook de her in te richten Steinhagenseweg en de nieuw te realiseren wegen 

in of rond het plangebied zijn 30 km/u wegen, die volgens de Wet geluidhinder geen geluidzone hebben. In 
het kader van een goede ruimtelijke ordening is in dit onderzoek de invloed van de nabijgelegen 30 km/uur 
wegen inzichtelijk gemaakt. 

Grenswaarden geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer: 
De voorkeursgrenswaarde vanwege wegverkeerslawaai bedraagt 48 dB.  

De nieuwe woningen liggen voornamelijk binnen de geluidzone van een weg – de Beneluxlaan – die nog niet 
is aangelegd. De maximaal te verlenen ontheffingswaarde bedraagt 58 dB (artikel 83, lid 1 van de Wet geluid-
hinder1). 

2.1.4 Spoorweglawaai 

Zones: 
Het spoortracé Leiden/Gouda-Utrecht/Breukelen is het meest nabijgelegen spoortracé. De zonebreedte langs 

een spoorweg wordt bepaald door de waarden van de geldende geluidproductieplafonds op referentiepunten 
(zie tabel 2.3 op de volgende pagina). Indien de referentiepunten achter een geluidscherm zijn gelegen, 
worden de geluidproductieplafonds ervan niet beschouwd, wel die van de eerste voorkomende referentie-

punten voorbij de beëindigingen van het geluidscherm. 

Het referentiepunt met het hoogste geluidproductieplafond, niet achter een scherm gelegen, heeft een geluid-

productieplafond van 67,7 dB. Op basis van deze geluidproductieplafondwaarde wordt de zonebreedte 
bepaald, deze bedraagt 600 m, gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf. Het plangebied is hiermee binnen de 
zone van de spoorlijn gelegen. 

1 De in lid 2 van artikel 83 van de Wet geluidhinder maximaal te verlenen ontheffingswaarde van 63 dB, voor nieuw te 
projecteren woningen binnen stedelijk gebied langs een aanwezige weg, is hier niet van toepassing. 
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Tabel 2.3: Zonebreedten spoorwegen voor de geluidproductieplafondklassen 

Hoogte geluidproductieplafond Breedte zone (in meters) 

Kleiner dan 56 dB 100 

Gelijk aan of groter dan 56 dB en kleiner dan 61 dB 200 

Gelijk aan of groter dan 61 dB en kleiner dan 66 dB 300 

Gelijk aan of groter dan 66 dB en kleiner dan 71 dB 600 

Gelijk aan of groter dan 71 dB en kleiner dan 74 dB 900 

Gelijk aan of groter dan 74 dB 1200 

 
Grenswaarden geluidbelasting ten gevolge van railverkeer: 
De voorkeursgrenswaarde vanwege spoorweglawaai bedraagt 55 dB en de maximaal te verlenen grens-

waarde 68 dB. 
 
2.1.5 Cumulatie geluidbronnen 

Indien een plan geluid ondervindt van meer dan één geluidbron, dient tevens onderzoek gedaan te worden 

naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidbronnen. Er dient te worden aangegeven op 
welke wijze met de samenloop rekening is gehouden bij het bepalen van de te treffen maatregelen (art. 110a 
en 110f van de Wgh). 

 
2.2 Gemeentelijk geluidbeleid 

Het geluidbeleid van de gemeente Woerden is opgenomen in de ‘Beleidsregel hogere waarden Wgh, 
gemeente Woerden (2016)’. De gemeente Woerden stelt de navolgende voorwaarden, die zijn geformuleerd 

als eis of als inspanningsverplichting2, aan het verlenen van hogere waarden voor nieuwbouw woningen:  
 Geluidluwe gevel (eis): de woning heeft ten minste één gevel met een lager (luw) geluidniveau. Het 

geluidniveau op deze gevel is niet hoger dan de voorkeurswaarde voor elk van te onderscheiden 

geluidbronnen. Dit betekent dat voor elke geluidbron afzonderlijk minimaal één gevel een geluidbelasting 
moet ondervinden die lager of gelijk is aan de voorkeurswaarde voor die bron. 

 Indeling woning (inspanningsverplichting): de woning heeft per etage minimaal één verblijfsruimte aan een 

geluidluwe zijde. 
 Buitenruimte (inspanningsverplichting): indien de woning beschikt over één of meer buitenruimten, dan is 

er minimaal één gelegen aan de geluidluwe zijde. Indien dit niet mogelijk is dan dient het geluidniveau op 

de gevel niet meer dan 5 dB hoger zijn dan bij de geluidluwe gevel. 
 Maximale ontheffingswaarde voor weg- en railverkeerslawaai (inspanningsverplichting): de gemeente 

verleent voor binnenstedelijke situaties geen hogere waarden hoger dan de voorkeurswaarde plus 10 dB. 
  

 
2  Inspanningsverplichting: indien niet aan een voorwaarde kan worden voldaan, dient de initiatiefnemer te motiveren waarom dat niet kan 

of waarom voor een alternatieve oplossing is gekozen. 
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 Cumulatie (eis): de initiatiefnemer dient onderzoek te doen naar de effecten van de samenloop van de 

verschillende geluidbronnen. Bij de geluidisolatie van gevels dient rekening gehouden te worden met de 
cumulatie van alle akoestisch relevante bronnen (ook 30 km/uur-wegen). De gecumuleerde geluid-
belasting wordt berekend volgens hoofdstuk 2 van bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, 

waarbij de gecumuleerde waarde wordt omgerekend naar het spectrum van de maatgevende bronsoort. 
 Een woning mag maximaal 2 dove gevels bezitten (eis). De aanwezigheid van dove gevels dient zoveel 

mogelijk te worden voorkomen (inspanningsverplichting). 

 Geluidabsorberende plafonds bij balkons/loggia’s (eis): bij de aanwezigheid van balkons/loggia’s etc. dient 
onder de balkons weerbestendige geluidabsorptie te worden geplaatst ter voorkoming van ongewenste 
reflecties op de gevels. 

 Volumebeleid (inspanningsverplichting): voor grotere (uitbreidings)locaties met minimaal 100 nieuwe 
woningen waarbij binnen het bestemmingsplan de behoefte aan flexibiliteit groot is, mag per type geluid-
bron maximaal 15%3 van de nieuw te bouwen woningen een geluidniveau hebben dat hoger is dan de 

voorkeurswaarde. 

Het College van B & W kan op basis van fundamentele en gemotiveerde bezwaren bij (hoge) uitzondering 

besluiten dat de voorgaande voorwaarden niet gelden. Een dergelijke motivering dient bij het besluit tot 
vaststelling van hogere waarden te worden opgesteld. 

3 De gemeente beschouwt bij de ontwikkeling van grotere (uitbreiding)locaties dit als de grens voor de akoestische kwaliteit van een plan. 
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3 Uitgangspunten onderzoek 

3.1 Tekeningen en planinformatie 

Voor het akoestisch onderzoek is gebruik gemaakt van de verbeelding van het bestemmingsplan ‘Uitbreiding 
winkelcentrum Snel en Polanen’ (d.d. 16 april 2020), zie bijgevoegde figuur I, en van de overzichtstekening 

van de openbare ruimte (VO, 4 maart 2020), zie figuur 3.1. De tekeningen zijn opgesteld door de gemeente 
Woerden. In figuur 3.1 is een overzichtstekening van de twee bestemmingsplannen gezamenlijk met de 
aanduiding van de diverse kavels. Het bestemmingsplan ‘Snel en Polanen’ omvat het kavel B5/B6. 

Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven zijn de onderzoeken van het omgevingsgeluid voor de twee bestemmings-
plannen separaat onderzocht. Dit betekent dat bij de berekeningen van de geluidbelastingen ter plaatse van 

het gebied Snel en Polanen geen rekening is gehouden met de toekomstige gebouwen binnen gebied 
Snellerpoort. 

Daarnaast zijn de overige parameters (hoogte, bodemgesteldheid et cetera) middels Google Earth en de 
hoogtekaarten van de website van het Actueel Hoogtebestand Nederland geïnventariseerd. 

Figuur 3.1: Overzichtstekening Snellerpoort en Snel & Polanen Woerden met aanduiding van de diverse kavels 

3.2 Wegverkeersgegevens 

De verkeersgegevens van de omliggende wegen zijn aangeleverd door de Omgevingsdienst regio Utrecht 
(ODRU). Aangereikt zijn de gegevens, afkomstig uit het gemeentelijk model, voor het prognosejaar 2030. De 

gegevens betreffen de etmaalintensiteiten, de uurintensiteiten, de voertuigcategorieverdelingen, de rijsnel-
heden en het type wegdekverhardingen.  
In bijlage I zijn de volledige verkeersgegevens toegevoegd, in tabel 3.1 op de volgende pagina is een samen-

vatting van de verkeersgegevens opgenomen. Standaard asfalt staat voor standaard asfaltbeton/ referentie 
wegdek. 

In opdracht van de gemeente is door bureau Bono Traffics aan de hand van een rijcurvesimulatie onderzocht 
welke rijsnelheid van het autoverkeer verwacht kan worden in de bochten van de nieuwe omgelegde Benelux-
laan in Woerden, zowel de bochten direct aan de zijde van het spoor, als de bocht waar de huidige 

Steinhagenseweg aansluit op de omgelegde Beneluxlaan ter hoogte van het perceel Cattenbroekerdijk 1 
(zie ook figuur II-4).  

B5/B6 
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Doel van de simulatie is het bepalen van de representatieve snelheid in de bochten ten behoeve van het 

akoestisch onderzoek dat voor de woningbouw wordt uitgevoerd. Uit de rijcurvesimulatie blijkt dat uit kan 
worden gegaan van de volgende representatieve snelheden: 
 binnenbochten: maximaal 30km/u. 

 buitenbochten: maximaal 35km/u. 
 
Bij deze rijsnelheden is de toepassing van een optrek- of obstakelcorrectie niet vereist (deze is vereist wanneer 

de gemiddelde snelheid van het verkeer ten minste wordt gehalveerd) en is om die reden niet toegepast. 
 

Tabel 3.1: Samenvatting uurintensiteiten (gehele getallen) prognosejaar 2030 (LV: lichte motorvoertuigen, MV: middelzware motor-

voertuigen, ZV: zware motorvoertuigen 

 Etmaal-
intensiteit 

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode Rij-
snelheid 
(km/uur) 

Wegdek-
verharding 

Weg LV MV ZV LV MV ZV LV MV ZV 

Steinhagenseweg (SHW1) 10.189 640 323 86 22 5 4 15 3 3 50 standaard 

Steinhagenseweg (SHW2) 10.219 643 325 87 21 5 4 14 3 3 501) standaard  

Steinhagenseweg (SHW3) 11.627 737 372 98 21 5 4 14 3 3 30/35 standaard 

Steinhagenseweg (SHW4) 2.138 137 73 16 3 1 0 2 1 0 30 klinkerbestrating 
(keperverband) 

Steinhagenseweg (SHW5) 1.938 125 66 14 3 1 0 2 0 0 30 klinkerbestrating 
(keperverband) 

Beneluxlaan (BL1) 9.378 594 299 80 17 4 3 12 3 2 501) standaard 

Beneluxlaan (BL2) 12.960 831 418 111 17 4 3 12 3 2 501) standaard 

 

1) Uitgezonderd de bochten, zie de toelichting op de vorige pagina en figuur II-4. 
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Met betrekking tot de verkeersstroom op het parkeerterrein van het winkelcentrum (La Fontaineplein) zijn geen 

verkeersintensiteiten verstrekt. Op basis van de C.R.O.W. publicatie 317 “Kencijfers parkeren en verkeers-
generatie” zijn de verkeersintensiteiten geschat. Voor circa 100 bestemmingen/functies zijn de parkeercijfers 
en de verkeersgeneratie gegeven. Voor de functie winkelboulevard worden per 100 m2 bvo een parkeer-

kencijfer van circa 4 en een verkeersgeneratie van 20-21 geadviseerd. 
Het aantal m2 bvo van het winkelcentrum wordt geschat op 5.000 m2. Op basis van de publicatie zouden er 
dan circa 200 parkeerplaatsen zijn en er zouden ruim 1.000 bezoekers per dag zijn. 

Er zijn ruim 100 parkeerplaatsen aanwezig, in plaats van 200. Om die reden is het aantal bezoekers bijgesteld 
naar – veiligheidshalve - circa 600 per dag. Een bezoeker maakt twee rijbewegingen: rijden naar het winkel-
centrum en het wegrijden. Het aantal vervoersbewegingen op het parkeerterrein van het winkelcentrum is 

daarom bepaald op 1.200 in de dagperiode/ 100 vervoersbewegingen per uur. De verkeersgegevens zijn 
eveneens in bijlage I opgenomen. 
In de berekeningen van de geluidbelastingen is veiligheidshalve uitgegaan van een rijsnelheid van 30 km/uur 

(er zal in de praktijk langzamer dan 30 km/uur worden gereden). 

Daarnaast zijn door de ODRU de verkeersgegevens aangereikt voor het jaar 2018. De gegevens zijn afkomstig 

uit het verkeersmodel, dat is opgesteld door Royal Haskoning DHV. De aangereikte gegevens omvatten de 
etmaalintensiteiten, de uurintensiteiten, de voertuigcategorieverdelingen, de rijsnelheden en de type wegdek-
verhardingen. De gegevens voor 2018 zijn gehanteerd voor het jaar 2020 zonder toepassing van een groei-

percentage. 

3.3 Spoorweggegevens 

De spoorweggegevens van het spoortracé Woerden – Utrecht/Breukelen zijn conform het geluidregister spoor 

van ProRail (versie 24 maart 2020). De verkeersintensiteiten in het geluidregister voor dit spoortracé zijn 
gemiddeld over die voor de peiljaren 2006, 2007 en 2008. Om die reden geldt een plafondcorrectiewaarde 
(toeslagcorrectie op de geluidbelastingen) van 1,5 dB.  

Ter indicatie geeft tabel 3.2 de uurintensiteiten van het spoortracé ter hoogte van de onderzoekslocatie. 

Tabel 3.2: Uurintensiteiten Q per treinvoertuigcategorie per periode dag (D), avond (A) en nacht (N) 

Voertuig-

categorie 

Omschrijving Dag Avond Nacht

1 MAT ’64-T, MAT ’64-V 16,64 14,00 4,32 

2 IC-R, ICM-3 47,44 32,32 6,52 

3 E-LOC, MDDM, SGM-2, SGM-3 25,08 15,28 6,44 

4 GOEDEREN 35,48 36,20 36,60 

5 DE-LOC 0,36 0,36 0,36

6 DE-LOC 6400 0,92 0,96 1,00

8 DDM-2/3, IC-R SR, ICM-4, INT-R, IRM-4, VIRM-6 78,28 58,20 14,16 
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4 Rekenmethoden geluidbelastingen 

4.1 Wegverkeerslawaai 

De berekeningen van de geluidbelastingen Lden zijn uitgevoerd conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 
2012 (hierna te noemen: RMG2012). Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van Standaardreken-

methode 2 uit bijlage III van het RMG2012. 
Eerst worden de equivalente geluidniveaus van dag-, avond- en nachtperioden berekend. Uit deze dag-, 
avond- en nachtwaarden wordt de geluidbelasting Lden vastgesteld. Deze geluidbelasting Lden wordt berekend 

met behulp van de volgende formule: 

 in dB 

Op de berekende geluidbelastingen mag, conform artikel 110g van de Wet geluidhinder, een correctie worden 
toegepast. Zoals omschreven in artikel 3.4 van het RMG2012 is voor wegen waar de representatief te achten 

snelheid lager is dan 70 km/uur, hier de Steinhagenseweg/Beneluxlaan, de te hanteren aftrek 5 dB. De aftrek 
van 5 dB is toegepast. 

De berekeningen van het wegverkeerslawaai zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma 
Geomilieu v5.20 van DGMR. 

4.2 Spoorweglawaai 

Voor de berekeningen van het spoorweglawaai is gebruik gemaakt van Standaardrekenmethode 2 uit 
bijlage IV van het RMG2012. De berekeningen van het spoorweglawaai zijn eveneens uitgevoerd met behulp 
van het computerprogramma Geomilieu v5.20 van DGMR. 

4.3 Nadere toelichting invoergegevens akoestisch rekenmodel 

In de rekenmodellen is uitgegaan van de volgende rekenparameters en uitgangspunten: 
 Bodemfactor algemeen: 0,0 (akoestisch harde bodem, zoals verhardingen). 

 Bodemfactor gedefinieerde bodemgebieden: 1,0 (akoestisch zachte bodem, zoals grasvelden, parken of 
spoortaluds). 

 Bodemfactor gedefinieerde bodemgebieden: 0,5 voor tuinen bij woningen. 

 Sectoren met een zichthoek van 2 graden. 
 De geluidbelastingen zijn berekend met alle geluidrelevante gebouwen. De gebouwen schermen geluid af 

dan wel reflecteren dit. Het maximaal aantal reflecties bedraagt 1. 

 Meteorologische correcties: SRMII RMG2012. 
 Luchtdemping: standaard SRMII RMG2012. 
 In de bochten waarvoor lagere rijsnelheden dan 50 km/uur zijn vastgesteld zijn geen optrek- of obstakel-

correcties toegepast, zie ook paragraaf 3.2. 
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 De verhoogde ligging van de Beneluxlaan ter hoogte van de Cattenbroekerdijk leidt niet tot de doorvoering 

van een hellingcorrectie. Een hellingcorrectie wordt in rekening gebracht indien het stijgend gedeelte van 
het verkeer een helling van ten minste 3% moet overwinnen over een hoogteverschil van ten minste 6 m. 
Er is echter geen sprake van een hoogteverschil van 6 m of meer. 

  
In bijlage II zijn de belangrijkste gegevens van het geluidinvoermodel opgenomen. De bijgevoegde figuur II 
toont een overzicht van de vervaardigde rekenmodellen. 

4.4 Gecumuleerde geluidbelastingen L(VL,cum) en L(RL,cum) 

Gecumuleerde geluidbelastingen LVL,cum en LRL,cum zoals bedoeld in artikel 110a en 110f van de Wgh worden 
berekend conform hoofdstuk 2 van bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Alleen relevante 

geluidbronnen worden in principe meegenomen in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. 
Relevante geluidbronnen zijn die bronnen waarvan de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. 
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5 Berekeningsresultaten en beoordeling geluidbelastingen 

Alle gepresenteerde geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai zijn inclusief de aftrek conform  
artikel 110g van de Wet geluidhinder, tenzij anders vermeld. Bijlage III toont een overzicht van alle geluid-

belastingen. Een overzicht van de waarneempunten is weergegeven in bijgevoegde figuur II-6. 
 

5.1 Rekenresultaten spoorweglawaai 

In bijlage III-1 zijn de geluidbelastingen vanwege spoorweglawaai opgenomen, zie ook figuur 5.1 op de 

volgende pagina. De geluidbelasting Lden ten gevolge van spoorverkeer op de spoorlijn Leiden/Gouda-
Utrecht/Breukelen bedraagt ten hoogste 63 dB. Niet overal wordt voldaan aan de voorkeurswaarde van 55 dB. 
De maximale ontheffingswaarde van 68 dB wordt echter niet overschreden. Nergens zijn dove gevels nodig. 

 
5.2 Wegverkeerslawaai 

5.2.1 Steinhagenseweg/Beneluxlaan 

In bijlage III-2 zijn de geluidbelastingen vanwege de Steinhagenseweg/Beneluxlaan opgenomen. De geluid-
belasting ten gevolge van wegverkeer op de Steinhagenseweg/Beneluxlaan bedraagt ten hoogste 48 dB Lden 

inclusief aftrek art. 110g Wgh. Overal wordt voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB.  
 
5.2.2 Berekeningsresultaten 30 km/u wegen 

De overige wegen rondom het plangebied zijn uitgevoerd als 30 km/uur wegen. 30 km/uur wegen hebben 
geen geluidzone volgens de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en het 
gemeentelijk beleid is het noodzakelijk om de invloed van de nabijgelegen 30 km/uur wegen inzichtelijk te 

maken. Hierbij gaat het met name om de heringerichte Steinhagenseweg. 
 
In bijlage III-3 zijn de geluidbelastingen opgenomen. De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de 

voornoemde wegen bedraagt maximaal 59 dB Lden exclusief aftrek art. 110g Wgh. De maatgevende geluid-
belasting door 30 km/uur-wegen treedt op ter plaatse van de noordgevel. 
Indien de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder van 48 dB wel van toepassing zou zijn, wordt niet 

overal voldaan, ook niet na toepassing van de aftrek van 5 dB. De maximale ontheffingswaarde van de Wet 
geluidhinder van 63 dB wordt (als zou deze van toepassing zijn) niet overschreden.  
Op basis van het gemeentelijk beleid worden de geluidbelastingen van de 30 km/uur-wegen mee beschouwd 

in het onderzoek van de gevelgeluidwering (als geluidbijdrage in de cumulatie van het omgevingsgeluid) als 
ook bij de toetsing van een geluidluwe gevel en buitenruimte, de aantallen woningen met een geluidbelasting 
boven de voorkeurswaarde (zie paragraaf 5.5). 

 
Ter plaatse van de lagere woonlagen aan de zijde van het La Fontaineplein (zuidgevel) zijn geluidbelasting-
bijdragen vanwege het verkeer op het parkeerterrein van het winkelcentrum berekend van: 

 45-53 dB Lden (etmaalgemiddeld); 
 50-56 dB Ldag (gemiddeld overdag). 
 

Deze geluidbelastingen zijn berekend op basis van een aangenomen rijsnelheid van 30 km/uur. In de praktijk 
wordt langzamer dan 30 km/uur gereden. De geluidbelastingen zullen naar verwachting lager zijn dan nu 
gepresenteerd. 
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Begane grond t/m 5e verdieping 

6e t/m 11e verdieping 12e t/m 14e verdieping 

Figuur 5.1: Geluidbelasting ten gevolge van spoorverkeer op de spoorlijn Leiden/Gouda–Utrecht/Breukelen 
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5.3 Gecumuleerde geluidbelasting L(VL,cum) en L(RL,cum) 

Er vinden op de gevels van de woningen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde voor spoorweglawaai 

plaats. Er is onderzoek gedaan naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidbronnen 
(wegen en spoorweg), de gecumuleerde geluidbelastingen zijn berekend. In deze cumulatie is op de geluid-
bijdragen door wegverkeerslawaai de aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder niet toegepast. 

Een overzicht van de gecumuleerde geluidbelastingen is weergegeven in bijlage III-4. Een overzicht van de 
toetspunten is weergegeven in bijgevoegde figuur II-6. 

De gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van weg- en railverkeer bedraagt maximaal 62 dB omgerekend 
naar wegverkeerslawaai (Lvl,cum). Omgerekend naar spoorweglawaai (Lrl,cum) bedraagt de gecumuleerde 

geluidbelasting ten gevolge van weg- en railverkeer maximaal 66 dB. Spoorweglawaai is hoofdzakelijk de 
maatgevende geluidbronsoort. In tabel 5.1 is de cumulatie (Lcum) weergegeven per gevel, teruggerekend naar 
de maatgevende bronsoort. Hieronder volgt per gevel de maximale gecumuleerde geluidbelasting. 

Tabel 5.1: Cumulatieve geluidbelastingen Lcum in dB 

Gevel Maatgevende bronsoort Cumulatieve geluidbelastingen Lvl,cum / Lrl,cum [dB] 

Noord Railverkeer 62 / 66 

Oost Railverkeer 59 / 64 

Zuid Railverkeer 55 / 59 

West Railverkeer 59 / 64 

5.4 Berekeningsresultaten eindbeeld gebieden Snellerpoort en Snel en Polanen gezamenlijk 

De bestemmingsplannen ‘Snellerpoort’ en ‘Snel en Polanen’ worden onafhankelijk van elkaar opgesteld en 

gerealiseerd. Het akoestisch onderzoek en het hogere waarden verzoek dient per bestemmingsplan te worden 
opgesteld. De geluidsituatie van het eindbeeld – als beide plannen zijn gerealiseerd – is in deze paragraaf 
inzichtelijk gemaakt. Het plan Snellerpoort zal ter plaatse van plan Snel en Polanen zorgen voor een 

afscherming van het spoorweggeluid. 

Uit de berekeningsresultaten blijkt het volgende: 

– De geluidbelasting ten gevolge van spoorverkeer op de spoorlijn Leiden/Gouda–Utrecht/Breukelen
voldoet overal aan de voorkeurswaarde van 55 dB, met uitzondering van het toetspunt gesitueerd ter
hoogte van de opening tussen kavels B3 en B4. Dit toetspunt is geel aangeduid in figuur 5.2 op de

volgende pagina. De geluidbelasting op dit toetspunt bedraagt ter hoogte van de 5e t/m 7e verdieping
56 dB. Op de overige bouwlagen voldoet de geluidbelasting aan de voorkeurswaarde. Ter plaatse van het
zuidwestelijke hoogte-accent wordt overal aan de voorkeurswaarde van 55 dB voldaan. In bijlage III-5 zijn

de geluidbelastingen vanwege spoorweglawaai opgenomen.
Van de mogelijk te nemen geluidmaatregelen tegen het spoorweglawaai, die ten behoeve van
bestemmingsplan Snellerpoort zijn onderzocht, zal de maatregelvariant raildempers de overschrijding van

1 dB gaan wegnemen.
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– De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Steinhagenseweg/Beneluxlaan bedraagt ten 

hoogste 41 dB Lden inclusief aftrek art. 110g Wgh. Zonder geluidafscherming door gebied Snellerpoort 
werd al overal voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB. 

– De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de 30 km/u wegen binnen het plangebied bedraagt 

onveranderd ten hoogste 59 dB Lden exclusief aftrek art. 110g Wgh. 
 

 
Figuur 5.2: Geluidsituatie ten gevolge van spoorverkeer op de spoorlijn Leiden/Gouda–Utrecht/Breukelen van het eindbeeld 

 

5.5 Toetsing gemeentelijk geluidbeleid 

De gemeente Woerden stelt een aantal voorwaarden aan het verlenen van hogere waarden voor nieuwbouw 
woningen. De voorwaarden zijn geformuleerd als eis of als inspanningsverplichting. In de navolgende 
paragrafen wordt nader ingegaan op deze voorwaarden. 

 
5.5.1 Geluidluwe gevel (eis) 

Een woning met een hogere waarde dient tenminste één geluidluwe gevel te hebben. De geluidbelasting op 
deze gevel is niet hoger dan de voorkeurswaarde voor elk van te onderscheiden geluidbronnen. Dit betekent 

dat voor elke geluidbron afzonderlijk minimaal één gevel een geluidbelasting moet ondervinden die lager of 
gelijk is aan de voorkeurswaarde voor die bron. De woning heeft minimaal één verblijfsruimte aan een geluid-
luwe zijde (per etage). 

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat een groot deel van de gevels, die zijn georiënteerd naar het zuiden en zijn 
afgeschermd van het spoor, direct als geluidluw aan te merken is, zowel met betrekking tot het spoorlawaai 

als het wegverkeerslawaai (waarin de geluidbijdrage door het La Fontaineplein maatgevend is). In figuur 5.3 
op de volgende pagina is een overzicht van de direct aan te wijzen geluidluwe gevels (groen). De niet-geluid-
luwe gevels zijn in geel aangeduid. 

 



Bestemmingsplan Snel en Polanen in Woerden; 06396-52629-13 
onderzoek omgevingsgeluid 19 februari 2021 

Pagina 20 

Indien de toekomstige gebouwontwerpen voorzien in een binnenhof, dan zal dit binnenhof geheel geluidluw 

zijn. Gevels georiënteerd naar het noorden, oosten of zuiden zijn niet-geluidluw.  
Hoekwoningen van carrévormige gebouwen kunnen niet altijd aan dit binnenhof grenzen, voor deze woningen 
zijn aanvullende gebouwmaatregelen nodig zoals deels of geheel (verdiepingshoge) verglaasde balkons en 

loggia’s of patio’s ter plaatse van de bovenste bouwlagen. De geluidreductie door balkons of loggia’s bedraagt 
1-2 dB bij toepassing van glazen balkonhekken van 1,2 m in combinatie met een geluidabsorberend plafond
tot 9-11 dB bij toepassing van verdiepingshoog verglaasde balkons/loggia’s (ook in combinatie met een geluid-

absorberend plafond). In deze geluidreductie is rekening gehouden met een permanente opening in de
verglaasde buitenschil van het balkon/loggia ter realisatie van voldoende buitenluchtkwaliteit op het
balkon/loggia.

Met bovengenoemde maatregelen/oplossingsrichtingen kunnen alle woningen een geluidluwe gevel hebben. 

Figuur 5.3: Overzicht geluidluwe gevels (groen) en niet-geluidluwe gevels (geel)

5.5.2 Geluidluwe buitenruimte (inspanningsverplichting) 

Indien de woning beschikt over één of meer buitenruimten, dan is er minimaal één buitenruimte gelegen aan 

de geluidluwe zijde. Indien dit niet mogelijk is, dan dient de geluidbelasting op de buitenruimte niet meer dan 
5 dB hoger zijn dan bij de geluidluwe gevel. 

Omdat in voorgaande paragraaf is aangetoond dat – al dan niet na het treffen van gebouwmaatregelen - 
geluidluwe gevels mogelijk zijn voor alle woningen, wordt er van uitgegaan dat buitenruimten aan deze 
geluidluwe gevels worden gesitueerd, dan wel onderdeel zullen zijn van de gebouwmaatregel. 
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5.5.3 Maximale hogere waarden (inspanningsverplichting) 

De gemeente wenst voor binnenstedelijke situaties geen hogere waarden hoger dan de voorkeurswaarde plus 
10 dB te verlenen (wegverkeer- en spoorweglawaai). De maximale overschrijding van een voorkeurswaarde 
– die van spoorweglawaai - bedraagt 8 dB. Overal wordt aan de voorwaarde voldaan. 

 
5.5.4 Dove gevels (eis/inspanningsverplichting) 

De gemeente Woerden stelt als eis dat een woning maximaal 2 dove gevels mag bezitten. Als inspannings-
verplichting wenst de gemeente de aanwezigheid van dove gevels zoveel mogelijk te voorkomen. Uit de 

berekeningsresultaten blijkt dat nergens dove gevels nodig zijn. 
 
5.5.5 Volumebeleid (inspanningsverplichting) 

Voor grotere planlocaties met minimaal 100 nieuwbouwwoningen waarbij binnen het bestemmingsplan de 

behoefte aan flexibiliteit groot is, mag per type geluidbron maximaal 15% van de nieuw te bouwen woningen 
een geluidbelasting hebben die hoger is dan de voorkeurswaarde. De gemeente beschouwt dit als de grens 
voor de akoestische kwaliteit van een plan. 

 
Zonder bron-, overdrachts- en ontvangermaatregelen zal niet aan deze voorwaarde voldaan kunnen worden. 
Voor een groot gedeelte van het plangebied wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden ten gevolge van 

het spoorweglawaai. Ter plaatse van de noordgevel en een fragment van de oostgevel wordt de voorkeurs-
grenswaarde voor wegverkeerslawaai overschreden. Ter plaatse van alle gevels zijn de geluidbelastingen van 
het spoorweglawaai maatgevend. 

Geschat is dat: 
 34% van de gevels/20% van de woningen direct geheel geluidluw zijn. 
 66% van de gevels/80% van de woningen een hogere waarde nodig heeft. 

 
Verdere uitsplitsing van de genoemde 80% woningen met een hogere waarde leidt tot: 
 17% woningen met een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde tot en met 2 dB. 

 40% woningen met een overschrijding van 3-5 dB. 
 43% woningen met een overschrijding van 6-10 dB. 
 

In hoofdstuk 6 is het maatregelenonderzoek opgenomen. 
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6 Afweging maatregelen en aanvraag hogere waarden 

Voor de gevels van het plan waarbij de geluidbelasting ten gevolge van spoorweglawaai boven de voorkeurs-
grenswaarde ligt, kunnen hogere waarden worden aangevraagd. 

De hogere waarden kunnen door het College van B en W worden verleend wanneer is vastgesteld dat maat-
regelen onvoldoende doelmatig zijn. Daartoe eist de Wet geluidhinder de volgende onderzoeken: 

1. Allereerst dient te worden nagegaan welke maatregelen noodzakelijk zijn om de geluidbelasting te
reduceren tot maximaal de voorkeursgrenswaarde. Tevens dient beoordeeld te worden of deze maat-
regelen al dan niet doelmatig zijn.

2. Indien deze maatregelen niet doelmatig zijn, dient te worden nagegaan welke maatregelen wel doelmatig
zijn om de geluidbelasting zo ver mogelijk te reduceren. Voor de geluidbelastingen boven de voorkeurs-
grenswaarden kunnen dan hogere waarden worden aangevraagd.

3. Indien er geen maatregelen denkbaar zijn die als doelmatig kunnen worden aangemerkt kunnen hogere
waarden worden aangevraagd voor de geluidbelastingen zonder maatregelen.

De voorkeurswaarde wordt overschreden ten gevolge van het railverkeer. De maximale grenswaarde wordt 
nergens overschreden. De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde bedraagt ten hoogste 8 dB. 

6.1 Benodigde maatregelen ter reducering van de geluidbelasting 

Bij het bepalen van benodigde maatregelen is onderscheid gemaakt tussen: 
- maatregelen aan de bron;
- maatregelen in het overdrachtsgebied;

- maatregelen aan de ontvangzijde.

6.1.1 Maatregelen aan de bron 

Een mogelijke bronmaatregel aan een spoorweg is het toepassen van raildempers op (een deel van) het 

spoortraject van Leiden/Gouda-Utrecht/Breukelen. Het effect van raildempers bedraagt circa 2 tot 3 dB. Uit de 
reken-resultaten met deze bronmaatregel blijkt dat met raildempers geplaatst op het spoortraject ter hoogte 
van het plangebied, de geluidbelasting ten gevolge van railverkeer wordt teruggebracht van maximaal 63 dB 

naar 60 dB. In bijlage IV-1 zijn de geluidbelastingen vanwege spoorweglawaai met raildempers opgenomen. 

Vanuit het gemeentelijk geluidbeleid geldt daarnaast de inspanningsverplichting om raildempers te over-

wegen: 
 Geluidluwe gevel en buitenruimte. 

Met de toepassing van raildempers zullen aanzienlijk meer geluidluwe woningen (van 20% naar 48% van 

de woningen) in het plangebied zijn. Bovendien zijn hierdoor minder zware voorzieningen nodig om geluid-
luwe gevels te realiseren. 

 Gevel geluidwering 

Gezien met deze bronmaatregel de geluidbelasting overal gereduceerd wordt, zal de gecumuleerde 
geluidbelasting waarbij het spoorweglawaai maatgevend is, tot 3 dB minder bedragen. Dit leidt tot minder 
zware geluidwerende voorzieningen voor de gevelgeluidwering van de woningen. 
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 Voor grotere planlocaties (minimaal 100 nieuwe woningen) mag maximaal 15% van de nieuw te bouwen 

woningen een hogere waarde hebben. 
Met raildempers wordt nog niet aan deze voorwaarde voldaan. Voor 52% van de woningen zijn hogere 
waarden nodig. Voor 35% van deze woningen zijn hogere waarden nodig tot en met 57 dB, voor 65% tot 

en met 60 dB. 

Gezien de omvang van het gehele plan (Snellerpoort en Snel & Polanen) zouden aanpassingen aan het spoor 

realistisch zijn. De spoorwegbeheerder (ProRail) moet echter bereid zijn om de plaatsing van raildempers te 
overwegen.  

Daarnaast spelen de kosten uiteraard een belangrijke rol in de uiteindelijke afweging. Ten behoeve van het 
bestemmingsplan Snellerpoort is een kostenindicatie gemaakt: uitgaande van circa 3.000 m enkelsporen (één 
enkelspoor = 2 staven), die van raildempers moeten worden voorzien, en een bedrag van € 320,-- exclusief 

BTW per meter enkelspoor bedragen de kosten € 960.000,--. 

Zoals al in paragrafen 5.4 en 5.5.5 is geconcludeerd zijn aanvullende maatregelen zoals raildempers voor 

gebied Snel en Polanen nagenoeg niet meer nodig, indien plan Snellerpoort is gerealiseerd. 

6.1.2 Maatregelen in het overdrachtsgebied 

Verlenging geluidscherm langs het spoor t.p.v. kavel B1 (gebied Snellerpoort) 

De gemeente Woerden overweegt om het bestaande geluidscherm (hoogte ca. 2,5 m) langs het spoor ter 
hoogte van kavel B1 (deelplan in gebied Snellerpoort) en de Cattenbroekerdijk te verlengen over een afstand 
van circa 50 meter in westelijke richting. Zo zal het verlengde scherm geheel langs kavel B1 lopen. 

De gemeente maakt een afweging tussen de kosten van het scherm en de lagere kosten voor de gevels van 
kavel B1 in combinatie met een verbetering van het akoestisch woon- en leefklimaat. 

Deze verlenging van het geluidscherm heeft nagenoeg geen effect op de geluidsbelasting ter plaatse van het 
plan Snel en Polanen (kavel B5/B6). 

Geluidscherm langs het spoor t.p.v. gehele plangebied 

Naast het geluidscherm enkel langs kavel B1, is ook een variant inzichtelijk gemaakt waarbij het geluidscherm 
(hoogte ca. 2,5 m) langs het gehele plangebied Snellerpoort (lengte ca. 565 m) verlengd wordt. Met een 

dergelijk scherm wordt de geluidbelasting merkbaar (5 dB of meer) gereduceerd voor de onderste vijf 
bouwlagen. Ter plaatse van de onderste drie bouwlagen wordt aan de voorkeursgrenswaarde voldaan. 
Het scherm heeft minder effect op de hoger gelegen bouwlagen. De maatgevende geluidbelasting ten gevolge 

van railverkeer wordt teruggebracht van 63 dB naar 60-61 dB.  
Door het geluidscherm zullen meer geluidluwe woningen (van 20% naar 63% van de woningen) in het plan-
gebied zijn. Een dergelijk geluidscherm langs het spoor gaat (indicatief) ca. € 5.000,-- per strekkende meter 

kosten. 

Het afschermend effect van schermen langs het spoor is het grootst als deze dicht langs het spoor staan. 

Hiervoor is toestemming van ProRail nodig als de grond in hun eigendom is. Daarnaast is het noodzakelijk het 
beheer en onderhoud van schermen te regelen. 
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Gelet op de omvang van het programma binnen het plangebied is een dergelijk geluidscherm minder doel-
treffend. Deze optie wordt financieel niet haalbaar geacht. Er dient eerder gedacht te worden aan bron-
maatregelen (raildempers) in combinatie met gebouwgebonden maatregelen. 

 
Zoals al in paragrafen 5.4 en 5.5.5 is geconcludeerd zijn aanvullende maatregelen zoals geluidschermen voor 
gebied Snel en Polanen nagenoeg niet meer nodig, indien plan Snellerpoort is gerealiseerd. 

 
6.1.3 Maatregelen aan de ontvangzijde  

Bij geluidgevoelige functies waar niet de maximale ontheffingswaarde maar wel de voorkeursgrenswaarde 
wordt overschreden is het ook mogelijk om maatregelen te treffen in de vorm van dove gevels of gebouw-

gebonden geluidschermen waarmee aan de voorkeurgrenswaarde wordt voldaan. Met een dove gevel zouden 
de gevels uitgesloten worden van toetsing aan de Wet geluidhinder. Een dergelijke maatregel staat echter op 
gespannen voet met de ventilatie-eisen van het Bouwbesluit. 

 
Het is wenselijker om de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde door middel van een hogere waarde 
vaststelling toe te staan en geluidwerende gevelmaatregelen te bepalen en af te stemmen op de hoogte van 

de geluidbelasting zodat een acceptabel binnenniveau gewaarborgd wordt. 
 
Hierna volgend worden diverse geluidbeperkende, gebouwgebonden principeoplossingen voorgesteld, 

teneinde te voldoen aan de geluidgrenswaarden uit de Wet geluidhinder en aan de voorwaarden uit het 
gemeentelijk ontheffingenbeleid. Conform het gemeentelijk beleid dienen woningen, waarvoor een hogere 
waarde wordt aangevraagd, te beschikken over een geluidluwe gevel (en buitenruimte) ter waarborging van 

een acceptabel akoestisch klimaat. 
 
De noord-, oost- en westgevels (buitenzijde) van de bebouwing zijn in het algemeen niet direct geluidluw. Als 

de gebouwen op de kavel carrévormig worden opgezet, is binnen dit carré direct een geluidluwe zijde. Indien 
hoek- of eenzijdig georiënteerde woningen van deze carrés niet direct een geluidluwe gevel hebben, kunnen 
balkonoplossingen, zo nodig aangevuld met zijschermen op de balkonrand, nodig zijn. 

 
Buitenruimten (balkons, loggia’s) 

Indien woningen niet direct een geluidluwe gevel hebben, kunnen balkonoplossingen, zo nodig aangevuld met 

zijschermen op de balkonrand, nodig zijn. Indicatief kan gesteld worden dat balkons en loggia’s met 1,2 m 
hoge, glazen balkonhekken in combinatie met een geluidabsorberend plafond de geluidbelasting op de 
achterliggende gevel met 1-2 dB reduceert. 

 
Voor grotere reducties zijn geheel verglaasde buitenruimte nodig. De verglazing is (deels) in het gebruik te 
openen, in gesloten toestand moet worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Vanwege de gesloten 

situatie wordt geadviseerd om permanente openingen in de buitenschil van het balkon te voorzien, om 
zodoende in de afgesloten balkonruimte te kunnen spreken van buitenluchtkwaliteit. 
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In figuur 6.1 op de volgende pagina is het project DeFred020 aan de F. Roeskestraat in Amsterdam weer-
gegeven, waarin deze principeoplossing is toegepast. Kenmerken zijn: een geluidbelasting van 61 dB 
vanwege de A10 (zonder aftrek 2 dB), een balkonoppervlakte van 7-8 m2, twee permanente openingen aan 

de zijkanten van het balkon à 1 m2 en een goed geluidabsorberend plafond. 

Permanente ventilatieopeningen 

Wegvouwbare glaspanelen  

Figuur 6.1: Verglaasde balkons in project DeFred020 in Amsterdam 

Dubbelraamsysteem 

Een alternatief voorstel is het toepassen van een dubbelraamsysteem, bijvoorbeeld het Harbour Fenster. In 

dit dubbelraam principe heeft het buitenraam aan de onderzijde een permanent open strook (150-300 mm 
hoog) en heeft het binnenraam tenminste aan de bovenzijde een klepraam. Tussen de ramen is een ruimte 
van circa 325 mm, de zijkanten en bovenzijde van deze spouwruimte zijn voorzien van geluidabsorptie 

(randabsorptie) van 25 tot 50 mm dikte. Het geluidwerende effect van het Harbour Fenster is afhankelijk van 
de hoogte van de open buitenstrook en de dikte van de randabsorptie: geluidreducties tot ca. 9 dB zijn mogelijk. 
In figuur 6.2 is het Harbour Fenster afgebeeld (project Westkavel/Laan van Spartaan in Amsterdam). 

Met betrekking tot deze oplossing wordt geadviseerd deze aan de gemeente voor te leggen of deze oplossing 
past binnen het gemeentelijk geluidbeleid. 
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Figuur 6.2: Dubbelraamprincipe (project Laan van Spartaan/Westkavel) in Amsterdam 

 
6.2 Aanvraag hogere waarden 

Indien maatregelen ter reductie van het geluid ten gevolge van de relevante geluidbronnen in relatie tot het 

onderhavige project niet realiseerbaar zijn vanwege overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, 
verkeerskundige of financiële aard, dan wordt geadviseerd om hogere waarden vanwege de spoorlijn 
Leiden/Gouda–Utrecht/Breukelen aan te vragen voor de in het plan opgenomen woningen. De hogere 

waarden en de benodigde aantallen woningen met deze hogere waarden zijn voor de situatie zonder aan-
vullende maatregelen en ook voor de verschillende onderzochte maatregelprincipes weergegeven in tabel 6.1. 
 

De aantallen woningen waarvoor hogere waarden nodig zijn, zijn als volgt bepaald (stapsgewijs toegelicht): 
1. In het rekeninvoermodel is kavel B5-B6 ingevoerd als en massief gebouw, zonder een binnentuin. Alle 

rekenpunten zijn dus aan de buitenzijde van het kavelgebouw gesitueerd. De rekenpunten met een hogere 

geluidbelastingwaarde (dan een voorkeursgrenswaarde) representeren een of meer woningen met een 
hogere waarde. 

2. Het totaal aantal rekenpunten waar de geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde is berekend. 

Dit is ook gedaan voor de rekenpunten met een hogere waarde. 
3. Omdat het om een groot aantal rekenpunten gaat, is het basisuitgangspunt dat het percentage reken-

punten met een hogere waarde overeenkomt met het percentage woningen met een hogere waarde. Met 

de percentages en het maximum aantal bestemde woningen van 100 zijn de aantallen woningen met een 
hogere waarde berekend. 

4. Voor de volgende situaties zijn rekenpunten wel of niet meegenomen in de sommaties: 

a. Er zijn hoekwoningen waarvan één gevel een hogere geluidbelastingwaarde heeft en één gevel waar-
van de geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde. Omdat hogere waarden worden aan-
gevraagd per woning, is het rekenpunt nabij de hoek en waar ter plaatse wordt voldaan aan de 

voorkeursgrenswaarde, niet in de sommatie meegenomen. Indien het rekenpunt wel in de sommatie 
zou worden meegenomen dan zou op gebouwniveau een te laag percentage van rekenpunten zijn 
berekend – en dus een te laag percentage woningen – met een benodigde hogere waarde. 

b. Ook bij hoekwoningen waarvan beide gevels een hogere geluidbelastingwaarde heeft, is om dezelfde 
reden als onder punt a het rekenpunt met de lagere geluidbelasting niet in de sommatie meegenomen. 
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Tabel 6.2:  Hogere waarden spoorweglawaai en benodigde aantallen geluidbelaste woningen  

Kavel Geluidsbron Voorkeurs-

grenswaarde 

Aangevraagde 

hogere waarde 

Aantallen woningen 

Maatregel spoorweglawaai   - Raildempers Geluidafscherming door 

gebouwen Snellerpoort 

B5-6 
(max.100 wng) 

spoorlijn 
Leiden/Gouda–
Utrecht/Breukelen 

55 dB 57 dB 
60 dB 
62 dB 
65 dB 

14 
32 
32 
2 

18 
34 

- 
- 

3 
- 
- 
- 



 

 
Bestemmingsplan Snel en Polanen in Woerden; 06396-52629-13 
onderzoek omgevingsgeluid 19 februari 2021 
 Pagina 28 

7 Effecten plan op de geluidbelasting ter hoogte van omliggende bestaande woningen 

In dit hoofdstuk zijn de hoogten en de beoordeling van de effecten van de komst van de nieuwe woningen op 
de geluidbelastingen ter plaatse van de omliggende, bestaande woningen omschreven. De effecten van het 

wegverkeerslawaai en het spoorweglawaai zijn zowel separaat onderzocht als ook gecombineerd 
(gecumuleerd). 
 

7.1 Beoordelingskader 

7.1.1 Separate beoordeling effecten wegverkeerslawaai en spoorweglawaai 

Gekozen is voor een beoordeling die is afgeleid van de normstellingen voor reconstructies van wegen en 
spoorwegen conform de Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder. Voor de beoordeling worden de toekomstige 
geluidbelastingen vergeleken met een zogenaamde grenswaarde. Met betrekking tot wegverkeerslawaai 

wordt een toename van de geluidbelasting ten opzichte van de grenswaarde niet als hinderlijk aangemerkt als 
deze minder dan 2 dB bedraagt (zonder afronding: minder dan 1,5 dB), met betrekking tot spoorweglawaai als 
de geluidstoename minder dan 3 dB bedraagt (zonder afronding: minder dan 2,5 dB). Voor de grenswaarde 

geldt de bestaande geluidbelasting (zonder aanwezigheid nieuwbouw), met als ondergrens de voorkeurs-
grenswaarde. De voorkeursgrenswaarden zijn 53 dB zonder aftrek voor wegverkeerslawaai en 55 dB voor 
spoorweglawaai. Een geluidsafname is zonder meer niet hinderlijk. 

 
In de uitgevoerde analyse is per geluidssoort eerst gekeken of sprake is van een geluidsafname of van een 
geluidstoename. Een geluidsafname is zonder meer niet hinderlijk als ook geluidstoenamen tot en met 1,5 dB 

bij wegverkeerslawaai en geluidstoenamen tot en met 2,5 dB bij spoorweglawaai, ongeacht de hoogte van de 
toekomstige geluidbelasting. 
Met betrekking tot de geluidstoenamen is vervolgens onderzocht of de toekomstige geluidbelasting de 

voorkeursgrenswaarde van de betreffende geluidssoort met meer of minder dan 2 dB (bij wegverkeerslawaai) 
of met meer of minder dan 3 dB (bij spoorweglawaai) overschrijdt. Bij wegverkeerslawaai wordt een geluid-
toename boven de voorkeursgrenswaarde (van 53 dB) tot 2 dB (onafgerond: 1,5 dB) eveneens als niet-

hinderlijk aangemerkt, bij spoorweglawaai een geluidtoename boven de voorkeursgrenswaarde (van 55 dB) 
tot 3 dB (onafgerond: 2,5 dB). Hogere geluidtoenamen boven de voorkeursgrenswaarden worden als hinderlijk 
aangemerkt en is nadere analyse nodig van de geluidbelastingen. 

 
Voor de bepaling van het effect door realisatie van de nieuwbouw is een vergelijking gemaakt tussen een 
tweetal situaties, voor wegverkeerslawaai, te weten: 

 De geluidbelasting ter plaatse van de gevels van de omliggende bestaande woningen op basis van de 
huidige situatie (verkeersintensiteiten voor het jaar 2020, huidige ligging Steinhagenseweg, zonder 
Beneluxlaan langs het spoor), zonder nieuwbouwplan. 

 De geluidbelasting ter plaatse van de gevels van de omliggende bestaande woningen in de toekomstige 
situatie met het nieuwbouwplan, met hantering van de verkeersintensiteiten behorende bij de realisering 
van het plan voor het jaar 2030 en met de gerealiseerde Beneluxlaan en heringerichte Steinhagenseweg. 
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Voor het spoorweglawaai is een vergelijking gemaakt tussen een tweetal situaties: 
- De geluidbelasting ter plaatse van de gevels van de omliggende bestaande woningen op basis van de 

huidige situatie zonder nieuwbouwplan. 

- De geluidbelasting ter plaatse van de gevels van de omliggende bestaande woningen in de toekomstige 
situatie met het nieuwbouwplan. 

 

7.1.2 Beoordeling effecten wegverkeerslawaai en spoorweglawaai gesommeerd 

De geluidbelastingen van het wegverkeerslawaai en het spoorweglawaai zijn gecumuleerd conform hoofdstuk 
2 van bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. De gecumuleerde geluidbelastingen Lcum zijn 
zowel berekend tot een eengetalswaarde LVL,cum (als ware het wegverkeerslawaai de maatgevende geluids-

soort is) als tot een eengetalswaarde LRL,cum (als ware spoorweglawaai de maatgevende geluidssoort is). 
 
De effecten op grond van de gecumuleerde geluidbelastingen is gebeurd op basis van beoordeling per geluids-

klasse van 5 dB. In tabel 7.1 is de landelijk geaccepteerde kwalificatie van het akoestisch klimaat vermeld. 
Deze tabel wordt als richtlijn gebruikt bij de beoordeling van de gecumuleerde geluidbelasting LVL,cum. 
Gekeken is of bij de woningen en de school door het geluidseffect een wijziging van de beoordeling volgens 

tabel 8.1 optreedt. De beoordelingen “zeer goed”, “goed” en “redelijk” worden zonder meer als acceptabel 
aangemerkt. 
 
Tabel 7.1: Kwalificatie van het akoestisch klimaat 

Totale geluidsbelasting LVL,cum Beoordeling akoestisch klimaat 

<45 dB Zeer goed 

45-49 dB Goed 

50-54 dB Redelijk 

55-59 dB Matig 

60-64 dB Slecht 

65-69 dB Zeer slecht 

>-70 dB Extreem slecht 

 

 
7.2 Spoorweglawaai 

In bijlage V-1 zijn alle rekenresultaten van de geluideffecten met betrekking tot spoorlawaai ter plaatse van de 
bestaande geluidgevoelige gebouwen opgenomen. In figuur II-7 zijn de ontvangerpunten ter plaatse van de 

bestaande woningen opgenomen. 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat door realisatie van het nieuwe plan bij de omliggende woningen de geluid-
belastingen vanwege het spoorverkeer globaal gezien matig tot sterk afnemen, in orde van grootte: 
– Woningen Andersenhof:    geluidafnames zijn nihil. 

– Woningen Gebr. Grimmkade 5-46:   geluidafnames van 0tot 6 dB. 
– Woningen Gebr. Grimmkade 47-56:   geluidafnames van 1 tot 4 dB. 
– Woningen Gebr. Grimmkade 57-64:   geluidafnames van 5 tot meer dan 15 dB. 
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– Woningen La Fontaineplein 4-15: geluidafnames van 0 tot 9 dB. 

– Woningen Terschellingkade 1-99: geluidafnames van 1 tot 9 dB. 
– Woningen Anholtkade 1-4: geluidafnames zijn nihil. 
– Woningen Vegakade 3-4: geluidafnames zijn nihil. 

7.3 Wegverkeerslawaai 

In bijlage V-2 zijn alle rekenresultaten van de geluideffecten met betrekking tot wegverkeerslawaai ter plaatse 
van de bestaande geluidgevoelige gebouwen opgenomen. In figuur II-8 zijn, aanvullend op de ontvanger-

punten in figuur II-7, de ontvangerpunten van de woningen ten noorden van het spoor opgenomen. 

Uit de rekenresultaten blijkt dat door realisatie van het nieuwe plan bij de omliggende woningen de geluid-

belastingen vanwege het wegverkeer globaal gezien matig tot sterk afneemt, in orde van grootte: 
– Woningen Andersenhof:    geluidafnames van 1 tot 7 dB. 
– Woningen Gebr. Grimmkade 5-46:   geluidafnames van 1 tot 10 dB. 

– Woningen Gebr. Grimmkade 47-56:   geluidafnames van 5 tot 9 dB. 
– Woningen Gebr. Grimmkade 57-64:   geluidafnames van 8 tot 13 dB. 
– Woningen La Fontaineplein 4-15:   geluidafnames van 0 tot 8 dB. 

– Woningen Terschellingkade 1-99:   geluidafnames van 1 tot 8 dB. 
– Woningen Anholtkade 1-4:    geluidafnames van 5 tot 9 dB. 
– Woningen Vegakade 3-4:    geluidafnames van 6 tot 8 dB. 

7.4 Gecumuleerde geluidbelastingen LVL,cum en LRL,cum 

In de bijlagen zijn alle rekenresultaten opgenomen van de geluideffecten met betrekking tot de gecumuleerde 
geluidbelastingen LRL,cum (bijlage V-3) en LVL,cum (bijlage V-4) ter plaatse van de bestaande geluidgevoelige 

gebouwen. 

Ter plaatse van de omliggende woningen zijn vanwege de realisatie van het nieuwe plan geen 

verslechteringen van het akoestisch klimaat: 
 Ter plaatse van de woningen aan de Andersenhof is het akoestisch klimaat deels ongewijzigd en deels 

verbeterd (met één geluidsklasse).  

 Ter plaatse van de woningen aan de Anholtkade is het akoestisch klimaat overwegend verbeterd (met één 
geluidsklasse).  

 Ter plaatse van de woningen aan de Gebroeders Grimmkade is het akoestisch klimaat deels ongewijzigd 

en deels verbeterd (met één tot drie geluidsklassen). 
 Ter plaatse van de woningen aan de La Fontaineplein 4-15 is het akoestisch klimaat overwegend 

verbeterd (met één tot twee geluidsklassen).  

 Ter plaatse van de woningen aan de Terschellingkade 1-99 is het akoestisch klimaat overwegend 
verbeterd (met één geluidsklasse).  

 Ter plaatse van de woningen aan de Vegakade is het akoestisch klimaat deels ongewijzigd en deels 

verbeterd (met één geluidsklasse).  
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8 Samenvatting en conclusies 

In opdracht van de gemeente Woerden is door Cauberg Huygen B.V. een onderzoek uitgevoerd van het 
omgevingsgeluid met betrekking tot de bestemmingsplannen ‘Snellerpoort’ en ‘Snel en Polanen’ in Woerden. 

De bestemmingsplannen ‘Snellerpoort’ en ‘Snel en Polanen’ zijn in voorbereiding, voor beide plannen zijn 
inmiddels voorontwerpbestemmingsplannen gemaakt. Beide plannen maken geluidgevoelige bestemmingen 
mogelijk (wonen).  

De bestemmingsplannen zijn separaat, onafhankelijk van elkaar, onderzocht op het gebied van omgevings-
geluid. Het voorliggende rapport omvat het onderzoek van de optredende geluidbelastingen vanwege weg- en 
railverkeer voor het bestemmingsplan Snel en Polanen. 

 
De bestemmingsplannen Snellerpoort en Snel en Polanen gezamenlijk zijn opgedeeld in 10 kavels: kavels B0 
t/m B10. Het bestemmingsplan Snel en Polanen omvat de kavel B5/B6 (één kavel). In het bestemmingsplan 

Snellerpoort wordt de nog niet aanwezige Beneluxlaan meer oostelijk doorgetrokken parallel aan het spoor en 
aangesloten op de Steinhagenseweg. Het deel van de Steinhagenseweg, ten westen van deze nieuwe 
verbinding richting het plangebied, wordt geherprofileerd tot een buurtontsluitingsstraat. 

 
De geplande geluidgevoelige bestemmingen (woningen) betreffen een nieuwe situatie in de zin van de Wet 
geluidhinder. Het plangebied bevindt zich volgens de Wet geluidhinder binnen de zones langs de Stein-

hagenseweg/Beneluxlaan en spoorlijn Leiden/Gouda-Utrecht/Breukelen. Om die redenen is voor de plan-
locatie een onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder uitgevoerd. Daarnaast zijn de heringerichte Stein-
hagenseweg en de nieuw te realiseren wegen binnen het plangebied (30 km/u wegen), welke niet-gezoneerd 

zijn in het kader van de Wet geluidhinder, conform het gemeentelijk geluidbeleid meegenomen in het 
akoestisch onderzoek, ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. 
 

Ook zijn de effecten van de komst van de nieuwe woningen binnen het bestemmingsplan ‘Snel en Polanen’ 
op de geluidbelastingen ter plaatse van de omliggende, bestaande woningen onderzocht en beoordeeld. 
 

Ten behoeve van dit geluidonderzoek is gebruik gemaakt van de Wet geluidhinder, zoals deze geldt per 1 mei 
2017. De geluidbelastingen vanwege wegverkeer zijn berekend conform de Standaardrekenmethode 2 uit 
bijlage III van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’, die vanwege het spoorweglawaai conform methode 

II uit bijlage IV. De berekende geluidbelastingen zijn getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder: 
– Stedelijke wegen:   voorkeurswaarde 48 dB  maximale grenswaarde 58 dB. 
– Spoorweg:   voorkeurswaarde 55 dB  maximale grenswaarde 68 dB. 
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Conclusies: 
– De geluidbelasting ten gevolge van de spoorlijn Leiden/Gouda-Utrecht/Breukelen bedraagt ten hoogste 

63 dB. Er wordt niet overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Nergens wordt de maximale 
ontheffingswaarde overschreden. 

– Ten gevolge van wegverkeer op de Steinhagenseweg/Beneluxlaan wordt overal voldaan aan de 

voorkeurswaarde van 48 dB. 
– Ten gevolge van wegverkeer op de omliggende 30 km/u wegen is sprake van een verhoogde geluid-

belasting, maximaal 59 dB. Conform het gemeentelijk geluidbeleid en in het kader van een goede 

ruimtelijke ordening worden de geluidbelastingen vanwege deze wegen meegenomen in de cumulatie van 
het omgevingsgeluid. 

– De gecumuleerde geluidbelasting (weg en rail) LVL,cum bedraagt maximaal 62 dB omgerekend naar 

wegverkeerslawaai. De gecumuleerde geluidbelasting (weg en rail) LRL,cum bedraagt maximaal 66 dB 
omgerekend naar spoorweglawaai. 

– In hoofdstuk 6 is het maatregelenonderzoek (bron-, overdrachts- en ontvangermaatregelen) opgenomen. 

Bronmaatregelen in de vorm van raildempers verdienen een nadere afweging, ook in samenhang met 
bestemmingsplan Snellerpoort: indien gebied Snellerpoort is gerealiseerd, zijn nagenoeg geen hogere 
waarden vanwege spoorweglawaai meer nodig. Overdrachtsmaatregelen (geluidschermen) zijn minder 

financieel doeltreffend gezien de gezien de omvang van het plan. 
– Er dienen hogere waarden te worden aangevraagd, zie tabel 6.1. 
– Bij de nadere uitwerking van het bouwplan vormt het gemeentelijk geluidbeleid een belangrijk aandachts-

punt (o.a. aanwezigheid geluidluwe gevel). 
– De effecten van de komst van de nieuwe woningen op de geluidbelastingen ter plaatse van de omliggende, 

bestaande woningen zijn onderzocht en beoordeeld in hoofdstuk 7. Er treden door de komst van de nieuwe 

woningen vrijwel overal geluidafnamen op, nergens treden geluidstoenamen op. Er doen zich geen 
knelpunten voor. 

 

Cauberg Huygen B.V. 
 
De heer ing. F.P. van Dorresteijn  

Senior adviseur 
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Figuur I Verbeelding bestemmingsplan Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen 
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Figuur II Overzicht rekenmodellen 

Figuur II-1 Overzicht railverkeermodel 
  



    

Figuur II-1 Overzicht railverkeerslawaaimodel toekomstige situatie
Cauberg-Huygen B.V. - vestiging EindhovenRailverkeerslawaai - RMR-2012, [06396-52629 Bestemmingsplan Snel & Polanen in Woerden - Spoorweglawaai - basis [laag 1 tm 6]] , Geomilieu V5.20
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Figuur II-2 Overzicht wegverkeermodel huidige situatie 
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Figuur II-3 Overzicht wegverkeermodel toekomstige situatie 



    

Figuur II-3 Overzicht wegverkeerslawaaimodel toekomstige situatie
Cauberg-Huygen B.V. - vestiging EindhovenWegverkeerslawaai - RMW-2012, [06396-52629  Bestemmingsplan Snel & Polanen in Woerden - Wegverkeerslawaai - basis [laag 1 tm 6]] , Geomilieu V5.20
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Figuur II-4 Overzicht gebouwen en wegen 
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Figuur II-5 Overzicht bodemgebieden en hoogtelijnen 
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Figuur II-6 Overzicht waarneempunten Snel en Polanen 
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Figuur II-7 Overzicht waarneempunten bestaande woningen 
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Bijlage I Verkeersgegevens 



















Model: Wegverkeerslawaai - basis [laag 1 tm 6]
Groep: Fontaineplein

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr. Grp.ID Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) LV(D) LV(A) LV(N)

         49 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30  30  30  30  30  30  30    100,00 -- --

9-9-2020 11:48:44Geomilieu V5.20



Model: Wegverkeerslawaai - basis [laag 1 tm 6]
Groep: Fontaineplein

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr. MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N)

-- -- -- -- -- --

9-9-2020 11:48:44Geomilieu V5.20
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Bijlage II Invoergegevens rekenmodel 



Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Kopie van Wegverkeerslawaai - basis - afdruk bijlage II

Groep: Snel en Polanen
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
001 Noordgevel     -0,80 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
002 Noordgevel     -0,80 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
003 Noordgevel     -0,80 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
004 Noordgevel     -0,80 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
005 Noordgevel     -0,80 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

006a Noordgevel     -0,80 Relatief      1,50      5,50      8,50     11,50     14,50     17,50 Ja
007a Noordgevel     -0,80 Relatief      1,50      5,50      8,50     11,50     14,50     17,50 Ja
008a Oostgevel     -0,80 Relatief      1,50      5,50      8,50     11,50     14,50     17,50 Ja
009a Oostgevel     -0,80 Relatief      1,50      5,50      8,50     11,50     14,50     17,50 Ja
010a Westgevel     -0,80 Relatief      1,50      5,50      8,50     11,50     14,50     17,50 Ja

011a Zuidgevel     -0,80 Relatief      1,50      5,50      8,50     11,50     14,50     17,50 Ja
012a Westgevel     -0,80 Relatief     17,50 -- -- -- -- -- Ja
013a Zuidgevel     -0,80 Relatief     17,50 -- -- -- -- -- Ja
014 Oostgevel     -0,80 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
015 Noordgevel     -0,80 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

016 Oostgevel     -0,80 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
017 Oostgevel     -0,80 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
018 Zuidgevel     -0,80 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
019 Zuidgevel     -0,80 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
020 Zuidgevel     -0,80 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

021 Zuidgevel     -0,80 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
022 Westgevel     -0,80 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
023 Zuidgevel     -0,80 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
024a Zuidgevel     -0,80 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
025a Zuidgevel     -0,80 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

026a Westgevel     -0,80 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
027a Westgevel     -0,80 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
028a Noordgevel     -0,80 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
029a Westgevel     -0,80 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja
030a Noordgevel     -0,80 Relatief     16,50 -- -- -- -- -- Ja

031a Noordgevel     -0,80 Relatief     16,50 -- -- -- -- -- Ja
032a Oostgevel     -0,80 Relatief     16,50 -- -- -- -- -- Ja
033a Oostgevel     -0,80 Relatief     16,50 -- -- -- -- -- Ja
034a Oostgevel     -0,80 Relatief     16,50 -- -- -- -- -- Ja
035 Westgevel     -0,80 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

036 Westgevel     -0,80 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
006b Noordgevel     -0,80 Relatief     20,50     23,50 -- -- -- -- Ja
007b Noordgevel     -0,80 Relatief     20,50     23,50 -- -- -- -- Ja
008b Oostgevel     -0,80 Relatief     20,50     23,50 -- -- -- -- Ja
009b Oostgevel     -0,80 Relatief     20,50     23,50 -- -- -- -- Ja

010b Westgevel     -0,80 Relatief     20,50     23,50 -- -- -- -- Ja
011b Zuidgevel     -0,80 Relatief     20,50     23,50 -- -- -- -- Ja
012b Westgevel     -0,80 Relatief     20,50     23,50 -- -- -- -- Ja
013b Zuidgevel     -0,80 Relatief     20,50     23,50 -- -- -- -- Ja
024b Zuidgevel     -0,80 Relatief     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja

025b Zuidgevel     -0,80 Relatief     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja
026b Westgevel     -0,80 Relatief     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja
027b Westgevel     -0,80 Relatief     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja
028b Noordgevel     -0,80 Relatief     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja
029b Westgevel     -0,80 Relatief     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja

030b Noordgevel     -0,80 Relatief     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja
031b Noordgevel     -0,80 Relatief     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja
032b Oostgevel     -0,80 Relatief     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja
033b Oostgevel     -0,80 Relatief     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja
034b Oostgevel     -0,80 Relatief     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja

024c Zuidgevel     -0,80 Relatief     37,50     40,50     43,50 -- -- -- Ja
025c Zuidgevel     -0,80 Relatief     37,50     40,50     43,50 -- -- -- Ja
026c Westgevel     -0,80 Relatief     37,50     40,50     43,50 -- -- -- Ja
027c Westgevel     -0,80 Relatief     37,50     40,50     43,50 -- -- -- Ja
028c Noordgevel     -0,80 Relatief     37,50     40,50     43,50 -- -- -- Ja

029c Westgevel     -0,80 Relatief     37,50     40,50     43,50 -- -- -- Ja
030c Noordgevel     -0,80 Relatief     37,50     40,50     43,50 -- -- -- Ja
031c Noordgevel     -0,80 Relatief     37,50     40,50     43,50 -- -- -- Ja
032c Oostgevel     -0,80 Relatief     37,50     40,50     43,50 -- -- -- Ja
033c Oostgevel     -0,80 Relatief     37,50     40,50     43,50 -- -- -- Ja

034c Oostgevel     -0,80 Relatief     37,50     40,50     43,50 -- -- -- Ja

17-4-2020 15:21:52Geomilieu V5.20



Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Kopie van Wegverkeerslawaai - basis - afdruk bijlage II

Groep: Snel en Polanen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend
001 Snel en Polanen    15,00     -0,80 Relatief    0    0   0 0 dB False
002 Snel en Polanen    25,00     -0,80 Relatief    0    0   0 0 dB False
003 Snel en Polanen    45,00     -0,80 Relatief    0    0   0 0 dB False

17-4-2020 15:21:52Geomilieu V5.20



Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Model: Kopie van Wegverkeerslawaai - basis - afdruk bijlage II

Groep: Snel en Polanen
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
001 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
002 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
003 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

17-4-2020 15:21:52Geomilieu V5.20
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Bijlage III Rekenresultaten 

Bijlage III-1 Rekenresultaten spoorweglawaai 
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Cauberg Huygen B.V.

Railverkeerslawaai - RMR-2012, [06396-52629 Bestemmingsplan Snel & Polanen in Woerden - Spoorweglawaai - basis [laag 1 tm 6]] , Geomilieu V5.20
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Bijlage III-2 Rekenresultaten Steinhagenseweg 
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Bijlage III-2 Rekenresultaten Steinhagenseweg
Bouwlaag 1 t/m 6

Cauberg Huygen B.V.

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [06396-52629  Bestemmingsplan Snel & Polanen in Woerden - Wegverkeerslawaai - basis [laag 1 tm 6]] , Geomilieu V5.20
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Bijlage III-3 Rekenresultaten wegen binnen plangebied
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [06396-52629  Bestemmingsplan Snel & Polanen in Woerden - Wegverkeerslawaai - basis [laag 13 tm 15]] , Geomilieu V5.20
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Bijlage III-3 Rekenresultaten wegen binnen plangebied 
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Cauberg Huygen B.V.

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [06396-52629 Bestemmingsplann Snel & Polanen in Woerden - Wegverkeerslawaai - basis [laag 1 tm 6]] , Geomilieu V5.20
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [06396-52629 Bestemmingsplann Snel & Polanen in Woerden - Wegverkeerslawaai - basis [laag 7 tm 12]] , Geomilieu V5.20
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [06396-52629 Bestemmingsplann Snel & Polanen in Woerden - Wegverkeerslawaai - basis [laag 13 tm 15]] , Geomilieu V5.20
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Bijlage III-4 Cumulatieve geluidbelasting 
  



Hoogte Resultaten wegverkeer L*vl Resultaten railverkeer L*rl LVL,cum LRL,cum

[m] excl. aftrek [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

001_A Noordgevel 1,5 60 60 61 57 61 66

001_B Noordgevel 4,5 59 59 61 56 61 66

001_C Noordgevel 7,5 59 59 61 56 61 65

001_D Noordgevel 10,5 59 59 61 57 61 65

001_E Noordgevel 13,5 58 58 62 57 61 65

002_A Noordgevel 1,5 60 60 61 57 62 66

002_B Noordgevel 4,5 59 59 61 57 61 66

002_C Noordgevel 7,5 59 59 61 56 61 65

002_D Noordgevel 10,5 59 59 61 57 61 65

002_E Noordgevel 13,5 58 58 62 57 61 65

003_A Noordgevel 1,5 60 60 61 57 62 66

003_B Noordgevel 4,5 59 59 61 57 61 66

003_C Noordgevel 7,5 59 59 61 56 61 65

003_D Noordgevel 10,5 59 59 61 57 61 65

003_E Noordgevel 13,5 58 58 62 57 61 65

004_A Noordgevel 1,5 60 60 62 57 62 66

004_B Noordgevel 4,5 59 59 61 57 61 66

004_C Noordgevel 7,5 59 59 61 56 61 65

004_D Noordgevel 10,5 59 59 61 57 61 65

004_E Noordgevel 13,5 58 58 62 57 61 65

005_A Noordgevel 1,5 60 60 61 57 62 66

005_B Noordgevel 4,5 59 59 61 56 61 66

005_C Noordgevel 7,5 59 59 61 56 61 65

005_D Noordgevel 10,5 59 59 61 57 61 65

005_E Noordgevel 13,5 58 58 62 57 61 65

006a_A Noordgevel 1,5 60 60 61 57 62 66

006a_B Noordgevel 5,5 59 59 61 56 61 66

006a_C Noordgevel 8,5 59 59 61 56 61 65

006a_D Noordgevel 11,5 58 58 61 57 61 65

006a_E Noordgevel 14,5 58 58 62 57 61 65

006a_F Noordgevel 17,5 58 58 62 58 61 65

006b_A Noordgevel 20,5 57 57 63 58 61 65

006b_B Noordgevel 23,5 57 57 63 58 61 65

007a_A Noordgevel 1,5 60 60 61 57 62 66

007a_B Noordgevel 5,5 59 59 61 56 61 66

007a_C Noordgevel 8,5 59 59 61 56 61 65

007a_D Noordgevel 11,5 58 58 61 57 61 65

007a_E Noordgevel 14,5 58 58 62 57 61 65

007a_F Noordgevel 17,5 58 58 62 58 61 65

007b_A Noordgevel 20,5 57 57 63 58 61 65

007b_B Noordgevel 23,5 57 57 63 58 61 65

008a_A Oostgevel 1,5 54 54 58 54 57 61

008a_B Oostgevel 5,5 55 55 58 53 57 61

008a_C Oostgevel 8,5 54 54 58 53 57 61

008a_D Oostgevel 11,5 54 54 58 54 57 61

008a_E Oostgevel 14,5 54 54 58 54 57 61

008a_F Oostgevel 17,5 54 54 59 55 57 62

008b_A Oostgevel 20,5 54 54 59 55 58 62

008b_B Oostgevel 23,5 54 54 60 55 58 62

009a_A Oostgevel 1,5 52 52 57 53 56 60

009a_B Oostgevel 5,5 52 52 57 53 56 60

009a_C Oostgevel 8,5 52 52 57 53 56 60

009a_D Oostgevel 11,5 52 52 57 53 56 60

009a_E Oostgevel 14,5 53 53 58 53 56 60

009a_F Oostgevel 17,5 53 53 58 54 56 61

009b_A Oostgevel 20,5 53 53 59 54 57 61

009b_B Oostgevel 23,5 53 53 59 54 57 61

010a_A Westgevel 1,5 32 32 37 34 36 39

010a_B Westgevel 5,5 33 33 37 34 36 40

Naam Omschrijving



Hoogte Resultaten wegverkeer L*vl Resultaten railverkeer L*rl LVL,cum LRL,cum

[m] excl. aftrek [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Naam Omschrijving

010a_C Westgevel 8,5 34 34 37 34 37 40

010a_D Westgevel 11,5 36 36 39 36 39 42

010a_E Westgevel 14,5 39 39 43 40 42 46

010a_F Westgevel 17,5 41 41 44 40 44 48

010b_A Westgevel 20,5 42 42 44 41 45 48

010b_B Westgevel 23,5 43 43 45 42 46 49

011a_A Zuidgevel 1,5 30 30 37 34 36 39

011a_B Zuidgevel 5,5 31 31 38 34 36 39

011a_C Zuidgevel 8,5 32 32 37 34 36 39

011a_D Zuidgevel 11,5 34 34 40 37 38 42

011a_E Zuidgevel 14,5 36 36 41 38 40 44

011a_F Zuidgevel 17,5 39 39 41 38 42 45

011b_A Zuidgevel 20,5 40 40 41 38 42 46

011b_B Zuidgevel 23,5 41 41 30 27 41 44

012a_A Westgevel 17,5 51 51 59 55 56 61

012b_A Westgevel 20,5 52 52 60 55 57 61

012b_B Westgevel 23,5 53 53 60 55 57 62

013a_A Zuidgevel 17,5 42 42 40 36 43 47

013b_A Zuidgevel 20,5 44 44 39 35 45 49

013b_B Zuidgevel 23,5 44 44 37 34 45 48

014_A Oostgevel 1,5 31 31 38 34 36 39

014_B Oostgevel 4,5 32 32 37 34 36 39

014_C Oostgevel 7,5 32 32 36 33 36 39

014_D Oostgevel 10,5 32 32 37 34 36 40

014_E Oostgevel 13,5 33 33 36 33 36 39

015_A Noordgevel 1,5 32 32 37 34 36 39

015_B Noordgevel 4,5 33 33 37 34 36 40

015_C Noordgevel 7,5 33 33 37 34 37 40

015_D Noordgevel 10,5 35 35 38 35 38 41

015_E Noordgevel 13,5 38 38 42 39 41 45

016_A Oostgevel 1,5 51 51 57 53 55 59

016_B Oostgevel 4,5 51 51 57 53 55 59

016_C Oostgevel 7,5 51 51 56 52 55 59

016_D Oostgevel 10,5 52 52 57 53 55 59

016_E Oostgevel 13,5 52 52 57 53 55 59

017_A Oostgevel 1,5 52 52 59 55 56 61

017_B Oostgevel 4,5 52 52 59 54 56 61

017_C Oostgevel 7,5 51 51 56 52 54 59

017_D Oostgevel 10,5 51 51 56 52 54 59

017_E Oostgevel 13,5 51 51 56 52 55 59

018_A Zuidgevel 1,5 52 52 56 52 55 59

018_B Zuidgevel 4,5 52 52 56 52 55 59

018_C Zuidgevel 7,5 51 51 50 46 52 57

018_D Zuidgevel 10,5 51 51 51 47 53 57

018_E Zuidgevel 13,5 50 50 37 33 51 55

019_A Zuidgevel 1,5 51 51 52 48 53 57

019_B Zuidgevel 4,5 52 52 53 48 53 58

019_C Zuidgevel 7,5 51 51 47 43 52 56

019_D Zuidgevel 10,5 51 51 51 47 53 57

019_E Zuidgevel 13,5 51 51 40 36 51 55

020_A Zuidgevel 1,5 52 52 49 45 53 57

020_B Zuidgevel 4,5 52 52 49 46 53 57

020_C Zuidgevel 7,5 52 52 46 42 52 56

020_D Zuidgevel 10,5 52 52 49 45 52 57

020_E Zuidgevel 13,5 51 51 41 38 51 55

021_A Zuidgevel 1,5 54 54 47 43 54 58

021_B Zuidgevel 4,5 54 54 47 43 54 58

021_C Zuidgevel 7,5 53 53 45 41 53 57

021_D Zuidgevel 10,5 52 52 47 43 53 57



Hoogte Resultaten wegverkeer L*vl Resultaten railverkeer L*rl LVL,cum LRL,cum

[m] excl. aftrek [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Naam Omschrijving

021_E Zuidgevel 13,5 51 51 44 40 52 56

022_A Westgevel 1,5 52 52 43 39 52 56

022_B Westgevel 4,5 52 52 43 40 52 56

022_C Westgevel 7,5 51 51 45 41 52 56

022_D Westgevel 10,5 51 51 46 42 51 56

022_E Westgevel 13,5 51 51 46 42 51 55

023_A Zuidgevel 1,5 52 52 47 44 53 57

023_B Zuidgevel 4,5 52 52 47 44 53 57

023_C Zuidgevel 7,5 52 52 48 44 53 57

023_D Zuidgevel 10,5 52 52 48 45 52 56

023_E Zuidgevel 13,5 51 51 47 43 51 55

024a_A Zuidgevel 1,5 51 51 49 45 52 56

024a_B Zuidgevel 4,5 51 51 49 45 52 56

024a_C Zuidgevel 7,5 51 51 49 46 52 56

024a_D Zuidgevel 10,5 50 50 50 46 52 56

024a_E Zuidgevel 13,5 50 50 48 44 51 55

024a_F Zuidgevel 16,5 49 49 49 45 51 55

024b_A Zuidgevel 19,5 49 49 48 45 51 55

024b_B Zuidgevel 22,5 48 48 0 -1 48 52

024b_C Zuidgevel 25,5 48 48 0 -1 48 52

024b_D Zuidgevel 28,5 48 48 0 -1 48 52

024b_E Zuidgevel 31,5 48 48 0 -1 48 52

024b_F Zuidgevel 34,5 48 48 0 -1 48 52

024c_A Zuidgevel 37,5 48 48 0 -1 48 52

024c_B Zuidgevel 40,5 47 47 0 -1 47 51

024c_C Zuidgevel 43,5 47 47 0 -1 47 51

025a_A Zuidgevel 1,5 49 49 50 46 51 55

025a_B Zuidgevel 4,5 49 49 50 46 51 55

025a_C Zuidgevel 7,5 49 49 50 46 51 55

025a_D Zuidgevel 10,5 49 49 50 46 51 55

025a_E Zuidgevel 13,5 49 49 49 45 50 54

025a_F Zuidgevel 16,5 49 49 50 46 51 55

025b_A Zuidgevel 19,5 49 49 49 45 50 54

025b_B Zuidgevel 22,5 48 48 0 -1 48 52

025b_C Zuidgevel 25,5 48 48 0 -1 48 52

025b_D Zuidgevel 28,5 48 48 0 -1 48 52

025b_E Zuidgevel 31,5 48 48 0 -1 48 52

025b_F Zuidgevel 34,5 48 48 0 -1 48 52

025c_A Zuidgevel 37,5 48 48 0 -1 48 51

025c_B Zuidgevel 40,5 48 48 0 -1 48 51

025c_C Zuidgevel 43,5 47 47 0 -1 47 51

026a_A Westgevel 1,5 50 50 57 53 55 59

026a_B Westgevel 4,5 50 50 57 53 55 59

026a_C Westgevel 7,5 50 50 57 53 55 59

026a_D Westgevel 10,5 51 51 57 53 55 59

026a_E Westgevel 13,5 51 51 57 53 55 59

026a_F Westgevel 16,5 51 51 58 53 55 60

026b_A Westgevel 19,5 51 51 58 54 56 60

026b_B Westgevel 22,5 51 51 58 53 56 60

026b_C Westgevel 25,5 51 51 58 54 56 60

026b_D Westgevel 28,5 52 52 58 54 56 60

026b_E Westgevel 31,5 52 52 58 54 56 60

026b_F Westgevel 34,5 52 52 58 54 56 60

026c_A Westgevel 37,5 52 52 58 54 56 60

026c_B Westgevel 40,5 52 52 58 54 56 60

026c_C Westgevel 43,5 52 52 58 54 56 60

027a_A Westgevel 1,5 51 51 58 53 55 59

027a_B Westgevel 4,5 51 51 57 53 55 59

027a_C Westgevel 7,5 51 51 57 53 55 59



Hoogte Resultaten wegverkeer L*vl Resultaten railverkeer L*rl LVL,cum LRL,cum

[m] excl. aftrek [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Naam Omschrijving

027a_D Westgevel 10,5 51 51 57 53 55 59

027a_E Westgevel 13,5 51 51 58 53 55 60

027a_F Westgevel 16,5 52 52 58 54 56 60

027b_A Westgevel 19,5 52 52 58 54 56 60

027b_B Westgevel 22,5 52 52 58 54 56 60

027b_C Westgevel 25,5 52 52 58 54 56 60

027b_D Westgevel 28,5 52 52 58 54 56 60

027b_E Westgevel 31,5 52 52 58 54 56 61

027b_F Westgevel 34,5 52 52 59 54 56 61

027c_A Westgevel 37,5 52 52 59 54 56 61

027c_B Westgevel 40,5 52 52 59 54 56 60

027c_C Westgevel 43,5 52 52 58 54 56 60

028a_A Noordgevel 1,5 48 48 56 52 53 57

028a_B Noordgevel 4,5 48 48 56 51 53 57

028a_C Noordgevel 7,5 48 48 55 51 53 57

028a_D Noordgevel 10,5 48 48 55 51 53 57

028a_E Noordgevel 13,5 48 48 56 52 53 57

028a_F Noordgevel 16,5 50 50 59 55 56 61

028b_A Noordgevel 19,5 52 52 61 56 58 62

028b_B Noordgevel 22,5 53 53 61 57 58 63

028b_C Noordgevel 25,5 53 53 61 57 58 63

028b_D Noordgevel 28,5 53 53 61 57 58 63

028b_E Noordgevel 31,5 53 53 61 57 58 63

028b_F Noordgevel 34,5 53 53 61 57 58 63

028c_A Noordgevel 37,5 53 53 61 57 58 63

028c_B Noordgevel 40,5 53 53 61 57 58 63

028c_C Noordgevel 43,5 53 53 61 57 58 63

029a_A Westgevel 1,5 47 47 54 49 51 56

029a_B Westgevel 4,5 47 47 53 49 51 55

029a_C Westgevel 7,5 47 47 53 49 51 55

029a_D Westgevel 10,5 47 47 53 49 51 55

029a_E Westgevel 13,5 48 48 54 50 52 56

029a_F Westgevel 16,5 50 50 59 55 56 60

029b_A Westgevel 19,5 52 52 60 56 58 62

029b_B Westgevel 22,5 53 53 61 56 58 62

029b_C Westgevel 25,5 54 54 61 57 58 63

029b_D Westgevel 28,5 54 54 61 57 58 63

029b_E Westgevel 31,5 54 54 61 57 59 63

029b_F Westgevel 34,5 54 54 61 57 59 63

029c_A Westgevel 37,5 54 54 61 57 59 63

029c_B Westgevel 40,5 54 54 61 57 59 63

029c_C Westgevel 43,5 54 54 61 57 58 63

030a_A Noordgevel 16,5 50 50 60 55 56 61

030b_A Noordgevel 19,5 53 53 62 57 58 63

030b_B Noordgevel 22,5 53 53 62 57 59 63

030b_C Noordgevel 25,5 53 53 62 58 59 63

030b_D Noordgevel 28,5 54 54 62 58 59 63

030b_E Noordgevel 31,5 54 54 62 58 59 63

030b_F Noordgevel 34,5 54 54 62 58 59 64

030c_A Noordgevel 37,5 54 54 62 58 59 64

030c_B Noordgevel 40,5 54 54 62 58 59 64

030c_C Noordgevel 43,5 54 54 62 58 59 64

031a_A Noordgevel 16,5 50 50 60 55 56 61

031b_A Noordgevel 19,5 53 53 62 57 58 63

031b_B Noordgevel 22,5 53 53 62 57 59 63

031b_C Noordgevel 25,5 53 53 62 58 59 63

031b_D Noordgevel 28,5 54 54 62 58 59 63

031b_E Noordgevel 31,5 54 54 62 58 59 63

031b_F Noordgevel 34,5 54 54 62 58 59 64



Hoogte Resultaten wegverkeer L*vl Resultaten railverkeer L*rl LVL,cum LRL,cum

[m] excl. aftrek [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Naam Omschrijving

031c_A Noordgevel 37,5 54 54 62 58 59 64

031c_B Noordgevel 40,5 54 54 62 58 59 64

031c_C Noordgevel 43,5 54 54 62 58 59 64

032a_A Oostgevel 16,5 46 46 56 52 53 57

032b_A Oostgevel 19,5 48 48 58 54 55 59

032b_B Oostgevel 22,5 49 49 59 54 55 60

032b_C Oostgevel 25,5 49 49 59 55 56 60

032b_D Oostgevel 28,5 49 49 59 55 56 60

032b_E Oostgevel 31,5 49 49 59 55 56 60

032b_F Oostgevel 34,5 49 49 59 55 56 60

032c_A Oostgevel 37,5 50 50 59 55 56 60

032c_B Oostgevel 40,5 50 50 59 55 56 60

032c_C Oostgevel 43,5 50 50 59 55 56 60

033a_A Oostgevel 16,5 43 43 56 51 52 56

033b_A Oostgevel 19,5 47 47 58 53 54 59

033b_B Oostgevel 22,5 48 48 58 54 55 59

033b_C Oostgevel 25,5 49 49 59 54 55 60

033b_D Oostgevel 28,5 49 49 59 54 55 60

033b_E Oostgevel 31,5 49 49 59 54 55 60

033b_F Oostgevel 34,5 49 49 59 54 56 60

033c_A Oostgevel 37,5 50 50 59 54 56 60

033c_B Oostgevel 40,5 50 50 59 54 56 60

033c_C Oostgevel 43,5 50 50 59 54 56 60

034a_A Oostgevel 16,5 43 43 54 50 51 55

034b_A Oostgevel 19,5 47 47 57 53 54 58

034b_B Oostgevel 22,5 49 49 58 54 55 59

034b_C Oostgevel 25,5 50 50 58 54 55 60

034b_D Oostgevel 28,5 50 50 58 54 55 60

034b_E Oostgevel 31,5 50 50 58 54 55 60

034b_F Oostgevel 34,5 50 50 58 54 55 60

034c_A Oostgevel 37,5 50 50 58 54 55 60

034c_B Oostgevel 40,5 50 50 58 54 55 60

034c_C Oostgevel 43,5 50 50 58 54 55 60

035_A Westgevel 1,5 52 52 58 54 56 60

035_B Westgevel 4,5 53 53 58 54 56 61

035_C Westgevel 7,5 53 53 58 54 56 60

035_D Westgevel 10,5 53 53 58 54 56 61

035_E Westgevel 13,5 53 53 58 54 57 61

036_A Westgevel 1,5 54 54 59 54 57 62

036_B Westgevel 4,5 55 55 58 54 57 62

036_C Westgevel 7,5 54 54 58 54 57 62

036_D Westgevel 10,5 54 54 59 54 57 62
036_E Westgevel 13,5 54 54 59 55 58 62
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Bijlage III-5 Rekenresultaten spoorweglawaai eindbeeld (inclusief gebouwen Snellerpoort) 
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Bijlage IV Maatregelenonderzoek 

Bijlage IV-1 Rekenresultaten spoorweglawaai met raildempers 
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Bijlage V Onderzoek geluideffecten op bestaande woningen 

Bijlage V-1 Geluideffecten nieuwe gebouwen op bestaande woningen – spoorweglawaai 
  



Geluidbelastingen spoorweglawaai

bestaande situatie toekomstige situatie

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
toename (+)/ 
afname (-)

AndersenhoAndersenhof 20 1,5 53,01 51,7 47,62 55,69 AndersenhoAndersenhof 20 1,5 53,01 51,7 47,62 55,69 0,0
AndersenhoAndersenhof 20 4,5 52,85 51,55 47,51 55,56 AndersenhoAndersenhof 20 4,5 52,85 51,55 47,51 55,56 0,0
AndersenhoAndersenhof 20 7,5 52,87 51,57 47,57 55,6 AndersenhoAndersenhof 20 7,5 52,87 51,57 47,57 55,6 0,0
AndersenhoAndersenhof 22-46 (1) 1,5 43,75 42,51 38,72 46,63 AndersenhoAndersenhof 22-46 (1) 1,5 43,75 42,51 38,72 46,63 0,0
AndersenhoAndersenhof 22-46 (1) 4,5 44,84 43,6 39,82 47,73 AndersenhoAndersenhof 22-46 (1) 4,5 44,84 43,6 39,82 47,73 0,0
AndersenhoAndersenhof 22-46 (1) 7,5 45,73 44,5 40,74 48,64 AndersenhoAndersenhof 22-46 (1) 7,5 45,73 44,5 40,74 48,64 0,0
AndersenhoAndersenhof 22-46 (2) 1,5 52,5 51,19 47,13 55,19 AndersenhoAndersenhof 22-46 (2) 1,5 52,5 51,19 47,13 55,19 0,0
AndersenhoAndersenhof 22-46 (2) 4,5 52,31 51 46,98 55,02 AndersenhoAndersenhof 22-46 (2) 4,5 52,31 51 46,98 55,02 0,0
AndersenhoAndersenhof 22-46 (2) 7,5 52,45 51,15 47,16 55,18 AndersenhoAndersenhof 22-46 (2) 7,5 52,45 51,15 47,16 55,18 0,0
AndersenhoAndersenhof 22-46 (3) 1,5 50,82 49,51 45,47 53,52 AndersenhoAndersenhof 22-46 (3) 1,5 50,82 49,51 45,47 53,52 0,0
AndersenhoAndersenhof 22-46 (3) 4,5 50,79 49,49 45,49 53,52 AndersenhoAndersenhof 22-46 (3) 4,5 50,79 49,49 45,49 53,52 0,0
AndersenhoAndersenhof 22-46 (3) 7,5 50,9 49,6 45,63 53,64 AndersenhoAndersenhof 22-46 (3) 7,5 50,9 49,6 45,63 53,64 0,0
AndersenhoAndersenhof 22-46 (4) 1,5 50,16 48,85 44,84 52,88 AndersenhoAndersenhof 22-46 (4) 1,5 50,16 48,85 44,84 52,88 0,0
AndersenhoAndersenhof 22-46 (4) 4,5 50,11 48,81 44,83 52,85 AndersenhoAndersenhof 22-46 (4) 4,5 50,11 48,81 44,83 52,85 0,0
AndersenhoAndersenhof 22-46 (4) 7,5 50,07 48,77 44,82 52,83 AndersenhoAndersenhof 22-46 (4) 7,5 50,07 48,77 44,82 52,83 0,0
AndersenhoAndersenhof 22-46 (5) 1,5 52,29 50,97 46,92 54,98 AndersenhoAndersenhof 22-46 (5) 1,5 52,29 50,97 46,92 54,98 0,0
AndersenhoAndersenhof 22-46 (5) 4,5 52,06 50,74 46,72 54,76 AndersenhoAndersenhof 22-46 (5) 4,5 52,06 50,74 46,72 54,76 0,0
AndersenhoAndersenhof 22-46 (5) 7,5 51,83 50,52 46,51 54,55 AndersenhoAndersenhof 22-46 (5) 7,5 51,83 50,52 46,51 54,55 0,0
AndersenhoAndersenhof 48 1,5 54,48 53,16 49,09 57,16 AndersenhoAndersenhof 48 1,5 54,48 53,16 49,09 57,16 0,0
AndersenhoAndersenhof 48 1,5 55,25 53,93 49,86 57,93 AndersenhoAndersenhof 48 1,5 55,25 53,93 49,86 57,93 0,0
AndersenhoAndersenhof 48 4,5 54,14 52,83 48,78 56,84 AndersenhoAndersenhof 48 4,5 54,14 52,83 48,78 56,84 0,0
AndersenhoAndersenhof 48 4,5 54,88 53,56 49,51 57,57 AndersenhoAndersenhof 48 4,5 54,88 53,56 49,51 57,57 0,0
AndersenhoAndersenhof 48 7,5 53,89 52,58 48,55 56,6 AndersenhoAndersenhof 48 7,5 53,89 52,58 48,55 56,6 0,0
AndersenhoAndersenhof 48 7,5 54,64 53,33 49,3 57,35 AndersenhoAndersenhof 48 7,5 54,64 53,33 49,3 57,35 0,0
AndersenhoAndersenhof 50 1,5 47,86 46,54 42,48 50,54 AndersenhoAndersenhof 50 1,5 47,86 46,54 42,48 50,54 0,0
AndersenhoAndersenhof 50 4,5 50,32 48,99 44,93 53 AndersenhoAndersenhof 50 4,5 50,31 48,99 44,92 52,99 0,0
AndersenhoAndersenhof 50 7,5 51,76 50,45 46,44 54,48 AndersenhoAndersenhof 50 7,5 51,75 50,43 46,42 54,46 0,0
AndersenhoAndersenhof 52 1,5 51,1 49,78 45,73 53,79 AndersenhoAndersenhof 52 1,5 51,1 49,78 45,73 53,79 0,0
AndersenhoAndersenhof 52 4,5 50,79 49,47 45,43 53,48 AndersenhoAndersenhof 52 4,5 50,78 49,46 45,42 53,47 0,0
AndersenhoAndersenhof 52 7,5 51,72 50,41 46,4 54,44 AndersenhoAndersenhof 52 7,5 51,69 50,38 46,38 54,41 0,0
AndersenhoAndersenhof 54 1,5 53,56 52,24 48,17 56,24 AndersenhoAndersenhof 54 1,5 53,56 52,24 48,17 56,24 0,0
AndersenhoAndersenhof 54 4,5 54,7 53,38 49,32 57,38 AndersenhoAndersenhof 54 4,5 54,7 53,38 49,32 57,38 0,0
AndersenhoAndersenhof 54 7,5 55,3 53,99 49,96 58,01 AndersenhoAndersenhof 54 7,5 55,29 53,98 49,95 58 0,0
AndersenhoAndersenhof 56 1,5 51,78 50,46 46,4 54,46 AndersenhoAndersenhof 56 1,5 51,78 50,46 46,4 54,46 0,0
AndersenhoAndersenhof 56 4,5 50,11 48,79 44,75 52,8 AndersenhoAndersenhof 56 4,5 50,11 48,79 44,74 52,8 0,0
AndersenhoAndersenhof 56 7,5 51,12 49,81 45,81 53,84 AndersenhoAndersenhof 56 7,5 51,1 49,79 45,79 53,82 0,0
AndersenhoAndersenhof 58 1,5 54 52,68 48,62 56,68 AndersenhoAndersenhof 58 1,5 54 52,68 48,62 56,68 0,0
AndersenhoAndersenhof 58 4,5 54,54 53,22 49,16 57,22 AndersenhoAndersenhof 58 4,5 54,54 53,22 49,16 57,22 0,0
AndersenhoAndersenhof 58 7,5 54,77 53,46 49,43 57,48 AndersenhoAndersenhof 58 7,5 54,77 53,46 49,42 57,47 0,0
AndersenhoAndersenhof 60 1,5 51,53 50,21 46,15 54,21 AndersenhoAndersenhof 60 1,5 51,52 50,21 46,15 54,21 0,0
AndersenhoAndersenhof 60 4,5 51,3 49,99 45,95 54 AndersenhoAndersenhof 60 4,5 51,3 49,99 45,95 54 0,0
AndersenhoAndersenhof 60 7,5 51,26 49,95 45,94 53,98 AndersenhoAndersenhof 60 7,5 51,25 49,94 45,93 53,97 0,0
AndersenhoAndersenhof 62 1,5 53,53 52,21 48,15 56,21 AndersenhoAndersenhof 62 1,5 53,53 52,21 48,14 56,21 0,0
AndersenhoAndersenhof 62 4,5 53,27 51,96 47,9 55,96 AndersenhoAndersenhof 62 4,5 53,27 51,95 47,89 55,95 0,0
AndersenhoAndersenhof 62 7,5 53,21 51,9 47,86 55,91 AndersenhoAndersenhof 62 7,5 53,18 51,87 47,83 55,88 0,0
AnholtkadeAnholtkade 1 1,5 52,19 50,88 46,88 54,91 AnholtkadeAnholtkade 1 1,5 51,78 50,46 46,46 54,49 -0,4
AnholtkadeAnholtkade 1 4,5 52,08 50,77 46,78 54,81 AnholtkadeAnholtkade 1 4,5 51,64 50,32 46,33 54,36 -0,5
AnholtkadeAnholtkade 1 7,5 51,9 50,59 46,6 54,63 AnholtkadeAnholtkade 1 7,5 51,42 50,1 46,11 54,14 -0,5
AnholtkadeAnholtkade 2 1,5 52,4 51,08 47,05 55,1 AnholtkadeAnholtkade 2 1,5 52,19 50,86 46,84 54,89 -0,2
AnholtkadeAnholtkade 2 4,5 52,3 50,99 46,99 55,02 AnholtkadeAnholtkade 2 4,5 52,09 50,76 46,76 54,8 -0,2
AnholtkadeAnholtkade 2 7,5 52,01 50,7 46,7 54,73 AnholtkadeAnholtkade 2 7,5 51,78 50,46 46,46 54,49 -0,2
AnholtkadeAnholtkade 3 (2) 1,5 55,11 53,77 49,69 57,77 AnholtkadeAnholtkade 3 (2) 1,5 55,12 53,78 49,7 57,78 0,0
AnholtkadeAnholtkade 3 (2) 4,5 55,23 53,9 49,86 57,92 AnholtkadeAnholtkade 3 (2) 4,5 55,23 53,9 49,87 57,92 0,0
AnholtkadeAnholtkade 3 (2) 7,5 54,86 53,53 49,5 57,55 AnholtkadeAnholtkade 3 (2) 7,5 54,86 53,53 49,51 57,56 0,0
AnholtkadeAnholtkade 3( 1) 1,5 52,77 51,44 47,38 55,45 AnholtkadeAnholtkade 3( 1) 1,5 52,44 51,1 47,05 55,11 -0,3
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AnholtkadeAnholtkade 3( 1) 4,5 52,87 51,55 47,55 55,58 AnholtkadeAnholtkade 3( 1) 4,5 52,54 51,21 47,21 55,25 -0,3
AnholtkadeAnholtkade 3( 1) 7,5 52,55 51,23 47,23 55,26 AnholtkadeAnholtkade 3( 1) 7,5 52,2 50,88 46,88 54,91 -0,4
AnholtkadeAnholtkade 4 1,5 55,02 53,67 49,6 57,68 AnholtkadeAnholtkade 4 1,5 55,03 53,69 49,61 57,69 0,0
AnholtkadeAnholtkade 4 4,5 55,16 53,83 49,79 57,85 AnholtkadeAnholtkade 4 4,5 55,16 53,83 49,8 57,85 0,0
AnholtkadeAnholtkade 4 7,5 54,79 53,46 49,43 57,48 AnholtkadeAnholtkade 4 7,5 54,8 53,47 49,44 57,49 0,0
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 47 7,5 48,22 46,9 42,92 50,94 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 47 7,5 43,89 42,59 38,67 46,66 -4,3
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 48 7,5 48,9 47,57 43,59 51,62 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 48 7,5 45,63 44,32 40,36 48,37 -3,3
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 49 7,5 49,51 48,19 44,2 52,23 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 49 7,5 47,67 46,36 42,35 50,39 -1,8
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 50 7,5 50,46 49,14 45,13 53,17 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 50 7,5 48,78 47,47 43,46 51,5 -1,7
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 51 7,5 51,5 50,18 46,17 54,21 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 51 7,5 50,14 48,82 44,8 52,84 -1,4
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 52 7,5 52,28 50,96 46,94 54,98 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 52 7,5 50,98 49,67 45,64 53,69 -1,3
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 53 7,5 51,68 50,36 46,34 54,38 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 53 7,5 51,43 50,12 46,09 54,14 -0,2
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 54 7,5 53,37 52,05 48,04 56,08 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 54 7,5 52,16 50,84 46,81 54,86 -1,2
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 54 10,5 53,35 52,03 48,03 56,06 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 54 10,5 52,21 50,9 46,89 54,93 -1,1
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (1) 1,5 37,83 36,56 32,79 40,7 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (1) 1,5 36,84 35,58 31,82 39,73 -1,0
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (1) 4,5 45,39 44,07 40,07 48,1 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (1) 4,5 41,56 40,26 36,33 44,33 -3,8
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (1) 7,5 46,65 45,34 41,39 49,4 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (1) 7,5 42,86 41,56 37,66 45,64 -3,8
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (1) 10,5 48,48 47,17 43,23 51,23 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (1) 10,5 44,62 43,33 39,44 47,41 -3,8
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (2) 1,5 37,44 36,18 32,43 40,33 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (2) 1,5 36,81 35,56 31,81 39,71 -0,6
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (2) 4,5 44,9 43,58 39,62 47,64 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (2) 4,5 41,72 40,43 36,52 44,5 -3,1
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (2) 7,5 47,09 45,77 41,83 49,84 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (2) 7,5 43,76 42,46 38,56 46,54 -3,3
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (2) 10,5 48,93 47,61 43,65 51,67 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (2) 10,5 45,89 44,59 40,65 48,65 -3,0
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (3) 1,5 36,83 35,58 31,83 39,73 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (3) 1,5 36,52 35,26 31,51 39,41 -0,3
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (3) 4,5 42,57 41,27 37,37 45,35 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (3) 4,5 40,61 39,32 35,44 43,41 -1,9
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (3) 7,5 46,31 45 41,06 49,06 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (3) 7,5 43,13 41,83 37,94 45,92 -3,1
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (3) 10,5 48,03 46,72 42,76 50,77 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (3) 10,5 44,32 43,02 39,13 47,11 -3,7
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (4) 1,5 36,7 35,45 31,69 39,59 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (4) 1,5 36,42 35,16 31,39 39,3 -0,3
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (4) 4,5 41,54 40,24 36,38 44,34 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (4) 4,5 37,49 36,24 32,52 40,41 -3,9
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (4) 7,5 44,92 43,62 39,7 47,69 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (4) 7,5 38,55 37,31 33,59 41,47 -6,2
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (4) 10,5 43,57 42,27 38,32 46,33 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (4) 10,5 41,11 39,86 36,11 44,01 -2,3
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 55 7,5 53,78 52,46 48,44 56,48 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 55 7,5 52,42 51,11 47,08 55,13 -1,3
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 56 7,5 54,12 52,8 48,78 56,82 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 56 7,5 52,13 50,82 46,79 54,84 -2,0
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 56 10,5 54,03 52,72 48,72 56,75 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 56 10,5 52,16 50,85 46,84 54,88 -1,9
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 57 7,5 54,79 53,47 49,45 57,49 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 57 7,5 49,87 48,56 44,54 52,58 -4,9
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 57 10,5 54,69 53,38 49,37 57,41 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 57 10,5 49,94 48,63 44,63 52,66 -4,8
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 58 7,5 55,32 54 49,98 58,02 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 58 7,5 45,04 43,74 39,73 47,76 -10,3
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 59 7,5 54,84 53,52 49,5 57,54 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 59 7,5 45,41 44,11 40,1 48,13 -9,4
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 60 7,5 54,96 53,64 49,61 57,66 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 60 7,5 42,54 41,25 37,3 45,3 -12,4
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 61 7,5 55 53,68 49,65 57,7 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 61 7,5 37,72 36,46 32,7 40,61 -17,1
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 62 7,5 54,92 53,6 49,57 57,62 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 62 7,5 37,03 35,78 32,02 39,92 -17,7
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 63 7,5 54,84 53,53 49,5 57,55 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 63 7,5 37,16 35,9 32,15 40,05 -17,5
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 64 7,5 54,59 53,28 49,25 57,3 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 64 7,5 37,02 35,77 32,02 39,92 -17,4
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 5,5 53,09 51,76 47,73 55,78 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 5,5 52,04 50,71 46,69 54,74 -1,0
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 8,5 52,48 51,15 47,14 55,18 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 8,5 51,82 50,5 46,5 54,53 -0,6
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 11,5 52,62 51,29 47,29 55,33 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 11,5 52,23 50,91 46,91 54,94 -0,4
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 14,5 53,56 52,25 48,26 56,29 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 14,5 53,28 51,96 47,97 56 -0,3
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 17,5 57,14 55,82 51,75 59,82 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 17,5 57,02 55,7 51,62 59,69 -0,1
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 20,5 57,98 56,66 52,63 60,68 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 20,5 57,87 56,56 52,53 60,58 -0,1
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 5,5 47,31 45,97 41,9 49,97 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 5,5 46,43 45,09 41,01 49,09 -0,9
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 8,5 48,11 46,79 42,79 50,82 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 8,5 47,6 46,27 42,26 50,3 -0,5
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 11,5 48,53 47,21 43,24 51,26 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 11,5 48,1 46,78 42,81 50,83 -0,4
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 14,5 50,96 49,66 45,71 53,72 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 14,5 50,74 49,43 45,48 53,49 -0,2
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 17,5 57,31 55,98 51,9 59,98 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 17,5 57,26 55,93 51,84 59,92 -0,1
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 20,5 58,28 56,97 52,94 60,99 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 20,5 58,24 56,93 52,9 60,95 0,0
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 5,5 39,91 38,65 34,87 42,79 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 5,5 39,76 38,5 34,71 42,63 -0,2
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La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 8,5 41,7 40,45 36,7 44,6 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 8,5 41,6 40,35 36,59 44,49 -0,1
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 11,5 42,04 40,8 37,02 44,93 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 11,5 41,94 40,7 36,93 44,84 -0,1
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 14,5 44,73 43,47 39,58 47,55 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 14,5 44,73 43,47 39,58 47,55 0,0
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 17,5 53,2 51,89 47,79 55,87 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 17,5 53,2 51,89 47,79 55,87 0,0
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 20,5 54,36 53,06 49,01 57,06 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 20,5 54,36 53,06 49,01 57,06 0,0
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 5,5 49,88 48,56 44,55 52,59 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 5,5 46,85 45,55 41,56 49,58 -3,0
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 8,5 50,41 49,11 45,16 53,17 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 8,5 47,39 46,1 42,17 50,16 -3,0
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 11,5 50,07 48,76 44,78 52,8 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 11,5 46,01 44,71 40,76 48,77 -4,0
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 14,5 38,99 37,7 33,87 41,82 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 14,5 33,9 32,65 28,89 36,79 -5,0
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 17,5 37,73 36,43 32,58 40,54 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 17,5 30,51 29,26 25,47 33,39 -7,2
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 20,5 37,74 36,45 32,59 40,55 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 20,5 30,67 29,42 25,61 33,54 -7,0
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 5,5 50,64 49,31 45,29 53,34 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 5,5 46,01 44,71 40,74 48,75 -4,6
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 8,5 51,11 49,8 45,83 53,85 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 8,5 47,45 46,16 42,24 50,23 -3,6
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 11,5 51,27 49,96 45,98 54 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 11,5 48,03 46,72 42,75 50,77 -3,2
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 14,5 43,31 42 38,05 46,06 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 14,5 37,22 35,95 32,07 40,03 -6,0
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 17,5 42,91 41,59 37,62 45,64 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 17,5 36,62 35,34 31,36 39,37 -6,3
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 20,5 43,09 41,77 37,8 45,82 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 20,5 37,24 35,95 31,95 39,98 -5,8
Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 1,5 50,16 48,84 44,85 52,88 Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 1,5 42,16 40,85 36,91 44,91 -8,0
Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 4,5 50,05 48,74 44,76 52,78 Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 4,5 42,34 41,04 37,13 45,12 -7,7
Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 7,5 50,98 49,67 45,68 53,71 Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 7,5 43,14 41,84 37,94 45,92 -7,8
Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 10,5 50,91 49,6 45,61 53,64 Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 10,5 42,19 40,9 37,01 44,98 -8,7
Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 13,5 50,56 49,25 45,26 53,29 Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 13,5 41,93 40,65 36,77 44,74 -8,6
Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 1,5 54,33 53 48,99 57,03 Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 1,5 52,27 50,94 46,93 54,97 -2,1
Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 4,5 54,1 52,77 48,77 56,81 Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 4,5 52,07 50,74 46,74 54,78 -2,0
Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 7,5 54,23 52,91 48,9 56,94 Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 7,5 51,94 50,61 46,61 54,65 -2,3
Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 10,5 53,86 52,54 48,54 56,57 Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 10,5 51,54 50,21 46,22 54,25 -2,3
Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 13,5 53,84 52,52 48,53 56,56 Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 13,5 51,5 50,17 46,19 54,22 -2,3
Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 1,5 54,5 53,17 49,16 57,2 Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 1,5 52,65 51,32 47,31 55,35 -1,9
Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 4,5 54,26 52,94 48,94 56,97 Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 4,5 52,44 51,11 47,11 55,15 -1,8
Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 7,5 54,24 52,92 48,91 56,95 Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 7,5 52,27 50,95 46,95 54,98 -2,0
Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 10,5 53,78 52,46 48,46 56,49 Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 10,5 51,81 50,48 46,49 54,52 -2,0
Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 13,5 53,8 52,48 48,49 56,52 Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 13,5 51,87 50,54 46,56 54,59 -1,9
Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 1,5 54,6 53,28 49,27 57,31 Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 1,5 53,11 51,78 47,77 55,81 -1,5
Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 4,5 54,37 53,04 49,04 57,08 Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 4,5 52,89 51,56 47,56 55,6 -1,5
Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 7,5 54,21 52,89 48,89 56,92 Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 7,5 52,69 51,36 47,36 55,4 -1,5
Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 10,5 53,77 52,45 48,45 56,48 Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 10,5 52,32 50,99 47 55,03 -1,5
Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 13,5 53,85 52,53 48,54 56,57 Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 13,5 52,48 51,16 47,17 55,2 -1,4
Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 1,5 54,62 53,3 49,29 57,33 Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 1,5 53,51 52,18 48,17 56,21 -1,1
Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 4,5 54,37 53,05 49,05 57,08 Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 4,5 53,27 51,94 47,94 55,98 -1,1
Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 7,5 54,15 52,83 48,83 56,86 Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 7,5 53,07 51,74 47,74 55,78 -1,1
Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 10,5 53,76 52,44 48,44 56,47 Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 10,5 52,74 51,41 47,41 55,45 -1,0
Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 13,5 53,87 52,55 48,56 56,59 Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 13,5 52,93 51,61 47,62 55,65 -0,9
Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 1,5 54,65 53,33 49,31 57,35 Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 1,5 53,78 52,46 48,44 56,48 -0,9
Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 4,5 54,39 53,07 49,06 57,1 Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 4,5 53,51 52,19 48,18 56,22 -0,9
Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 7,5 54,14 52,82 48,82 56,85 Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 7,5 53,28 51,95 47,95 55,99 -0,9
Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 10,5 53,76 52,44 48,44 56,47 Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 10,5 52,96 51,63 47,63 55,67 -0,8
Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 13,5 53,88 52,56 48,57 56,6 Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 13,5 53,15 51,83 47,83 55,86 -0,7
Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 1,5 54,51 53,19 49,17 57,21 Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 1,5 53,9 52,57 48,56 56,6 -0,6
Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 4,5 54,25 52,93 48,92 56,96 Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 4,5 53,62 52,3 48,29 56,33 -0,6
Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 7,5 54,04 52,72 48,71 56,75 Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 7,5 53,4 52,07 48,06 56,1 -0,6
Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 10,5 53,73 52,41 48,4 56,44 Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 10,5 53,14 51,81 47,8 55,84 -0,6
Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 13,5 53,88 52,56 48,56 56,59 Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 13,5 53,33 52,01 48,01 56,04 -0,6
Vegakade_AVegakade 3 1,5 54,7 53,36 49,28 57,36 Vegakade_AVegakade 3 1,5 54,74 53,4 49,32 57,4 0,0
Vegakade_BVegakade 3 4,5 54,88 53,55 49,51 57,57 Vegakade_BVegakade 3 4,5 54,92 53,59 49,55 57,61 0,0
Vegakade_CVegakade 3 7,5 54,52 53,19 49,16 57,21 Vegakade_CVegakade 3 7,5 54,56 53,22 49,19 57,24 0,0



Geluidbelastingen spoorweglawaai

bestaande situatie toekomstige situatie

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
toename (+)/ 
afname (-)

Vegakade_AVegakade 4 1,5 54,51 53,17 49,09 57,17 Vegakade_AVegakade 4 1,5 54,54 53,19 49,11 57,19 0,0
Vegakade_BVegakade 4 4,5 54,74 53,4 49,37 57,42 Vegakade_BVegakade 4 4,5 54,76 53,43 49,39 57,45 0,0
Vegakade_CVegakade 4 7,5 54,39 53,06 49,02 57,08 Vegakade_CVegakade 4 7,5 54,41 53,08 49,04 57,1 0,0
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Bijlage V-2 Geluideffecten nieuwe gebouwen op bestaande woningen – wegverkeerslawaai 

 
  
  



wegverkeerslawaai Steinhagenseweg/Beneluxlaan zonder aftrek 5 dB

bestaande situatie toekomstige situatie

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
toename (+)/ 
afname (-)

AndersenhoAndersenhof 20 1,5 61,17 57,73 52,74 62,02 AndersenhoAndersenhof 20 1,5 54,72 51,33 45,87 55,42 -6,6
AndersenhoAndersenhof 20 4,5 62,11 58,66 53,68 62,96 AndersenhoAndersenhof 20 4,5 55,43 52,01 46,57 56,12 -6,8
AndersenhoAndersenhof 20 7,5 62,08 58,62 53,65 62,93 AndersenhoAndersenhof 20 7,5 55,53 52,10 46,70 56,23 -6,7
AndersenhoAndersenhof 22-46 (1) 1,5 59,08 55,65 50,65 59,94 AndersenhoAndersenhof 22-46 (1) 1,5 53,30 49,89 44,44 54,00 -5,9
AndersenhoAndersenhof 22-46 (1) 4,5 59,77 56,31 51,34 60,62 AndersenhoAndersenhof 22-46 (1) 4,5 53,75 50,32 44,91 54,45 -6,2
AndersenhoAndersenhof 22-46 (1) 7,5 59,70 56,24 51,27 60,55 AndersenhoAndersenhof 22-46 (1) 7,5 53,83 50,38 45,01 54,53 -6,0
AndersenhoAndersenhof 22-46 (2) 1,5 62,19 58,75 53,76 63,04 AndersenhoAndersenhof 22-46 (2) 1,5 58,18 54,76 49,20 58,83 -4,2
AndersenhoAndersenhof 22-46 (2) 4,5 62,96 59,51 54,54 63,82 AndersenhoAndersenhof 22-46 (2) 4,5 58,22 54,78 49,24 58,87 -5,0
AndersenhoAndersenhof 22-46 (2) 7,5 62,89 59,43 54,46 63,74 AndersenhoAndersenhof 22-46 (2) 7,5 57,90 54,46 48,94 58,55 -5,2
AndersenhoAndersenhof 22-46 (3) 1,5 61,78 58,33 53,35 62,63 AndersenhoAndersenhof 22-46 (3) 1,5 59,23 55,80 50,22 59,87 -2,8
AndersenhoAndersenhof 22-46 (3) 4,5 62,77 59,32 54,35 63,63 AndersenhoAndersenhof 22-46 (3) 4,5 59,13 55,70 50,13 59,77 -3,9
AndersenhoAndersenhof 22-46 (3) 7,5 62,79 59,33 54,37 63,64 AndersenhoAndersenhof 22-46 (3) 7,5 58,64 55,21 49,66 59,29 -4,4
AndersenhoAndersenhof 22-46 (4) 1,5 61,79 58,33 53,36 62,64 AndersenhoAndersenhof 22-46 (4) 1,5 59,40 55,96 50,38 60,03 -2,6
AndersenhoAndersenhof 22-46 (4) 4,5 62,94 59,47 54,51 63,79 AndersenhoAndersenhof 22-46 (4) 4,5 59,31 55,87 50,29 59,94 -3,9
AndersenhoAndersenhof 22-46 (4) 7,5 62,95 59,49 54,53 63,80 AndersenhoAndersenhof 22-46 (4) 7,5 58,78 55,34 49,78 59,42 -4,4
AndersenhoAndersenhof 22-46 (5) 1,5 61,83 58,37 53,40 62,68 AndersenhoAndersenhof 22-46 (5) 1,5 59,35 55,92 50,34 59,99 -2,7
AndersenhoAndersenhof 22-46 (5) 4,5 63,05 59,59 54,63 63,90 AndersenhoAndersenhof 22-46 (5) 4,5 59,27 55,84 50,26 59,91 -4,0
AndersenhoAndersenhof 22-46 (5) 7,5 63,06 59,60 54,64 63,91 AndersenhoAndersenhof 22-46 (5) 7,5 58,75 55,32 49,74 59,39 -4,5
AndersenhoAndersenhof 48 1,5 62,01 58,56 53,58 62,86 AndersenhoAndersenhof 48 1,5 59,37 55,93 50,36 60,00 -2,9
AndersenhoAndersenhof 48 1,5 61,93 58,48 53,50 62,78 AndersenhoAndersenhof 48 1,5 59,38 55,95 50,37 60,02 -2,8
AndersenhoAndersenhof 48 4,5 63,12 59,66 54,70 63,97 AndersenhoAndersenhof 48 4,5 59,25 55,82 50,24 59,89 -4,1
AndersenhoAndersenhof 48 4,5 63,09 59,63 54,67 63,94 AndersenhoAndersenhof 48 4,5 59,26 55,83 50,25 59,90 -4,0
AndersenhoAndersenhof 48 7,5 63,12 59,66 54,70 63,97 AndersenhoAndersenhof 48 7,5 58,73 55,29 49,72 59,36 -4,6
AndersenhoAndersenhof 48 7,5 63,10 59,63 54,67 63,95 AndersenhoAndersenhof 48 7,5 58,74 55,31 49,74 59,38 -4,6
AndersenhoAndersenhof 50 1,5 52,49 49,04 44,05 53,34 AndersenhoAndersenhof 50 1,5 49,30 45,95 40,32 49,96 -3,4
AndersenhoAndersenhof 50 4,5 54,20 50,74 45,77 55,05 AndersenhoAndersenhof 50 4,5 50,27 46,90 41,32 50,94 -4,1
AndersenhoAndersenhof 50 7,5 56,20 52,74 47,76 57,05 AndersenhoAndersenhof 50 7,5 50,99 47,61 42,06 51,67 -5,4
AndersenhoAndersenhof 52 1,5 52,79 49,34 44,35 53,64 AndersenhoAndersenhof 52 1,5 49,37 46,02 40,44 50,05 -3,6
AndersenhoAndersenhof 52 4,5 54,45 51,00 46,02 55,30 AndersenhoAndersenhof 52 4,5 50,00 46,64 41,05 50,67 -4,6
AndersenhoAndersenhof 52 7,5 55,13 51,67 46,69 55,98 AndersenhoAndersenhof 52 7,5 50,29 46,90 41,34 50,96 -5,0
AndersenhoAndersenhof 54 1,5 53,90 50,46 45,47 54,75 AndersenhoAndersenhof 54 1,5 50,04 46,69 41,15 50,74 -4,0
AndersenhoAndersenhof 54 4,5 55,64 52,19 47,21 56,49 AndersenhoAndersenhof 54 4,5 50,85 47,48 41,95 51,54 -5,0
AndersenhoAndersenhof 54 7,5 56,40 52,94 47,96 57,25 AndersenhoAndersenhof 54 7,5 51,11 47,71 42,23 51,80 -5,5
AndersenhoAndersenhof 56 1,5 51,02 47,58 42,58 51,87 AndersenhoAndersenhof 56 1,5 47,80 44,47 38,88 48,49 -3,4
AndersenhoAndersenhof 56 4,5 52,39 48,94 43,96 53,24 AndersenhoAndersenhof 56 4,5 48,28 44,94 39,30 48,95 -4,3
AndersenhoAndersenhof 56 7,5 53,09 49,63 44,65 53,94 AndersenhoAndersenhof 56 7,5 48,38 45,00 39,42 49,05 -4,9
AndersenhoAndersenhof 58 1,5 52,50 49,05 44,06 53,35 AndersenhoAndersenhof 58 1,5 49,04 45,69 40,18 49,75 -3,6
AndersenhoAndersenhof 58 4,5 54,20 50,74 45,76 55,05 AndersenhoAndersenhof 58 4,5 49,84 46,47 40,95 50,53 -4,5
AndersenhoAndersenhof 58 7,5 54,84 51,37 46,40 55,68 AndersenhoAndersenhof 58 7,5 50,03 46,64 41,15 50,72 -5,0
AndersenhoAndersenhof 60 1,5 50,09 46,65 41,65 50,94 AndersenhoAndersenhof 60 1,5 47,19 43,87 38,27 47,88 -3,1
AndersenhoAndersenhof 60 4,5 51,62 48,16 43,19 52,47 AndersenhoAndersenhof 60 4,5 47,88 44,53 38,91 48,55 -3,9
AndersenhoAndersenhof 60 7,5 52,30 48,82 43,86 53,14 AndersenhoAndersenhof 60 7,5 48,10 44,73 39,16 48,77 -4,4
AndersenhoAndersenhof 62 1,5 50,47 47,02 42,03 51,32 AndersenhoAndersenhof 62 1,5 49,37 46,07 40,36 50,03 -1,3
AndersenhoAndersenhof 62 4,5 51,78 48,32 43,35 52,63 AndersenhoAndersenhof 62 4,5 49,56 46,24 40,53 50,21 -2,4
AndersenhoAndersenhof 62 7,5 52,36 48,89 43,92 53,20 AndersenhoAndersenhof 62 7,5 49,29 45,94 40,30 49,95 -3,3
AnholtkadeAnholtkade 1 1,5 51,05 47,56 42,50 51,85 AnholtkadeAnholtkade 1 1,5 46,47 42,77 37,35 47,01 -4,8
AnholtkadeAnholtkade 1 4,5 51,71 48,21 43,16 52,50 AnholtkadeAnholtkade 1 4,5 46,80 43,10 37,65 47,33 -5,2
AnholtkadeAnholtkade 1 7,5 52,45 48,94 43,90 53,24 AnholtkadeAnholtkade 1 7,5 46,86 43,10 37,67 47,37 -5,9
AnholtkadeAnholtkade 2 1,5 52,52 48,99 43,93 53,29 AnholtkadeAnholtkade 2 1,5 46,20 42,19 36,90 46,62 -6,7
AnholtkadeAnholtkade 2 4,5 53,42 49,91 44,86 54,21 AnholtkadeAnholtkade 2 4,5 46,40 42,40 37,12 46,83 -7,4
AnholtkadeAnholtkade 2 7,5 54,01 50,50 45,45 54,80 AnholtkadeAnholtkade 2 7,5 46,44 42,33 37,05 46,81 -8,0
AnholtkadeAnholtkade 3 (2) 1,5 55,98 52,55 47,47 56,80 AnholtkadeAnholtkade 3 (2) 1,5 48,58 45,00 39,77 49,26 -7,5
AnholtkadeAnholtkade 3 (2) 4,5 57,59 54,16 49,10 58,42 AnholtkadeAnholtkade 3 (2) 4,5 49,02 45,44 40,25 49,72 -8,7
AnholtkadeAnholtkade 3 (2) 7,5 57,97 54,54 49,49 58,81 AnholtkadeAnholtkade 3 (2) 7,5 48,78 45,14 39,95 49,44 -9,4
AnholtkadeAnholtkade 3( 1) 1,5 53,32 49,82 44,75 54,11 AnholtkadeAnholtkade 3( 1) 1,5 46,10 42,04 36,78 46,50 -7,6



wegverkeerslawaai Steinhagenseweg/Beneluxlaan zonder aftrek 5 dB

bestaande situatie toekomstige situatie

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
toename (+)/ 
afname (-)

AnholtkadeAnholtkade 3( 1) 4,5 54,77 51,30 46,24 55,58 AnholtkadeAnholtkade 3( 1) 4,5 46,41 42,38 37,15 46,84 -8,7
AnholtkadeAnholtkade 3( 1) 7,5 55,16 51,68 46,63 55,97 AnholtkadeAnholtkade 3( 1) 7,5 46,40 42,25 37,02 46,76 -9,2
AnholtkadeAnholtkade 4 1,5 55,98 52,56 47,48 56,81 AnholtkadeAnholtkade 4 1,5 48,74 45,19 39,96 49,44 -7,4
AnholtkadeAnholtkade 4 4,5 57,56 54,15 49,09 58,40 AnholtkadeAnholtkade 4 4,5 49,15 45,63 40,44 49,88 -8,5
AnholtkadeAnholtkade 4 7,5 57,97 54,55 49,50 58,81 AnholtkadeAnholtkade 4 7,5 48,96 45,41 40,23 49,68 -9,1
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 47 7,5 50,62 47,09 42,04 51,40 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 47 7,5 42,34 37,30 32,06 42,24 -9,2
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 48 7,5 50,07 46,47 41,43 50,81 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 48 7,5 42,85 37,69 32,51 42,71 -8,1
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 49 7,5 49,94 46,29 41,25 50,65 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 49 7,5 43,54 38,29 33,14 43,37 -7,3
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 50 7,5 50,20 46,52 41,48 50,89 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 50 7,5 44,16 38,86 33,70 43,96 -6,9
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 51 7,5 50,75 47,07 42,04 51,45 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 51 7,5 44,77 39,55 34,39 44,61 -6,8
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 52 7,5 50,65 47,03 42,00 51,38 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 52 7,5 44,81 39,92 34,74 44,81 -6,6
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 53 7,5 48,95 45,20 40,20 49,62 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 53 7,5 44,44 39,98 34,80 44,66 -5,0
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 54 7,5 53,34 49,54 44,50 53,97 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 54 7,5 47,35 41,27 36,04 46,78 -7,2
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 54 10,5 54,83 50,75 45,75 55,31 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 54 10,5 49,47 42,28 37,06 48,46 -6,9
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (1) 1,5 36,55 32,57 27,81 37,18 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (1) 1,5 34,63 30,46 25,41 35,05 -2,1
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (1) 4,5 39,58 35,67 30,83 40,22 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (1) 4,5 36,87 32,74 27,68 37,30 -2,9
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (1) 7,5 45,49 41,82 36,82 46,21 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (1) 7,5 38,55 33,84 28,61 38,62 -7,6
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (1) 10,5 47,69 44,06 39,04 48,42 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (1) 10,5 40,18 35,38 30,17 40,21 -8,2
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (2) 1,5 36,24 32,07 27,34 36,78 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (2) 1,5 35,21 30,96 25,91 35,58 -1,2
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (2) 4,5 38,96 34,87 30,06 39,51 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (2) 4,5 38,32 34,30 29,18 38,79 -0,7
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (2) 7,5 43,70 39,73 34,77 44,26 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (2) 7,5 40,61 36,31 31,05 40,88 -3,4
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (2) 10,5 46,63 42,70 37,71 47,20 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (2) 10,5 42,55 37,99 32,73 42,69 -4,5
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (3) 1,5 35,78 31,54 26,84 36,29 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (3) 1,5 34,11 29,57 24,54 34,34 -2,0
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (3) 4,5 41,94 38,11 33,21 42,60 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (3) 4,5 36,78 31,99 26,91 36,86 -5,7
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (3) 7,5 46,39 42,64 37,59 47,04 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (3) 7,5 39,86 34,34 29,17 39,56 -7,5
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (3) 10,5 47,55 43,62 38,60 48,11 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (3) 10,5 41,72 35,62 30,46 41,16 -7,0
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (4) 1,5 35,60 31,44 26,74 36,15 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (4) 1,5 33,92 29,40 24,42 34,17 -2,0
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (4) 4,5 41,68 37,88 32,96 42,35 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (4) 4,5 36,27 31,16 26,17 36,22 -6,1
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (4) 7,5 47,80 44,18 39,13 48,53 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (4) 7,5 39,33 33,10 28,03 38,74 -9,8
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (4) 10,5 49,09 45,38 40,34 49,77 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (4) 10,5 41,33 34,65 29,60 40,56 -9,2
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 55 7,5 54,05 50,15 45,12 54,62 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 55 7,5 48,20 41,49 36,24 47,36 -7,3
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 56 7,5 54,97 50,76 45,74 55,38 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 56 7,5 49,76 41,65 36,39 48,42 -7,0
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 56 10,5 56,01 51,57 46,58 56,30 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 56 10,5 51,21 42,49 37,24 49,69 -6,6
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 57 7,5 56,39 52,17 47,15 56,79 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 57 7,5 50,65 40,53 35,29 48,77 -8,0
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 57 10,5 57,43 52,69 47,68 57,56 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 57 10,5 52,86 41,30 36,06 50,69 -6,9
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 58 7,5 55,58 52,03 46,97 56,34 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 58 7,5 45,08 35,50 30,36 43,34 -13,0
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 59 7,5 55,09 51,36 46,32 55,76 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 59 7,5 46,88 37,52 32,27 45,18 -10,6
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 60 7,5 54,91 51,21 46,17 55,59 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 60 7,5 46,30 36,25 31,03 44,44 -11,2
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 61 7,5 54,79 51,07 46,03 55,46 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 61 7,5 45,97 33,83 28,71 43,71 -11,8
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 62 7,5 54,59 50,89 45,85 55,27 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 62 7,5 45,45 32,06 27,10 43,03 -12,2
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 63 7,5 54,60 50,92 45,89 55,30 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 63 7,5 44,74 32,12 27,13 42,42 -12,9
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 64 7,5 54,50 50,84 45,81 55,21 Gebr GrimmGebr. Grimmkade 64 7,5 43,98 31,57 26,62 41,70 -13,5
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 5,5 59,48 53,82 48,85 59,17 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 5,5 56,41 45,64 40,21 54,36 -4,8
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 8,5 58,61 53,21 48,23 58,42 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 8,5 55,27 44,90 39,52 53,31 -5,1
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 11,5 58,26 53,17 48,19 58,22 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 11,5 54,59 45,15 39,79 52,85 -5,4
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 14,5 57,96 53,12 48,14 58,05 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 14,5 54,05 45,50 40,17 52,56 -5,5
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 17,5 57,71 53,07 48,09 57,90 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 17,5 54,07 46,94 41,70 53,07 -4,8
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 20,5 57,44 52,93 47,95 57,70 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 20,5 54,04 47,68 42,48 53,36 -4,3
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 5,5 52,08 48,28 43,27 52,72 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 5,5 45,92 40,53 35,10 45,60 -7,1
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 8,5 56,21 51,66 46,68 56,45 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 8,5 51,67 43,52 38,07 50,28 -6,2
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 11,5 56,32 51,79 46,81 56,57 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 11,5 51,80 43,79 38,36 50,46 -6,1
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 14,5 56,29 51,83 46,85 56,58 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 14,5 51,81 44,39 39,02 50,68 -5,9
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 17,5 56,20 51,84 46,86 56,54 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 17,5 52,81 46,94 41,72 52,33 -4,2
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 20,5 56,11 51,85 46,87 56,50 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 20,5 53,26 48,01 42,85 53,09 -3,4
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 5,5 39,74 36,09 31,26 40,53 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 5,5 38,21 34,62 29,40 38,89 -1,6



wegverkeerslawaai Steinhagenseweg/Beneluxlaan zonder aftrek 5 dB

bestaande situatie toekomstige situatie

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
toename (+)/ 
afname (-)

La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 8,5 42,82 39,20 34,28 43,60 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 8,5 39,74 36,03 30,86 40,37 -3,2
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 11,5 45,13 41,53 36,59 45,91 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 11,5 41,26 37,47 32,39 41,88 -4,0
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 14,5 47,06 43,49 38,52 47,85 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 14,5 42,59 38,79 33,72 43,20 -4,7
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 17,5 46,49 43,01 38,06 47,34 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 17,5 46,38 42,93 37,87 47,20 -0,1
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 20,5 47,24 43,77 38,82 48,09 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 20,5 47,69 44,25 39,18 48,51 0,4
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 5,5 50,00 45,88 40,84 50,45 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 5,5 43,85 35,21 30,16 42,39 -8,1
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 8,5 54,19 49,29 44,28 54,24 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 8,5 49,59 36,88 31,76 47,25 -7,0
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 11,5 54,56 49,75 44,73 54,65 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 11,5 49,82 37,63 32,44 47,55 -7,1
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 14,5 54,64 49,98 44,97 54,81 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 14,5 49,28 35,50 30,14 46,78 -8,0
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 17,5 53,90 49,20 44,18 54,05 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 17,5 48,80 35,82 30,46 46,40 -7,7
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 20,5 53,55 48,86 43,85 53,70 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 20,5 48,58 36,72 31,31 46,34 -7,4
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 5,5 56,41 50,18 45,18 55,84 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 5,5 53,54 37,71 32,53 50,87 -5,0
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 8,5 56,42 50,87 45,87 56,15 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 8,5 52,85 38,99 33,78 50,35 -5,8
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 11,5 56,27 51,11 46,11 56,19 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 11,5 52,22 40,01 34,78 49,94 -6,3
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 14,5 56,22 51,32 46,32 56,27 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 14,5 51,48 38,71 33,35 49,11 -7,2
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 17,5 55,61 50,80 45,79 55,70 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 17,5 50,78 38,42 33,04 48,46 -7,2
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 20,5 55,03 50,29 45,29 55,16 La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 20,5 50,22 39,02 33,63 48,10 -7,1
Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 1,5 46,66 42,59 37,56 47,14 Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 1,5 45,92 41,76 35,71 46,01 -1,1
Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 4,5 47,63 43,49 38,47 48,07 Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 4,5 47,17 43,05 36,99 47,27 -0,8
Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 7,5 48,54 44,42 39,40 48,99 Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 7,5 47,56 43,33 37,31 47,62 -1,4
Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 10,5 49,30 45,28 40,26 49,81 Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 10,5 47,66 43,38 37,35 47,69 -2,1
Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 13,5 49,81 45,84 40,82 50,35 Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 13,5 47,50 43,14 37,04 47,47 -2,9
Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 1,5 51,75 48,07 43,01 52,44 Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 1,5 46,82 42,32 37,04 46,98 -5,5
Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 4,5 52,58 48,85 43,80 53,24 Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 4,5 47,09 42,17 36,91 47,04 -6,2
Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 7,5 53,46 49,76 44,71 54,14 Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 7,5 47,27 42,16 36,91 47,13 -7,0
Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 10,5 54,19 50,53 45,48 54,89 Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 10,5 47,39 42,23 36,96 47,22 -7,7
Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 13,5 54,58 50,93 45,89 55,29 Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 13,5 47,57 42,45 37,18 47,42 -7,9
Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 1,5 52,33 48,71 43,66 53,06 Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 1,5 46,59 42,14 36,89 46,79 -6,3
Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 4,5 53,11 49,44 44,40 53,81 Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 4,5 46,83 42,00 36,76 46,84 -7,0
Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 7,5 53,96 50,30 45,26 54,67 Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 7,5 47,04 42,01 36,76 46,94 -7,7
Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 10,5 54,62 51,00 45,95 55,35 Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 10,5 47,13 42,03 36,76 46,99 -8,4
Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 13,5 54,94 51,34 46,28 55,67 Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 13,5 47,44 42,43 37,16 47,35 -8,3
Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 1,5 52,63 49,06 44,00 53,38 Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 1,5 46,49 42,26 37,02 46,81 -6,6
Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 4,5 53,31 49,71 44,67 54,05 Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 4,5 46,59 42,06 36,83 46,75 -7,3
Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 7,5 54,19 50,59 45,54 54,93 Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 7,5 46,79 42,06 36,83 46,85 -8,1
Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 10,5 54,82 51,24 46,19 55,57 Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 10,5 47,00 42,24 37,00 47,04 -8,5
Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 13,5 55,15 51,58 46,54 55,91 Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 13,5 47,36 42,75 37,51 47,48 -8,4
Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 1,5 52,67 49,12 44,06 53,43 Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 1,5 46,61 42,47 37,25 46,98 -6,5
Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 4,5 53,34 49,77 44,73 54,10 Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 4,5 46,59 42,26 37,04 46,86 -7,2
Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 7,5 54,22 50,65 45,61 54,98 Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 7,5 46,76 42,23 37,01 46,93 -8,1
Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 10,5 54,84 51,28 46,24 55,60 Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 10,5 47,03 42,45 37,21 47,16 -8,4
Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 13,5 55,31 51,77 46,72 56,08 Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 13,5 47,45 43,05 37,82 47,68 -8,4
Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 1,5 52,86 49,33 44,28 53,64 Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 1,5 46,54 42,53 37,31 46,98 -6,7
Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 4,5 53,47 49,93 44,89 54,25 Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 4,5 46,48 42,30 37,10 46,84 -7,4
Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 7,5 54,31 50,77 45,73 55,09 Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 7,5 46,61 42,25 37,05 46,87 -8,2
Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 10,5 54,85 51,32 46,27 55,63 Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 10,5 46,96 42,56 37,34 47,19 -8,4
Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 13,5 55,33 51,82 46,76 56,12 Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 13,5 47,46 43,23 38,01 47,78 -8,3
Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 1,5 52,88 49,38 44,33 53,67 Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 1,5 46,55 42,65 37,44 47,06 -6,6
Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 4,5 53,46 49,95 44,91 54,25 Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 4,5 46,43 42,42 37,22 46,88 -7,4
Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 7,5 54,29 50,78 45,74 55,08 Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 7,5 46,52 42,37 37,17 46,89 -8,2
Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 10,5 54,67 51,16 46,11 55,46 Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 10,5 46,84 42,68 37,46 47,20 -8,3
Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 13,5 55,18 51,69 46,63 55,98 Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 13,5 47,49 43,43 38,22 47,91 -8,1
Vegakade_AVegakade 3 1,5 55,96 52,55 47,47 56,80 Vegakade_AVegakade 3 1,5 49,15 45,72 40,50 49,92 -6,9
Vegakade_BVegakade 3 4,5 57,56 54,14 49,08 58,40 Vegakade_BVegakade 3 4,5 49,46 46,03 40,84 50,24 -8,2
Vegakade_CVegakade 3 7,5 57,97 54,56 49,50 58,81 Vegakade_CVegakade 3 7,5 49,42 45,99 40,81 50,21 -8,6



wegverkeerslawaai Steinhagenseweg/Beneluxlaan zonder aftrek 5 dB

bestaande situatie toekomstige situatie

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
toename (+)/ 
afname (-)

Vegakade_AVegakade 4 1,5 55,88 52,49 47,40 56,72 Vegakade_AVegakade 4 1,5 49,41 46,02 40,80 50,20 -6,5
Vegakade_BVegakade 4 4,5 57,55 54,14 49,08 58,39 Vegakade_BVegakade 4 4,5 50,00 46,61 41,42 50,81 -7,6
Vegakade_CVegakade 4 7,5 57,98 54,57 49,51 58,82 Vegakade_CVegakade 4 7,5 50,13 46,74 41,55 50,94 -7,9



 

Bestemmingsplan Snel en Polanen in Woerden; 06396-52629-13 
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Bijlage V-3      Bestaande woningen LRL,cum 

 
 
 
  



Geluidbelastingen gecumuleerd LVL,cum

bestaande situatie - geluidbelastingen gecumuleerd LVL,cum toekomstige situatie - geluidbelastingen gecumuleerd LVL,cum

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Beoordeling 
akoestisch 

klimaat Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Beoordeling 
akoestisch 

klimaat
AndersenhoAndersenhof 20 1,5 65,96 62,52 57,40 66,98 zeer slecht AndersenhoAndersenhof 20 1,5 60,00 57,01 51,85 61,21 slecht
AndersenhoAndersenhof 20 4,5 66,89 63,40 58,27 67,88 zeer slecht AndersenhoAndersenhof 20 4,5 60,57 57,48 52,28 61,72 slecht
AndersenhoAndersenhof 20 7,5 66,86 63,37 58,25 67,86 zeer slecht AndersenhoAndersenhof 20 7,5 60,66 57,56 52,39 61,81 slecht
AndersenhoAndersenhof 22-46 (1) 1,5 63,56 60,00 54,79 64,50 slecht AndersenhoAndersenhof 22-46 (1) 1,5 57,65 54,21 48,67 58,51 matig
AndersenhoAndersenhof 22-46 (1) 4,5 64,29 60,70 55,52 65,22 zeer slecht AndersenhoAndersenhof 22-46 (1) 4,5 58,15 54,71 49,23 59,03 matig
AndersenhoAndersenhof 22-46 (1) 7,5 64,23 60,65 55,48 65,17 zeer slecht AndersenhoAndersenhof 22-46 (1) 7,5 58,28 54,85 49,44 59,19 matig
AndersenhoAndersenhof 22-46 (2) 1,5 66,96 63,47 58,32 67,94 zeer slecht AndersenhoAndersenhof 22-46 (2) 1,5 63,02 59,71 54,19 63,94 slecht
AndersenhoAndersenhof 22-46 (2) 4,5 67,73 64,21 59,06 68,71 zeer slecht AndersenhoAndersenhof 22-46 (2) 4,5 63,04 59,70 54,19 63,95 slecht
AndersenhoAndersenhof 22-46 (2) 7,5 67,66 64,14 59,00 68,63 zeer slecht AndersenhoAndersenhof 22-46 (2) 7,5 62,75 59,44 53,98 63,69 slecht
AndersenhoAndersenhof 22-46 (3) 1,5 66,48 62,96 57,80 67,45 zeer slecht AndersenhoAndersenhof 22-46 (3) 1,5 63,92 60,48 54,81 64,73 zeer slecht
AndersenhoAndersenhof 22-46 (3) 4,5 67,49 63,95 58,79 68,45 zeer slecht AndersenhoAndersenhof 22-46 (3) 4,5 63,82 60,38 54,73 64,63 zeer slecht
AndersenhoAndersenhof 22-46 (3) 7,5 67,52 63,96 58,81 68,47 zeer slecht AndersenhoAndersenhof 22-46 (3) 7,5 63,34 59,93 54,33 64,19 slecht
AndersenhoAndersenhof 22-46 (4) 1,5 66,48 62,92 57,77 67,43 zeer slecht AndersenhoAndersenhof 22-46 (4) 1,5 64,06 60,58 54,89 64,84 zeer slecht
AndersenhoAndersenhof 22-46 (4) 4,5 67,65 64,07 58,91 68,59 zeer slecht AndersenhoAndersenhof 22-46 (4) 4,5 63,96 60,49 54,80 64,75 zeer slecht
AndersenhoAndersenhof 22-46 (4) 7,5 67,66 64,09 58,93 68,60 zeer slecht AndersenhoAndersenhof 22-46 (4) 7,5 63,43 59,97 54,33 64,24 slecht
AndersenhoAndersenhof 22-46 (5) 1,5 66,59 63,08 57,95 67,57 zeer slecht AndersenhoAndersenhof 22-46 (5) 1,5 64,13 60,74 55,13 64,98 zeer slecht
AndersenhoAndersenhof 22-46 (5) 4,5 67,81 64,27 59,13 68,77 zeer slecht AndersenhoAndersenhof 22-46 (5) 4,5 64,04 60,64 55,03 64,88 zeer slecht
AndersenhoAndersenhof 22-46 (5) 7,5 67,82 64,27 59,13 68,78 zeer slecht AndersenhoAndersenhof 22-46 (5) 7,5 63,51 60,13 54,53 64,37 slecht
AndersenhoAndersenhof 48 1,5 66,88 63,45 58,35 67,91 zeer slecht AndersenhoAndersenhof 48 1,5 64,35 61,06 55,57 65,28 zeer slecht
AndersenhoAndersenhof 48 1,5 66,86 63,46 58,39 67,91 zeer slecht AndersenhoAndersenhof 48 1,5 64,45 61,22 55,77 65,43 zeer slecht
AndersenhoAndersenhof 48 4,5 67,96 64,47 59,36 68,96 zeer slecht AndersenhoAndersenhof 48 4,5 64,20 60,91 55,40 65,13 zeer slecht
AndersenhoAndersenhof 48 4,5 67,97 64,50 59,41 68,98 zeer slecht AndersenhoAndersenhof 48 4,5 64,29 61,04 55,59 65,27 zeer slecht
AndersenhoAndersenhof 48 7,5 67,95 64,45 59,34 68,94 zeer slecht AndersenhoAndersenhof 48 7,5 63,68 60,40 54,93 64,63 zeer slecht
AndersenhoAndersenhof 48 7,5 67,97 64,48 59,39 68,98 zeer slecht AndersenhoAndersenhof 48 7,5 63,79 60,56 55,14 64,78 zeer slecht
AndersenhoAndersenhof 50 1,5 57,20 53,94 48,95 58,36 matig AndersenhoAndersenhof 50 1,5 54,43 51,52 46,31 55,66 matig
AndersenhoAndersenhof 50 4,5 59,08 55,86 50,92 60,27 slecht AndersenhoAndersenhof 50 4,5 55,82 53,05 47,99 57,19 matig
AndersenhoAndersenhof 50 7,5 61,09 57,82 52,86 62,26 slecht AndersenhoAndersenhof 50 7,5 56,78 54,08 49,14 58,24 matig
AndersenhoAndersenhof 52 1,5 58,00 54,98 50,15 59,34 matig AndersenhoAndersenhof 52 1,5 55,45 52,88 48,01 57,00 matig
AndersenhoAndersenhof 52 4,5 59,37 56,17 51,24 60,58 slecht AndersenhoAndersenhof 52 4,5 55,77 53,08 48,12 57,21 matig
AndersenhoAndersenhof 52 7,5 60,12 56,93 52,02 61,34 slecht AndersenhoAndersenhof 52 7,5 56,28 53,65 48,78 57,80 matig
AndersenhoAndersenhof 54 1,5 59,47 56,59 51,83 60,91 slecht AndersenhoAndersenhof 54 1,5 56,89 54,53 49,83 58,63 matig
AndersenhoAndersenhof 54 4,5 61,13 58,16 53,37 62,51 slecht AndersenhoAndersenhof 54 4,5 57,88 55,55 50,88 59,65 slecht
AndersenhoAndersenhof 54 7,5 61,88 58,89 54,10 63,25 slecht AndersenhoAndersenhof 54 7,5 58,30 56,01 51,41 60,13 slecht
AndersenhoAndersenhof 56 1,5 56,81 54,08 49,39 58,36 matig AndersenhoAndersenhof 56 1,5 54,82 52,54 47,87 56,62 matig
AndersenhoAndersenhof 56 4,5 57,46 54,39 49,53 58,76 matig AndersenhoAndersenhof 56 4,5 54,36 51,82 46,94 55,93 matig
AndersenhoAndersenhof 56 7,5 58,25 55,20 50,38 59,58 slecht AndersenhoAndersenhof 56 7,5 54,83 52,38 47,64 56,50 matig
AndersenhoAndersenhof 58 1,5 58,59 55,93 51,29 60,20 slecht AndersenhoAndersenhof 58 1,5 56,60 54,42 49,85 58,50 matig
AndersenhoAndersenhof 58 4,5 59,97 57,15 52,44 61,47 slecht AndersenhoAndersenhof 58 4,5 57,27 55,05 50,46 59,14 matig
AndersenhoAndersenhof 58 7,5 60,52 57,65 52,93 61,98 slecht AndersenhoAndersenhof 58 7,5 57,49 55,27 50,71 59,37 matig
AndersenhoAndersenhof 60 1,5 56,09 53,43 48,80 57,70 matig AndersenhoAndersenhof 60 1,5 54,37 52,15 47,51 56,22 matig
AndersenhoAndersenhof 60 4,5 57,12 54,24 49,51 58,57 matig AndersenhoAndersenhof 60 4,5 54,63 52,28 47,57 56,37 matig
AndersenhoAndersenhof 60 7,5 57,64 54,67 49,91 59,03 matig AndersenhoAndersenhof 60 7,5 54,73 52,34 47,64 56,45 matig
AndersenhoAndersenhof 62 1,5 57,12 54,66 50,14 58,89 matig AndersenhoAndersenhof 62 1,5 56,51 54,26 49,56 58,31 matig
AndersenhoAndersenhof 62 4,5 57,85 55,18 50,56 59,46 matig AndersenhoAndersenhof 62 4,5 56,49 54,17 49,43 58,23 matig
AndersenhoAndersenhof 62 7,5 58,23 55,48 50,82 59,78 slecht AndersenhoAndersenhof 62 7,5 56,30 54,00 49,32 58,08 matig
AnholtkadeAnholtkade 1 1,5 56,97 54,25 49,60 58,54 matig AnholtkadeAnholtkade 1 1,5 54,17 51,93 47,50 56,09 matig
AnholtkadeAnholtkade 1 4,5 57,41 54,58 49,89 58,90 matig AnholtkadeAnholtkade 1 4,5 54,24 51,94 47,48 56,11 matig
AnholtkadeAnholtkade 1 7,5 57,91 54,98 50,22 59,32 matig AnholtkadeAnholtkade 1 7,5 54,15 51,79 47,32 55,98 matig
AnholtkadeAnholtkade 2 1,5 58,10 55,20 50,44 59,52 slecht AnholtkadeAnholtkade 2 1,5 54,30 52,06 47,70 56,24 matig
AnholtkadeAnholtkade 2 4,5 58,78 55,77 50,96 60,13 slecht AnholtkadeAnholtkade 2 4,5 54,32 52,04 47,69 56,24 matig
AnholtkadeAnholtkade 2 7,5 59,20 56,10 51,23 60,48 slecht AnholtkadeAnholtkade 2 7,5 54,16 51,80 47,43 56,02 matig
AnholtkadeAnholtkade 3 (2) 1,5 61,50 58,55 53,68 62,85 slecht AnholtkadeAnholtkade 3 (2) 1,5 57,06 54,98 50,59 59,10 matig
AnholtkadeAnholtkade 3 (2) 4,5 62,86 59,76 54,83 64,12 slecht AnholtkadeAnholtkade 3 (2) 4,5 57,30 55,19 50,83 59,33 matig
AnholtkadeAnholtkade 3 (2) 7,5 63,12 59,97 55,00 64,34 slecht AnholtkadeAnholtkade 3 (2) 7,5 56,98 54,83 50,48 58,99 matig



Geluidbelastingen gecumuleerd LVL,cum

bestaande situatie - geluidbelastingen gecumuleerd LVL,cum toekomstige situatie - geluidbelastingen gecumuleerd LVL,cum

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Beoordeling 
akoestisch 

klimaat Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Beoordeling 
akoestisch 

klimaat
AnholtkadeAnholtkade 3( 1) 1,5 58,82 55,87 51,06 60,20 slecht AnholtkadeAnholtkade 3( 1) 1,5 54,41 52,20 47,85 56,37 matig
AnholtkadeAnholtkade 3( 1) 4,5 60,01 56,95 52,07 61,30 slecht AnholtkadeAnholtkade 3( 1) 4,5 54,60 52,37 48,05 56,57 matig
AnholtkadeAnholtkade 3( 1) 7,5 60,28 57,14 52,23 61,52 slecht AnholtkadeAnholtkade 3( 1) 7,5 54,39 52,09 47,76 56,30 matig
AnholtkadeAnholtkade 4 1,5 61,47 58,52 53,65 62,83 slecht AnholtkadeAnholtkade 4 1,5 57,07 54,96 50,56 59,08 matig
AnholtkadeAnholtkade 4 4,5 62,82 59,74 54,80 64,08 slecht AnholtkadeAnholtkade 4 4,5 57,31 55,19 50,81 59,33 matig
AnholtkadeAnholtkade 4 7,5 63,11 59,96 54,99 64,33 slecht AnholtkadeAnholtkade 4 7,5 57,02 54,87 50,49 59,02 matig
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 49 7,5 55,35 52,34 47,61 56,71 matig Gebr GrimmGebr. Grimmkade 49 7,5 50,53 47,67 43,33 52,08 redelijk
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 50 7,5 55,81 52,87 48,18 57,23 matig Gebr GrimmGebr. Grimmkade 50 7,5 51,43 48,65 44,33 53,03 redelijk
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 51 7,5 56,53 53,65 49,00 58,00 matig Gebr GrimmGebr. Grimmkade 51 7,5 52,47 49,85 45,56 54,18 redelijk
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 52 7,5 56,73 54,00 49,40 58,30 matig Gebr GrimmGebr. Grimmkade 52 7,5 52,99 50,60 46,32 54,86 matig
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 53 7,5 55,42 52,79 48,29 57,08 matig Gebr GrimmGebr. Grimmkade 53 7,5 53,15 50,97 46,71 55,17 matig
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 54 7,5 58,99 55,93 51,22 60,33 slecht Gebr GrimmGebr. Grimmkade 54 7,5 54,79 51,82 47,52 56,27 matig
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 54 10,5 60,16 56,71 51,94 61,24 slecht Gebr GrimmGebr. Grimmkade 54 10,5 55,96 52,11 47,78 56,89 matig
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (1) 1,5 42,07 39,25 34,96 43,71 zeer goed Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (1) 1,5 40,48 37,75 33,45 42,16 zeer goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (1) 4,5 47,45 45,27 41,03 49,49 goed Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (1) 4,5 44,02 41,66 37,39 45,93 goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (1) 7,5 51,24 48,47 43,91 52,81 redelijk Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (1) 7,5 45,53 42,91 38,64 47,26 goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (1) 10,5 53,39 50,57 45,96 54,91 matig Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (1) 10,5 47,26 44,64 40,38 49,00 goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (2) 1,5 41,72 38,80 34,55 43,32 zeer goed Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (2) 1,5 40,82 37,95 33,61 42,40 zeer goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (2) 4,5 46,90 44,69 40,51 48,95 goed Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (2) 4,5 44,82 42,29 37,92 46,59 goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (2) 7,5 50,33 47,75 43,39 52,08 redelijk Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (2) 7,5 47,05 44,34 39,94 48,68 goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (2) 10,5 52,85 50,10 45,63 54,45 redelijk Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (2) 10,5 49,13 46,34 41,94 50,71 redelijk
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (3) 1,5 41,19 38,22 33,98 42,76 zeer goed Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (3) 1,5 40,04 37,20 32,96 41,67 zeer goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (3) 4,5 47,40 44,49 39,99 48,90 goed Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (3) 4,5 43,46 40,76 36,52 45,16 goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (3) 7,5 51,77 48,78 44,11 53,16 redelijk Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (3) 7,5 46,34 43,25 38,98 47,78 goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (3) 10,5 53,14 50,11 45,50 54,52 matig Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (3) 10,5 47,93 44,49 40,21 49,14 goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (4) 1,5 41,03 38,10 33,86 42,62 zeer goed Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (4) 1,5 39,88 37,07 32,84 41,53 zeer goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (4) 4,5 46,88 43,89 39,35 48,32 goed Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (4) 4,5 41,76 38,43 34,18 43,08 zeer goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (4) 7,5 52,58 49,35 44,47 53,78 redelijk Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (4) 7,5 44,26 39,91 35,55 44,93 goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (4) 10,5 53,54 50,02 45,00 54,53 matig Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (4) 10,5 46,49 42,07 37,77 47,14 goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 55 7,5 59,65 56,48 51,75 60,91 slecht Gebr GrimmGebr. Grimmkade 55 7,5 55,35 52,08 47,78 56,64 matig
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 56 7,5 60,45 57,00 52,26 61,54 slecht Gebr GrimmGebr. Grimmkade 56 7,5 56,10 51,89 47,56 56,82 matig
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 56 10,5 61,29 57,51 52,74 62,18 slecht Gebr GrimmGebr. Grimmkade 56 10,5 57,07 52,13 47,78 57,39 matig
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 57 7,5 61,76 58,18 53,39 62,76 slecht Gebr GrimmGebr. Grimmkade 57 7,5 55,99 49,91 45,53 55,73 matig
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 57 10,5 62,62 58,52 53,69 63,31 slecht Gebr GrimmGebr. Grimmkade 57 10,5 57,84 50,19 45,79 56,90 matig
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 58 7,5 61,23 58,28 53,51 62,62 slecht Gebr GrimmGebr. Grimmkade 58 7,5 50,43 44,97 40,66 50,48 redelijk
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 59 7,5 60,73 57,66 52,92 62,05 slecht Gebr GrimmGebr. Grimmkade 59 7,5 51,91 45,86 41,41 51,64 redelijk
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 60 7,5 60,62 57,62 52,88 61,98 slecht Gebr GrimmGebr. Grimmkade 60 7,5 50,87 43,57 39,06 50,05 redelijk
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 61 7,5 60,55 57,55 52,83 61,92 slecht Gebr GrimmGebr. Grimmkade 61 7,5 50,05 39,85 35,31 48,28 goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 62 7,5 60,37 57,40 52,69 61,76 slecht Gebr GrimmGebr. Grimmkade 62 7,5 49,49 38,58 34,20 47,57 goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 63 7,5 60,36 57,39 52,68 61,75 slecht Gebr GrimmGebr. Grimmkade 63 7,5 48,81 38,67 34,30 47,08 goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 64 7,5 60,21 57,24 52,51 61,60 slecht Gebr GrimmGebr. Grimmkade 64 7,5 48,06 38,34 34,01 46,46 goed
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 5,5 64,32 58,99 54,04 64,33 slecht La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 5,5 61,32 53,19 48,52 60,15 slecht
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 8,5 63,43 58,36 53,40 63,57 slecht La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 8,5 60,26 52,74 48,15 59,33 matig
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 11,5 63,11 58,35 53,41 63,42 slecht La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 11,5 59,74 53,09 48,52 59,17 matig
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 14,5 62,93 58,53 53,64 63,45 slecht La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 14,5 59,52 53,88 49,38 59,44 matig
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 17,5 63,36 59,66 54,96 64,31 slecht La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 17,5 60,77 56,92 52,53 61,68 slecht
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 20,5 63,38 59,95 55,33 64,52 zeer slecht La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 20,5 61,14 57,76 53,42 62,36 slecht
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 5,5 56,75 53,18 48,19 57,72 matig La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 5,5 51,47 47,69 42,96 52,32 redelijk
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 8,5 60,78 56,30 51,24 61,22 slecht La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 8,5 56,42 49,85 44,97 55,82 matig
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 11,5 60,91 56,47 51,43 61,38 slecht La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 11,5 56,61 50,23 45,41 56,11 matig
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 14,5 61,08 56,90 51,96 61,72 slecht La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 14,5 57,12 51,89 47,30 57,23 matig
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 17,5 62,28 59,03 54,42 63,52 slecht La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 17,5 60,18 57,10 52,71 61,56 slecht
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 20,5 62,56 59,55 55,03 63,98 slecht La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 20,5 60,92 58,13 53,79 62,51 slecht
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 5,5 44,97 42,14 37,71 46,56 goed La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 5,5 43,89 41,28 36,78 45,58 goed
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La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 8,5 47,79 44,79 40,22 49,24 goed La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 8,5 45,59 42,96 38,53 47,29 goed
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 11,5 49,76 46,55 41,81 51,03 redelijk La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 11,5 46,71 43,87 39,37 48,26 goed
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 14,5 51,91 48,79 44,02 53,22 redelijk La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 14,5 48,63 45,98 41,52 50,30 redelijk
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 17,5 55,05 53,04 48,71 57,16 matig La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 17,5 55,01 53,02 48,67 57,12 matig
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 20,5 56,08 54,12 49,84 58,24 matig La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 20,5 56,24 54,24 49,91 58,36 matig
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 5,5 55,49 52,24 47,56 56,72 matig La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 5,5 50,30 46,33 42,14 51,20 redelijk
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 8,5 59,08 54,74 49,90 59,64 slecht La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 8,5 54,57 47,11 42,91 53,75 redelijk
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 11,5 59,37 55,00 50,09 59,90 slecht La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 11,5 54,53 46,30 41,94 53,39 redelijk
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 14,5 58,90 54,07 48,86 59,12 matig La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 14,5 53,28 39,79 34,62 50,80 redelijk
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 17,5 58,12 53,24 48,01 58,31 matig La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 17,5 52,74 39,57 34,17 50,30 redelijk
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 20,5 57,75 52,90 47,68 57,95 matig La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 20,5 52,52 40,44 34,96 50,24 redelijk
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 5,5 61,16 55,48 50,58 61,01 slecht La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 5,5 58,02 46,33 41,95 55,91 matig
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 8,5 61,22 56,15 51,24 61,37 slecht La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 8,5 57,48 47,74 43,40 55,86 matig
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 11,5 61,10 56,38 51,47 61,43 slecht La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 11,5 56,97 48,46 44,05 55,72 matig
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 14,5 60,60 55,59 50,41 60,74 slecht La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 14,5 55,60 43,15 37,93 53,29 redelijk
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 17,5 59,97 55,05 49,86 60,14 slecht La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 17,5 54,87 42,78 37,51 52,60 redelijk
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 20,5 59,38 54,55 49,39 59,61 slecht La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 20,5 54,31 43,41 38,12 52,29 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 1,5 53,41 50,79 46,37 55,10 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 1,5 50,47 46,74 41,18 51,10 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 4,5 53,93 51,10 46,63 55,47 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 4,5 51,62 47,81 42,12 52,17 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 7,5 54,87 52,05 47,56 56,42 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 7,5 52,08 48,22 42,62 52,63 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 10,5 55,33 52,41 47,86 56,80 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 10,5 52,06 48,06 42,34 52,49 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 13,5 55,56 52,53 47,92 56,95 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 13,5 51,88 47,81 42,04 52,26 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 1,5 58,23 55,59 51,05 59,87 slecht Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 1,5 54,61 52,15 47,80 56,41 matig
Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 4,5 58,68 55,86 51,25 60,19 slecht Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 4,5 54,62 51,96 47,63 56,29 matig
Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 7,5 59,34 56,43 51,76 60,78 slecht Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 7,5 54,63 51,86 47,52 56,23 matig
Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 10,5 59,78 56,75 52,00 61,12 slecht Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 10,5 54,48 51,59 47,23 56,00 matig
Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 13,5 60,07 57,01 52,23 61,39 slecht Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 13,5 54,56 51,63 47,25 56,05 matig
Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 1,5 58,67 55,99 51,42 60,28 slecht Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 1,5 54,74 52,39 48,08 56,63 matig
Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 4,5 59,10 56,26 51,63 60,60 slecht Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 4,5 54,71 52,20 47,90 56,50 matig
Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 7,5 59,71 56,76 52,05 61,12 slecht Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 7,5 54,71 52,08 47,76 56,40 matig
Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 10,5 60,09 57,03 52,24 61,41 slecht Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 10,5 54,49 51,73 47,39 56,10 matig
Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 13,5 60,35 57,27 52,46 61,65 slecht Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 13,5 54,68 51,89 47,54 56,27 matig
Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 1,5 58,90 56,23 51,63 60,51 slecht Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 1,5 54,99 52,78 48,49 56,97 matig
Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 4,5 59,28 56,46 51,81 60,79 slecht Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 4,5 54,89 52,56 48,28 56,80 matig
Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 7,5 59,87 56,93 52,20 61,28 slecht Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 7,5 54,84 52,40 48,11 56,68 matig
Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 10,5 60,25 57,19 52,38 61,56 slecht Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 10,5 54,72 52,17 47,85 56,47 matig
Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 13,5 60,53 57,45 52,64 61,84 slecht Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 13,5 54,97 52,43 48,09 56,73 matig
Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 1,5 58,93 56,27 51,67 60,54 slecht Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 1,5 55,29 53,14 48,86 57,32 matig
Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 4,5 59,30 56,50 51,85 60,82 slecht Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 4,5 55,13 52,90 48,63 57,11 matig
Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 7,5 59,88 56,94 52,21 61,29 slecht Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 7,5 55,07 52,74 48,46 56,98 matig
Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 10,5 60,26 57,22 52,41 61,58 slecht Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 10,5 54,97 52,54 48,23 56,80 matig
Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 13,5 60,67 57,60 52,76 61,97 slecht Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 13,5 55,27 52,84 48,52 57,10 matig
Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 1,5 59,07 56,39 51,78 60,67 slecht Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 1,5 55,45 53,37 49,10 57,52 matig
Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 4,5 59,40 56,60 51,93 60,92 slecht Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 4,5 55,24 53,11 48,84 57,29 matig
Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 7,5 59,94 57,01 52,27 61,36 slecht Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 7,5 55,14 52,91 48,64 57,12 matig
Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 10,5 60,27 57,24 52,43 61,60 slecht Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 10,5 55,08 52,73 48,43 56,97 matig
Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 13,5 60,69 57,63 52,79 62,00 slecht Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 13,5 55,40 53,06 48,73 57,28 matig
Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 1,5 59,03 56,35 51,72 60,62 slecht Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 1,5 55,53 53,48 49,22 57,64 matig
Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 4,5 59,35 56,55 51,87 60,86 slecht Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 4,5 55,30 53,22 48,96 57,38 matig
Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 7,5 59,90 56,98 52,23 61,31 slecht Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 7,5 55,19 53,03 48,75 57,21 matig
Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 10,5 60,12 57,12 52,31 61,47 slecht Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 10,5 55,14 52,90 48,59 57,10 matig
Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 13,5 60,57 57,54 52,70 61,89 slecht Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 13,5 55,52 53,24 48,91 57,45 matig
Vegakade_AVegakade 3 1,5 61,38 58,41 53,52 62,73 slecht Vegakade_AVegakade 3 1,5 57,06 54,92 50,46 59,04 matig
Vegakade_BVegakade 3 4,5 62,77 59,66 54,71 64,02 slecht Vegakade_BVegakade 3 4,5 57,31 55,15 50,72 59,29 matig
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Vegakade_CVegakade 3 7,5 63,07 59,91 54,91 64,27 slecht Vegakade_CVegakade 3 7,5 57,08 54,88 50,45 59,03 matig
Vegakade_AVegakade 4 1,5 61,28 58,31 53,40 62,61 slecht Vegakade_AVegakade 4 1,5 57,07 54,87 50,38 59,00 matig
Vegakade_BVegakade 4 4,5 62,74 59,62 54,66 63,97 slecht Vegakade_BVegakade 4 4,5 57,47 55,24 50,76 59,39 matig
Vegakade_CVegakade 4 7,5 63,06 59,89 54,88 64,25 slecht Vegakade_CVegakade 4 7,5 57,35 55,06 50,56 59,23 matig
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AndersenhoAndersenhof 20 1,5 61,42 58,14 53,27 62,39 slecht AndersenhoAndersenhof 20 1,5 55,74 52,90 47,98 56,90 matig
AndersenhoAndersenhof 20 4,5 62,31 58,99 54,10 63,25 slecht AndersenhoAndersenhof 20 4,5 56,29 53,35 48,39 57,38 matig
AndersenhoAndersenhof 20 7,5 62,28 58,95 54,08 63,23 slecht AndersenhoAndersenhof 20 7,5 56,37 53,42 48,50 57,47 matig
AndersenhoAndersenhof 22-46 (1) 1,5 59,14 55,74 50,78 60,02 slecht AndersenhoAndersenhof 22-46 (1) 1,5 53,51 50,23 44,95 54,32 redelijk
AndersenhoAndersenhof 22-46 (1) 4,5 59,83 56,41 51,48 60,71 slecht AndersenhoAndersenhof 22-46 (1) 4,5 53,98 50,71 45,49 54,82 matig
AndersenhoAndersenhof 22-46 (1) 7,5 59,77 56,36 51,44 60,66 slecht AndersenhoAndersenhof 22-46 (1) 7,5 54,11 50,84 45,69 54,97 matig
AndersenhoAndersenhof 22-46 (2) 1,5 62,37 59,05 54,14 63,31 slecht AndersenhoAndersenhof 22-46 (2) 1,5 58,62 55,47 50,21 59,50 matig
AndersenhoAndersenhof 22-46 (2) 4,5 63,11 59,75 54,85 64,03 slecht AndersenhoAndersenhof 22-46 (2) 4,5 58,64 55,46 50,21 59,51 slecht
AndersenhoAndersenhof 22-46 (2) 7,5 63,04 59,68 54,79 63,97 slecht AndersenhoAndersenhof 22-46 (2) 7,5 58,36 55,21 50,01 59,26 matig
AndersenhoAndersenhof 22-46 (3) 1,5 61,92 58,56 53,64 62,83 slecht AndersenhoAndersenhof 22-46 (3) 1,5 59,48 56,20 50,80 60,25 slecht
AndersenhoAndersenhof 22-46 (3) 4,5 62,88 59,50 54,59 63,79 slecht AndersenhoAndersenhof 22-46 (3) 4,5 59,38 56,11 50,73 60,16 slecht
AndersenhoAndersenhof 22-46 (3) 7,5 62,90 59,52 54,61 63,81 slecht AndersenhoAndersenhof 22-46 (3) 7,5 58,93 55,67 50,34 59,73 slecht
AndersenhoAndersenhof 22-46 (4) 1,5 61,91 58,53 53,62 62,82 slecht AndersenhoAndersenhof 22-46 (4) 1,5 59,61 56,30 50,87 60,35 slecht
AndersenhoAndersenhof 22-46 (4) 4,5 63,03 59,62 54,71 63,93 slecht AndersenhoAndersenhof 22-46 (4) 4,5 59,52 56,21 50,79 60,26 slecht
AndersenhoAndersenhof 22-46 (4) 7,5 63,04 59,64 54,73 63,93 slecht AndersenhoAndersenhof 22-46 (4) 7,5 59,01 55,72 50,34 59,78 slecht
AndersenhoAndersenhof 22-46 (5) 1,5 62,02 58,68 53,79 62,95 slecht AndersenhoAndersenhof 22-46 (5) 1,5 59,68 56,45 51,10 60,49 slecht
AndersenhoAndersenhof 22-46 (5) 4,5 63,19 59,81 54,92 64,10 slecht AndersenhoAndersenhof 22-46 (5) 4,5 59,59 56,35 51,01 60,39 slecht
AndersenhoAndersenhof 22-46 (5) 7,5 63,19 59,81 54,91 64,10 slecht AndersenhoAndersenhof 22-46 (5) 7,5 59,09 55,87 50,54 59,91 slecht
AndersenhoAndersenhof 48 1,5 62,30 59,03 54,17 63,28 slecht AndersenhoAndersenhof 48 1,5 59,88 56,75 51,52 60,77 slecht
AndersenhoAndersenhof 48 1,5 62,27 59,04 54,21 63,28 slecht AndersenhoAndersenhof 48 1,5 59,98 56,90 51,71 60,92 slecht
AndersenhoAndersenhof 48 4,5 63,33 60,00 55,14 64,28 slecht AndersenhoAndersenhof 48 4,5 59,74 56,60 51,36 60,63 slecht
AndersenhoAndersenhof 48 4,5 63,34 60,03 55,18 64,30 slecht AndersenhoAndersenhof 48 4,5 59,83 56,74 51,54 60,76 slecht
AndersenhoAndersenhof 48 7,5 63,32 59,98 55,12 64,26 slecht AndersenhoAndersenhof 48 7,5 59,25 56,12 50,91 60,15 slecht
AndersenhoAndersenhof 48 7,5 63,33 60,01 55,16 64,29 slecht AndersenhoAndersenhof 48 7,5 59,35 56,27 51,11 60,30 slecht
AndersenhoAndersenhof 50 1,5 53,07 49,97 45,22 54,18 redelijk AndersenhoAndersenhof 50 1,5 50,44 47,67 42,70 51,61 redelijk
AndersenhoAndersenhof 50 4,5 54,87 51,80 47,09 56,00 matig AndersenhoAndersenhof 50 4,5 51,76 49,12 44,31 53,06 redelijk
AndersenhoAndersenhof 50 7,5 56,78 53,67 48,94 57,89 matig AndersenhoAndersenhof 50 7,5 52,68 50,10 45,40 54,06 redelijk
AndersenhoAndersenhof 52 1,5 53,84 50,96 46,36 55,11 matig AndersenhoAndersenhof 52 1,5 51,41 48,97 44,33 52,89 redelijk
AndersenhoAndersenhof 52 4,5 55,15 52,10 47,40 56,29 matig AndersenhoAndersenhof 52 4,5 51,71 49,16 44,42 53,09 redelijk
AndersenhoAndersenhof 52 7,5 55,86 52,82 48,14 57,02 matig AndersenhoAndersenhof 52 7,5 52,20 49,70 45,06 53,65 redelijk
AndersenhoAndersenhof 54 1,5 55,24 52,50 47,96 56,61 matig AndersenhoAndersenhof 54 1,5 52,78 50,54 46,06 54,44 redelijk
AndersenhoAndersenhof 54 4,5 56,82 54,00 49,43 58,13 matig AndersenhoAndersenhof 54 4,5 53,72 51,50 47,06 55,41 matig
AndersenhoAndersenhof 54 7,5 57,53 54,69 50,12 58,84 matig AndersenhoAndersenhof 54 7,5 54,13 51,94 47,56 55,86 matig
AndersenhoAndersenhof 56 1,5 52,71 50,10 45,64 54,18 redelijk AndersenhoAndersenhof 56 1,5 50,81 48,64 44,19 52,52 redelijk
AndersenhoAndersenhof 56 4,5 53,33 50,40 45,78 54,56 matig AndersenhoAndersenhof 56 4,5 50,38 47,96 43,30 51,87 redelijk
AndersenhoAndersenhof 56 7,5 54,08 51,17 46,58 55,34 matig AndersenhoAndersenhof 56 7,5 50,82 48,48 43,97 52,41 redelijk
AndersenhoAndersenhof 58 1,5 54,40 51,86 47,45 55,93 matig AndersenhoAndersenhof 58 1,5 52,50 50,43 46,08 54,31 redelijk
AndersenhoAndersenhof 58 4,5 55,72 53,03 48,55 57,14 matig AndersenhoAndersenhof 58 4,5 53,15 51,03 46,66 54,92 matig
AndersenhoAndersenhof 58 7,5 56,24 53,50 49,01 57,63 matig AndersenhoAndersenhof 58 7,5 53,35 51,24 46,89 55,14 matig
AndersenhoAndersenhof 60 1,5 52,01 49,49 45,07 53,55 redelijk AndersenhoAndersenhof 60 1,5 50,38 48,26 43,85 52,14 redelijk
AndersenhoAndersenhof 60 4,5 53,00 50,26 45,76 54,38 redelijk AndersenhoAndersenhof 60 4,5 50,63 48,39 43,91 52,29 redelijk
AndersenhoAndersenhof 60 7,5 53,49 50,66 46,14 54,82 matig AndersenhoAndersenhof 60 7,5 50,72 48,45 43,97 52,37 redelijk
AndersenhoAndersenhof 62 1,5 53,00 50,66 46,35 54,68 matig AndersenhoAndersenhof 62 1,5 52,42 50,27 45,80 54,14 redelijk
AndersenhoAndersenhof 62 4,5 53,69 51,15 46,75 55,23 matig AndersenhoAndersenhof 62 4,5 52,40 50,19 45,68 54,06 redelijk
AndersenhoAndersenhof 62 7,5 54,06 51,44 47,00 55,53 matig AndersenhoAndersenhof 62 7,5 52,22 50,03 45,57 53,91 redelijk
AnholtkadeAnholtkade 1 1,5 52,86 50,27 45,84 54,35 redelijk AnholtkadeAnholtkade 1 1,5 50,19 48,06 43,84 52,01 redelijk
AnholtkadeAnholtkade 1 4,5 53,27 50,59 46,11 54,69 matig AnholtkadeAnholtkade 1 4,5 50,26 48,07 43,82 52,04 redelijk
AnholtkadeAnholtkade 1 7,5 53,76 50,96 46,43 55,09 matig AnholtkadeAnholtkade 1 7,5 50,17 47,93 43,66 51,91 redelijk
AnholtkadeAnholtkade 2 1,5 53,94 51,17 46,64 55,28 matig AnholtkadeAnholtkade 2 1,5 50,31 48,18 44,03 52,17 redelijk
AnholtkadeAnholtkade 2 4,5 54,58 51,72 47,14 55,86 matig AnholtkadeAnholtkade 2 4,5 50,33 48,16 44,02 52,16 redelijk
AnholtkadeAnholtkade 2 7,5 54,98 52,03 47,39 56,20 matig AnholtkadeAnholtkade 2 7,5 50,18 47,93 43,77 51,95 redelijk
AnholtkadeAnholtkade 3 (2) 1,5 57,17 54,36 49,73 58,46 matig AnholtkadeAnholtkade 3 (2) 1,5 52,94 50,96 46,78 54,88 matig
AnholtkadeAnholtkade 3 (2) 4,5 58,46 55,52 50,82 59,66 slecht AnholtkadeAnholtkade 3 (2) 4,5 53,17 51,16 47,01 55,11 matig
AnholtkadeAnholtkade 3 (2) 7,5 58,72 55,71 50,98 59,88 slecht AnholtkadeAnholtkade 3 (2) 7,5 52,87 50,82 46,67 54,78 matig
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AnholtkadeAnholtkade 3( 1) 1,5 54,62 51,81 47,23 55,93 matig AnholtkadeAnholtkade 3( 1) 1,5 50,42 48,31 44,17 52,29 redelijk
AnholtkadeAnholtkade 3( 1) 4,5 55,75 52,83 48,19 56,99 matig AnholtkadeAnholtkade 3( 1) 4,5 50,60 48,47 44,36 52,47 redelijk
AnholtkadeAnholtkade 3( 1) 7,5 56,01 53,02 48,34 57,19 matig AnholtkadeAnholtkade 3( 1) 7,5 50,40 48,21 44,09 52,22 redelijk
AnholtkadeAnholtkade 4 1,5 57,15 54,33 49,70 58,44 matig AnholtkadeAnholtkade 4 1,5 52,95 50,95 46,75 54,87 matig
AnholtkadeAnholtkade 4 4,5 58,43 55,49 50,79 59,63 slecht AnholtkadeAnholtkade 4 4,5 53,18 51,16 46,99 55,11 matig
AnholtkadeAnholtkade 4 7,5 58,71 55,70 50,97 59,87 slecht AnholtkadeAnholtkade 4 7,5 52,90 50,86 46,68 54,81 matig
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 49 7,5 51,31 48,45 43,94 52,61 redelijk Gebr GrimmGebr. Grimmkade 49 7,5 46,73 44,00 39,87 48,20 goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 50 7,5 51,75 48,96 44,49 53,10 redelijk Gebr GrimmGebr. Grimmkade 50 7,5 47,58 44,93 40,82 49,11 goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 51 7,5 52,44 49,70 45,27 53,84 redelijk Gebr GrimmGebr. Grimmkade 51 7,5 48,57 46,07 41,99 50,20 redelijk
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 52 7,5 52,63 50,03 45,65 54,12 redelijk Gebr GrimmGebr. Grimmkade 52 7,5 49,07 46,79 42,71 50,85 redelijk
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 53 7,5 51,38 48,88 44,59 52,96 redelijk Gebr GrimmGebr. Grimmkade 53 7,5 49,22 47,14 43,08 51,14 redelijk
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 54 7,5 54,78 51,87 47,38 56,06 matig Gebr GrimmGebr. Grimmkade 54 7,5 50,78 47,95 43,85 52,19 redelijk
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 54 10,5 55,90 52,61 48,07 56,93 matig Gebr GrimmGebr. Grimmkade 54 10,5 51,89 48,23 44,10 52,79 redelijk
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (1) 1,5 38,67 35,98 31,90 40,23 zeer goed Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (1) 1,5 37,15 34,55 30,46 38,76 zeer goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (1) 4,5 43,79 41,71 37,67 45,73 goed Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (1) 4,5 40,53 38,27 34,21 42,34 zeer goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (1) 7,5 47,40 44,76 40,42 48,89 goed Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (1) 7,5 41,96 39,47 35,40 43,61 zeer goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (1) 10,5 49,44 46,76 42,38 50,89 redelijk Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (1) 10,5 43,61 41,11 37,06 45,27 goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (2) 1,5 38,34 35,55 31,51 39,86 zeer goed Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (2) 1,5 37,48 34,74 30,61 38,98 zeer goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (2) 4,5 43,27 41,16 37,18 45,22 goed Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (2) 4,5 41,29 38,87 34,72 42,97 zeer goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (2) 7,5 46,53 44,07 39,92 48,20 goed Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (2) 7,5 43,41 40,83 36,64 44,96 goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (2) 10,5 48,94 46,31 42,06 50,46 redelijk Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (2) 10,5 45,39 42,73 38,54 46,89 goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (3) 1,5 37,83 35,00 30,96 39,33 zeer goed Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (3) 1,5 36,73 34,03 29,99 38,28 zeer goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (3) 4,5 43,74 40,97 36,69 45,18 goed Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (3) 4,5 39,99 37,42 33,38 41,61 zeer goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (3) 7,5 47,90 45,05 40,61 49,23 goed Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (3) 7,5 42,73 39,79 35,73 44,10 zeer goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (3) 10,5 49,21 46,32 41,93 50,53 redelijk Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (3) 10,5 44,25 40,97 36,89 45,40 goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (4) 1,5 37,67 34,89 30,84 39,19 zeer goed Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (4) 1,5 36,58 33,90 29,88 38,15 zeer goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (4) 4,5 43,25 40,40 36,07 44,62 goed Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (4) 4,5 38,37 35,20 31,15 39,63 zeer goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (4) 7,5 48,67 45,60 40,96 49,82 redelijk Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (4) 7,5 40,76 36,61 32,46 41,39 zeer goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (4) 10,5 49,59 46,24 41,45 50,53 redelijk Gebr GrimmGebr. Grimmkade 5-46 (4) 10,5 42,88 38,66 34,57 43,50 zeer goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 55 7,5 55,41 52,39 47,89 56,61 matig Gebr GrimmGebr. Grimmkade 55 7,5 51,31 48,20 44,10 52,54 redelijk
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 56 7,5 56,17 52,88 48,37 57,21 matig Gebr GrimmGebr. Grimmkade 56 7,5 52,03 48,02 43,90 52,72 redelijk
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 56 10,5 56,97 53,37 48,82 57,82 matig Gebr GrimmGebr. Grimmkade 56 10,5 52,96 48,25 44,10 53,25 redelijk
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 57 7,5 57,42 54,01 49,44 58,37 matig Gebr GrimmGebr. Grimmkade 57 7,5 51,92 46,13 41,96 51,67 redelijk
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 57 10,5 58,24 54,33 49,74 58,90 matig Gebr GrimmGebr. Grimmkade 57 10,5 53,68 46,40 42,21 52,79 redelijk
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 58 7,5 56,92 54,10 49,56 58,23 matig Gebr GrimmGebr. Grimmkade 58 7,5 46,63 41,43 37,32 46,68 goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 59 7,5 56,44 53,52 49,00 57,70 matig Gebr GrimmGebr. Grimmkade 59 7,5 48,04 42,27 38,03 47,78 goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 60 7,5 56,34 53,47 48,97 57,63 matig Gebr GrimmGebr. Grimmkade 60 7,5 47,04 40,10 35,80 46,27 goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 61 7,5 56,26 53,41 48,91 57,57 matig Gebr GrimmGebr. Grimmkade 61 7,5 46,26 36,55 32,22 44,58 goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 62 7,5 56,10 53,27 48,78 57,42 matig Gebr GrimmGebr. Grimmkade 62 7,5 45,74 35,34 31,17 43,91 zeer goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 63 7,5 56,08 53,26 48,77 57,41 matig Gebr GrimmGebr. Grimmkade 63 7,5 45,08 35,43 31,26 43,44 zeer goed
Gebr GrimmGebr. Grimmkade 64 7,5 55,94 53,11 48,61 57,27 matig Gebr GrimmGebr. Grimmkade 64 7,5 44,38 35,12 30,99 42,85 zeer goed
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 5,5 59,86 54,78 50,07 59,87 slecht La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 5,5 57,00 49,25 44,81 55,89 matig
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 8,5 59,01 54,18 49,46 59,15 matig La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 8,5 55,99 48,83 44,46 55,11 matig
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 11,5 58,70 54,17 49,47 59,00 matig La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 11,5 55,49 49,16 44,81 54,95 matig
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 14,5 58,54 54,34 49,69 59,03 matig La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 14,5 55,28 49,91 45,63 55,21 matig
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 17,5 58,95 55,42 50,94 59,85 slecht La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 17,5 56,48 52,81 48,62 57,34 matig
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 20,5 58,97 55,70 51,30 60,04 slecht La FontainLa Fontaineplein 4-15 (1) 20,5 56,82 53,61 49,47 57,99 matig
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 5,5 52,65 49,25 44,50 53,57 redelijk La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 5,5 47,61 44,02 39,51 48,43 goed
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 8,5 56,48 52,22 47,40 56,90 matig La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 8,5 52,33 46,08 41,43 51,77 redelijk
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 11,5 56,61 52,38 47,58 57,06 matig La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 11,5 52,51 46,44 41,85 52,04 redelijk
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 14,5 56,77 52,79 48,09 57,38 matig La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 14,5 53,00 48,02 43,64 53,10 redelijk
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 17,5 57,91 54,82 50,42 59,10 matig La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 17,5 55,91 52,98 48,80 57,22 matig
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 20,5 58,18 55,32 51,01 59,53 slecht La FontainLa Fontaineplein 4-15 (2) 20,5 56,62 53,96 49,83 58,13 matig
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 5,5 41,43 38,73 34,51 42,95 zeer goed La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 5,5 40,40 37,92 33,63 42,01 zeer goed
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La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 8,5 44,11 41,26 36,90 45,49 goed La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 8,5 42,02 39,51 35,30 43,64 zeer goed
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 11,5 45,99 42,94 38,41 47,20 goed La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 11,5 43,09 40,38 36,10 44,56 goed
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 14,5 48,04 45,07 40,52 49,28 goed La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 14,5 44,92 42,39 38,15 46,51 goed
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 17,5 51,02 49,12 44,99 53,04 redelijk La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 17,5 50,99 49,10 44,95 53,00 redelijk
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 20,5 52,01 50,14 46,07 54,07 redelijk La FontainLa Fontaineplein 4-15 (3) 20,5 52,16 50,26 46,14 54,18 redelijk
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 5,5 51,45 48,35 43,89 52,62 redelijk La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 5,5 46,50 42,72 38,73 47,36 goed
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 8,5 54,87 50,74 46,12 55,40 matig La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 8,5 50,57 43,47 39,47 49,79 redelijk
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 11,5 55,15 50,99 46,31 55,65 matig La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 11,5 50,53 42,70 38,54 49,45 goed
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 14,5 54,69 50,10 45,13 54,91 matig La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 14,5 49,34 36,50 31,57 46,98 goed
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 17,5 53,95 49,31 44,33 54,14 redelijk La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 17,5 48,83 36,29 31,15 46,51 goed
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 20,5 53,60 48,98 44,01 53,79 redelijk La FontainLa Fontaineplein 4-15 (4) 20,5 48,62 37,12 31,90 46,45 goed
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 5,5 56,85 51,44 46,77 56,71 matig La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 5,5 53,86 42,72 38,55 51,85 redelijk
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 8,5 56,91 52,07 47,40 57,05 matig La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 8,5 53,35 44,07 39,93 51,80 redelijk
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 11,5 56,79 52,29 47,61 57,11 matig La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 11,5 52,86 44,76 40,55 51,67 redelijk
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 14,5 56,32 51,54 46,61 56,44 matig La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 14,5 51,56 39,69 34,73 49,35 goed
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 17,5 55,71 51,03 46,09 55,88 matig La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 17,5 50,86 39,34 34,32 48,70 goed
La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 20,5 55,15 50,56 45,64 55,37 matig La FontainLa Fontaineplein 4-15 (5) 20,5 50,32 39,94 34,90 48,40 goed
Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 1,5 49,47 46,97 42,77 51,08 redelijk Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 1,5 46,67 43,12 37,82 47,27 goed
Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 4,5 49,96 47,26 43,01 51,43 redelijk Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 4,5 47,76 44,14 38,72 48,28 goed
Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 7,5 50,86 48,17 43,90 52,33 redelijk Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 7,5 48,20 44,53 39,19 48,72 goed
Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 10,5 51,30 48,52 44,18 52,70 redelijk Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 10,5 48,18 44,37 38,93 48,59 goed
Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 13,5 51,52 48,63 44,24 52,83 redelijk Terschelli Terschellingkade 1-99 (1) 13,5 48,01 44,13 38,64 48,37 goed
Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 1,5 54,06 51,54 47,21 55,62 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 1,5 50,61 48,27 44,13 52,32 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 4,5 54,49 51,80 47,41 55,93 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 4,5 50,62 48,09 43,96 52,21 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 7,5 55,11 52,35 47,90 56,49 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 7,5 50,63 47,99 43,86 52,16 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 10,5 55,53 52,65 48,12 56,81 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 10,5 50,49 47,74 43,58 51,93 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 13,5 55,81 52,89 48,35 57,07 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (2) 13,5 50,56 47,77 43,60 51,98 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 1,5 54,47 51,93 47,57 56,01 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 1,5 50,73 48,50 44,39 52,53 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 4,5 54,89 52,19 47,77 56,31 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 4,5 50,71 48,31 44,21 52,41 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 7,5 55,46 52,66 48,17 56,81 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 7,5 50,70 48,20 44,09 52,32 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 10,5 55,83 52,92 48,35 57,09 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 10,5 50,50 47,87 43,74 52,03 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 13,5 56,08 53,14 48,56 57,31 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (3) 13,5 50,67 48,02 43,87 52,19 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 1,5 54,69 52,15 47,77 56,23 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 1,5 50,97 48,86 44,78 52,86 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 4,5 55,05 52,37 47,95 56,49 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 4,5 50,87 48,66 44,58 52,69 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 7,5 55,62 52,82 48,31 56,96 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 7,5 50,83 48,51 44,42 52,58 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 10,5 55,98 53,07 48,49 57,23 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 10,5 50,71 48,28 44,17 52,38 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 13,5 56,25 53,32 48,73 57,49 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (4) 13,5 50,95 48,53 44,40 52,63 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 1,5 54,73 52,19 47,81 56,26 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 1,5 51,26 49,21 45,13 53,19 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 4,5 55,08 52,41 47,98 56,52 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 4,5 51,10 48,98 44,92 52,99 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 7,5 55,63 52,83 48,32 56,97 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 7,5 51,04 48,83 44,75 52,87 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 10,5 55,99 53,09 48,51 57,25 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 10,5 50,96 48,64 44,53 52,70 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 13,5 56,38 53,45 48,85 57,62 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (5) 13,5 51,24 48,93 44,81 52,98 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 1,5 54,86 52,31 47,91 56,38 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 1,5 51,41 49,43 45,36 53,38 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 4,5 55,17 52,51 48,06 56,61 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 4,5 51,21 49,18 45,12 53,16 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 7,5 55,69 52,90 48,38 57,03 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 7,5 51,12 48,99 44,93 53,00 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 10,5 56,00 53,12 48,53 57,27 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 10,5 51,06 48,82 44,72 52,86 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 13,5 56,40 53,49 48,88 57,65 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (6) 13,5 51,36 49,13 45,01 53,15 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 1,5 54,82 52,27 47,86 56,33 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 1,5 51,49 49,54 45,47 53,49 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 4,5 55,12 52,46 48,00 56,56 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 4,5 51,27 49,29 45,22 53,25 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 7,5 55,65 52,87 48,34 56,99 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 7,5 51,16 49,10 45,03 53,09 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 10,5 55,86 53,00 48,42 57,15 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 10,5 51,12 48,98 44,88 52,98 redelijk
Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 13,5 56,28 53,40 48,79 57,55 matig Terschelli Terschellingkade 1-99 (7) 13,5 51,48 49,31 45,18 53,31 redelijk
Vegakade_AVegakade 3 1,5 57,06 54,23 49,57 58,34 matig Vegakade_AVegakade 3 1,5 52,95 50,90 46,66 54,83 matig
Vegakade_BVegakade 3 4,5 58,38 55,42 50,70 59,57 slecht Vegakade_BVegakade 3 4,5 53,18 51,12 46,91 55,06 matig
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1. Inleiding

Ten noordoosten van station Woerden ligt de kavel Snellerpoort, nu voornamelijk in gebruik als 

weide/grasland. Op deze kavel zal uitbreiding plaatsvinden van de woonwijk Snel en Polanen.  

De nieuwbouw zal bestaan uit grondgebonden woningen en appartementencomplexen en de 

minimale afstand van deze bebouwing tot het spoor bedraagt circa 40 meter. Vanwege de korte 

afstand van het bouwplan tot het spoor heeft DGMR, in opdracht van de gemeente Woerden, 

onderzoek gedaan naar de te verwachten trillingen in de nieuw te bouwen woningen.  

In het jaar 2007 is ook al eens trillingsonderzoek uitgevoerd op deze kavel. De nu uitgevoerde 

actualisatie is gedaan vanwege mogelijke wijzigingen aan het spoor en in het spoorgebruik die 

van invloed zouden kunnen zijn op de te realiseren bebouwing.  

Het onderzoek richt zich op de trillingen afkomstig van treinen op de spoorlijn Utrecht - 

Gouda/Alphen aan den Rijn. Op station Woerden passeren zowel stoptreinen als intercity’s. 

Daarnaast komen er op deze lijn goederentreinen voor.  

Om een goed beeld te krijgen van de trillingsrisico’s zijn op zes punten op de kavel, verdeeld over 

twee meetlijnen langs het spoor, trillingsmetingen verricht. Op basis van de meetresultaten wordt 

een prognose gegeven van de te verwachten trillingen in de nieuwbouw en worden zo nodig 

randvoorwaarden gegeven voor het ontwerp om te kunnen voldoen aan de SBR-richtlijn Trillingen 

deel B ‘Hinder voor personen in gebouwen’. 
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2. Uitgangspunten

2.1 Toetsingskader 

Voor de nieuwbouw zijn geen (afwijkende) trillingseisen opgegeven. Optredende trillingen worden 

beoordeeld aan de hand van de in Nederland gebruikelijke SBR-richtlijn Trillingen deel B: 

‘Trillingshinder voor personen in gebouwen’, uitgave 2002 (revisie 2006). In deze richtlijn zijn de 

in tabel 1 weergegeven streefwaarden opgenomen. 

tabel 1: SBR-B – Streefwaarden herhaald voorkomende trillingen (railverkeer), nieuwe situaties 
Dag en avond Nacht 

Gebouwfunctie A1 A2 A3 A1 A2 A3 

Wonen 0,1 0,4 0,05 0,1 0,2 0,05 

A1 = onderste streefwaarde voor de trillingssterkte Vmax; A2 = bovenste streefwaarde voor de trillingssterkte Vmax 
A3 = streefwaarde voor de gemiddeld effectieve waarde over de beoordelingsperiode Vper, indien A1 < Vmax < A2 

Voor nieuwe woningen nabij een spoorlijn wordt voldaan aan de SBR-B als de maximale effectieve 

trillingssterkte Vmax kleiner is dan 0,2 (A2/nacht) en de tijdgemiddelde trillingssterkte Vper niet 

hoger is dan 0,05 (A3). Als Vmax lager is dan 0,1 dan komt de toetsing van de Vper te vervallen. 

2.2 Situatie 

Snellerpoort ligt ten zuiden van de spoorlijn Utrecht – Gouda en ten noorden van de 

Steinhagenseweg. In figuur 1 is een luchtfoto en in figuur 2 het bouwplan weergegeven. De afstand 

tussen het spoor en de eerstelijns bebouwing bedraagt circa 40 meter. De bouwwijze (constructie) 

van de nieuwbouw is nog niet nader ingevuld. 

figuur 1: luchtfoto met meetpunten Bron: Google Maps 
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figuur 2: bouwplan Snellerpoort 

De spoorlijn Utrecht - Gouda bestaat uit vier tot zes sporen en wordt hoofdzakelijk gebruikt door 

(personen)vervoersbedrijf NS. Tijdens de metingen zijn merendeels stoptreinen en intercity’s van 

het type NID en VIRM waargenomen. In basis doen ten minste veertien treinen per uur station 

Woerden aan. De rijsnelheden ter hoogte van de bouwkavel zijn zeer uiteenlopend, van bijna 

stilstaand tot doorgaande treinen met een snelheid van 140 km/u. 

Naast personenvervoer wordt dit spoor ook gebruikt voor goederenvervoer. Uit de jaarrapportage 

van ProRail over het jaar 2018 is op te maken dat het om circa 3.800 goederentreinen per jaar 

gaat, zo’n acht goederenpassages per etmaal per richting. Het aantal goederentreinen neemt 

op deze lijn al enige jaren af, van ongeveer 5.600 per jaar in het jaar 2016 naar 3.800 in 2018. 

Deze afname komt onder andere door toenemend gebruik van de Betuweroute. 

63m 
43m 

52m 58m 
95m 
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3. Meting

De metingen zijn uitgevoerd tussen 16 en 23 september 2019. In deze week zijn er geen 

afwijkingen geconstateerd in de bedrijfsvoering op het spoor. Treinen reden met de gebruikelijke 

snelheden op de gebruikelijke sporen. 

3.1 Meetopstelling 

In figuur 1 zijn de meetposities weergegeven. De horizontale X-richting is haaks op het spoor en de 

Y-richting is parallel aan het spoor. Voor de metingen is gebruik gemaakt van meetsystemen van

het merk en type Profound Vibra-sbr. Deze systemen worden jaarlijks gekalibreerd. De sensoren

zijn ingegraven op een diepte van circa 30 cm om goed contact met de bodem te verkrijgen.

Tabel 2 geeft een overzicht van de gebruikte meetapparatuur.

tabel 2: meetsystemen 
Meetlijn Meetpunt Afstand tot spoor DGMR id. Serienummer 

Meetlijn west Mp1 25 m AH0071 VIB00485 

Mp2 50 m AH0073 VIB00488 

Mp3 75 m AH0088 VIB01045 

Meetlijn oost Mp4 25 m AH0087 VIB01044 

Mp5 50 m AH0101 VIB01187 

Mp6 75 m AH0102 VIB01188 

3.2 Verwerking meetdata 

Voor de prognose van te verwachten trillingen in de bebouwing zijn de top-15 zwaarste treinen 

qua trillingen geselecteerd en verwerkt. De prognose wordt gebaseerd op het statistisch maximum 

van de top-15 zwaarste treinpassages met een betrouwbaarheid van 95%, overeenstemmend met 

de SBR-B-richtlijn. De overdrachtsverzwakking tussen de meetpunten wordt eveneens bepaald op 

de statistische maxima. 

De meetsystemen meten de maximale trillingssterkte Vtop en de voor trillinghinder maatgevende 

effectieve trillingssterkte Veff. De Veff wordt gemeten in 30 seconden intervallen volgens de SBR-B. 

Met behulp van een spoorgerichte camera zijn treinen (en treintype) geïdentificeerd in de 

meetdata. Deze treinpassages zijn gecontroleerd op eventuele verstoringen aan de hand van de 

registraties van de overige meetsystemen. Daarvoor is gebruik gemaakt van het trillingssignaal 

Vtop, dat in tegenstelling tot de Veff op kortere meetintervallen ingesteld kan worden en daardoor 

meer geschikt is om verstoringen te herkennen. Hiervoor is een interval van 3 seconden 

aangehouden. Van de geïdentificeerde treinpassages, die vrij zijn van verstoring, is vervolgens de 

bijbehorende effectieve trillingssterkte Veff,max geselecteerd voor verdere analyse en prognose. 
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4. Meetresultaten

Bijlage 1 geeft een overzicht van treinpassages en eventuele verstoringen gedurende een 

week meten op de kavel. Afgebeeld is de trillingssterkte Vtop, die, zoals in paragraaf 3.2 is 

omschreven, wordt gebruikt voor identificatie van de treinpassages. Uit de onderliggende 

registraties van de Veff is vervolgens de top-15 treinpassages geselecteerd en statistisch verwerkt 

conform de in de SBR-B aangegeven methodiek.  

Tabellen 3 en 4 tonen de top-15 (effectieve) trillingssterkten Veff,max. De passages zijn gerangschikt 

op aflopende trillingssterkte in verticale richting, geldend voor het eerste meetpunt per meetlijn.  

tabel 3: trillingssterkten Veff,max (top-15) in de bodem – meetlijn west: Mp1, Mp2 en Mp3 
Top Mp1 (25 m) Mp2 (50 m) Mp3 (75 m) 

X* Y* Z* X Y Z X Y Z 

1 21/9/19 01:14 0,28 0,27 0,73 0,28 0,2 0,47 0,17 0,28 0,42 

2 17/9/19 11:48 0,34 0,30 0,68 0,14 0,18 0,32 0,14 0,17 0,25 

3 23/9/19 10:17 0,33 0,27 0,66 0,14 0,18 0,28 0,17 0,18 0,31 

4 16/9/19 21:40 0,33 0,17 0,66 0,13 0,13 0,28 0,14 0,14 0,23 

5 19/9/19 11:15 0,25 0,20 0,59 0,17 0,14 0,26 0,15 0,14 0,2 

6 17/9/19 13:44 0,27 0,21 0,53 0,16 0,12 0,27 0,14 0,14 0,23 

7 20/9/19 11:57 0,22 0,15 0,52 0,14 0,12 0,34 0,16 0,16 0,22 

8 17/9/19 13:50 0,16 0,13 0,51 0,16 0,10 0,32 0,17 0,19 0,32 

9 19/9/19 23:52 0,17 0,16 0,50 0,16 0,14 0,32 0,16 0,18 0,20 

10 19/9/19 05:15 0,18 0,15 0,48 0,16 0,10 0,23 0,17 0,13 0,24 

11 19/9/19 15:13 0,23 0,20 0,47 0,18 0,12 0,28 0,14 0,12 0,20 

12 21/9/19 15:47 0,17 0,15 0,47 0,16 0,11 0,34 0,14 0,14 0,22 

13 17/9/19 22:46 0,16 0,15 0,47 0,14 0,13 0,38 0,15 0,15 0,21 

14 19/9/19 20:47 0,22 0,17 0,46 0,16 0,14 0,29 0,26 0,19 0,34 

15 19/9/19 21:44 0,29 0,15 0,45 0,15 0,11 0,22 0,11 0,12 0,17 

Aantal passages (n) 15 

Gemiddelde (μ) 0,24 0,19 0,55 0,16 0,13 0,31 0,16 0,16 0,25 

Standaarddeviatie (σ) 0,06 0,05 0,09 0,04 0,03 0,06 0,03 0,04 0,07 

Veff,max,stat 0,39 0,31 0,74 0,24 0,20 0,44 0,23 0,25 0,40 

* X-richting ⊥ spoor, Y-richting // spoor en Z-richting verticaal

tabel 4: trillingssterkten Veff,max (top-15) in de bodem, meetlijn oost: Mp4, Mp5 en Mp6 
Top Mp4 (40 m) Mp5 (65 m) Mp6 (90 m) 

X* Y* Z* X Y Z X Y Z 

1 19/9/19 05:15 0,23 0,15 0,47 0,14 0,15 0,24 0,11 0,12 0,23 

2 20/9/19 11:57 0,19 0,13 0,45 0,10 0,10 0,23 0,10 0,08 0,15 

3 19/9/19 03:31 0,21 0,17 0,43 0,16 0,12 0,38 0,11 0,10 0,17 

4 17/9/19 13:44 0,28 0,15 0,41 0,20 0,14 0,32 0,12 0,14 0,18 

5 19/9/19 15:13 0,27 0,17 0,41 0,21 0,15 0,29 0,13 0,14 0,19 

6 21/9/19 00:37 0,21 0,13 0,40 0,10 0,11 0,17 0,10 0,10 0,13 

7 21/9/19 00:38 0,21 0,13 0,40 0,10 0,11 0,17 0,10 0,10 0,13 

8 17/9/19 11:48 0,23 0,18 0,39 0,12 0,12 0,25 0,13 0,10 0,19 

9 21/9/19 04:07 0,18 0,12 0,39 0,11 0,10 0,19 0,10 0,10 0,18 

10 23/9/19 10:17 0,21 0,19 0,38 0,13 0,11 0,27 0,11 0,13 0,19 

11 19/9/19 17:20 0,18 0,14 0,35 0,10 0,10 0,18 0,10 0,10 0,14 

12 21/9/19 01:14 0,16 0,11 0,33 0,10 0,10 0,15 0,10 0,10 0,15 

13 19/9/19 11:15 0,14 0,12 0,33 0,10 0,10 0,18 0,10 0,10 0,19 

14 19/9/19 06:07 0,15 0,13 0,33 0,10 0,10 0,16 0,08 0,09 0,11 

15 19/9/19 09:54 0,16 0,13 0,33 0,10 0,10 0,14 0,10 0,10 0,10 

Aantal passages (n) 15 

Gemiddelde (μ) 0,20 0,14 0,39 0,12 0,11 0,22 0,11 0,11 0,16 

Standaarddeviatie (σ) 0,04 0,02 0,05 0,04 0,02 0,07 0,01 0,02 0,04 

Veff,max,stat 0,29 0,19 0,47 0,21 0,15 0,39 0,13 0,14 0,24 

* X-richting ⊥ spoor, Y-richting // spoor en Z-richting verticaal
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Over de tabellen 3 en 4 is op te merken dat: 

• De top-15 alleen bestaat uit goederentreinen. Dit is te zien aan de trillingsniveaus en de

camerabeelden.

• Op alle meetlocaties de Z-richting (verticaal) dominant is.

• De trillingssterkten op meetlijn west een stuk hoger zijn dan op meetlijn oost;

• De trillingsafname in verticale richting van Mp2 naar Mp3 klein is (meer kleigrond), terwijl de

afname van Mp5 naar Mp6 een stuk groter is (meer veengrond).

Nadere beschouwing 

Spectrale analyse laat zien dat het trillingsbeeld op meetlijn west voornamelijk bepaald wordt 

door een piek bij 5 Hz. Dit in tegenstelling tot meetlijn oost, waar er ook duidelijke bijdragen zijn 

in het frequentiegebied tussen 5 Hz en 10 Hz. 

Spectrale analyse laat verder zien dat de geringe trillingsafname met toenemende afstand tot het 

spoor vooral betrekking heeft op trillingen met een dominante frequentie van 5 Hz. Deze 5 Hz 

trilling heeft het karakter van een lijnbron, waarvoor geldt dat de trillingen (oppervlaktegolven) 

slechts afnemen door demping maar niet door geometrisch afname (verspreiding). Gevolg is dat er 

op relatief grote afstand van het spoor nog goed voelbare trillingen in de bodem optreden. Het 

prognosemodel is afgestemd op dit karakteristieke trillingsverloop. 
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5. Prognose

5.1 Methode 

Om inzicht te krijgen in de te verwachten trillingssterkten in toekomstige bebouwing is een 

empirisch rekenmodel opgezet dat aansluit bij de op de kavel gemeten trillingssterkten.  

Een belangrijke schakel in de prognoseketen betreft de overdrachtsverzwakking die optreedt op 

de overgang van de bodem naar een gebouwfundatie. Deze paramater is sterk afhankelijk van de 

gebouwmassa, het funderingssysteem en de bodemopbouw ter plaatse. In de praktijk worden dan 

ook sterk uiteenlopende waarden gemeten qua overdracht. Het doen van overdrachtsmetingen aan 

al gerealiseerde bebouwing in het projectgebied verhoogd dan ook de betrouwbaarheid van 

prognoses. 

Voor de trillingsoverdracht van bodem naar de gebouwfundatie is uitgegaan van de in eerder 

onderzoek (2007) gemeten trillingsoverdrachten aan woningen ten noorden van het spoor 

(Colijnstraat en Savornin Lohmanstraat) en aan het kantoorgebouw van Roche. Daaruit is gebleken 

dat er voor panden met een paalfundering, op relatief korte afstand tot het spoor, er bij lage 

frequenties al een aanzienlijke overdrachtsverzwakking optreedt als gevolg van de blokkerende 

werking van de funderingspalen. 

Voor de mogelijke trillingsversterking van vloeren, wordt gerekend met overdrachtscurven waarbij 

de maximum trillingsversterking optreedt rond de laagste buig-eigenfrequentie van de vloer.  

Deze maximale versterking ligt in de orde van een factor 2,5 tot 3 (8 tot 10 dB), afhankelijk van 

het vloertype. In de praktijk ligt de versterking (vloermidden) veelal in een bandbreedte van een 

factor 1 tot 3 (0 tot 10 dB). Dit hangt af van de ligging van vloereigenfrequenties ten opzichte van 

de dominante frequenties in het treinspectrum. Omdat de kavelmetingen uitwijzen dat de meeste 

trillingsenergie zit bij frequenties tot 10 Hz, is het aan te bevelen te kiezen voor vloertypen met 

een laagste (buig)eigenfrequentie van tenminste 13 Hz. Dit om grote trillingsversterking in vloeren 

te voorkomen. In de prognoseberekeningen wordt dit als uitgangspunt aangenomen. 

Omdat het aanlegniveau van de fundatie lager ligt dan het maaiveld en trillingen in horizontale 

richting snel afnemen met de diepte, mag worden verwacht dat het trillingsniveau in verticale 

richting maatgevend is. De mogelijk optredende trillingsversterking van het vloerveld in verticale 

richting is hiervoor de belangrijkste reden. 

Op hogere verdiepingen kan wel enige trillingsversterking optreden in horizontale richtingen maar 

dit treedt dan op bij zeer lage frequentie en zal door de weegfunctie van de SBR-B bij lage 

frequenties niet gauw tot hinder leiden. Bovendien betreft dit een trilvorm met grote modale 

massa die bij korte en snel rijdende treinen meestal maar gedeeltelijk tot ontwikkeling komt. 

5.2 Resultaten 

Bijlage 2 toont de prognoseberekeningen voor vier typen op palen gefundeerde gebouwen: 

• grondgebonden woningen 3-5 lagen;

• appartementen 4-6 lagen;

• appartementen 6-10 lagen;

• en appartementen 10-15 lagen (hoogbouw).

Resultaten voor de overige gebouwvarianten, zie figuur 2, zijn te bepalen door interpolatie. De in

bijlage 2 opgenomen prognoses gelden voor een bebouwingsafstand van 40 meter. Dit is de

minimum bebouwingafstand op de verstrekte invullingsvarianten van de kavel. Met deze modellen

zijn ook de resultaten voor de overige afstanden verkregen, zie tabel 5.
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tabel 5: trillingsprognose (Vmax/Vper) nieuwbouw, laagste vloereigenfrequentie ≥ 13 Hz 
Gebouwtype Bouwlagen Richting Trilllingssterkte Vmax (Vper) 

40 m 50 m 60 m 75 m 100 m 

Grondgebonden woningen 3-5 Verticaal 0,33 (0,02) 0,28 (0,02) 0,23 (0,02) 0,19 (0,02) 0,12 (0,01) 

Appartementen 4-6 0,28 (0,02) 0,24 (0,02) 0,20 (0,01) 0,17 (0,01) 0,11 (0,01) 

Appartementen 6-10 0,25 (0,02) 0,21 (0,01) 0,18 (0,01) 0,15 (0,01) 0,09 (--) 

Hoogbouw 10-15 0,23 (0,01) 0,19 (0,02) 0,16 (0,01) 0,13 (0,01) 0,08 (--) 

Beschouwing 

Tabel 5 laat zien dat grondgebonden woningen (3 tot 5 bouwlagen) op meer dan ca. 70 meter 

afstand voldoen aan de SBR-B. Op het oostelijk deel van de kavel (velden B2-B4) staan dergelijke 

wooneenheden echter gepland op een afstand van minimaal 63 meter, dus net binnen deze 

contour. Het rekenmodel houdt geen rekening met uitmiddeling van trillingen over de 

gebouwdiepte noch met uitmiddeling met naastliggende en verbonden hogere gebouwen. Ook is 

het in trillingsonderzoeken voor de spoorbeheerder (ProRail) tegenwoordig gebruikelijk de 

trillingssterkte Vmax af te ronden op 1 decimaal alvorens te toetsen. In dat geval wordt al op 

60 meter voldaan. Verwacht wordt dat er in deze wooneenheden geen hinder zal optreden. 

In appartementenbouw van tenminste 8 bouwlagen wordt al op 50 meter afstand van het spoor 

voldaan aan de streefwaarden uit de SBR-B. Binnen deze afstand staat alleen op veld B0 nog 

bebouwing gepland. Het spoorgerichte deel van dit cluster bestaat uit appartementenbouw van 

8 tot 10 bouwlagen. Door interpolatie van bouwhoogte en afstand in tabel 5 wordt voor deze 

bebouwing een Vmax van 0,23 geprognosticeerd. Afgerond op 1 decimaal, net als bij de 

grondgebonden woningen op veld B2 t/m B4, voldoet dit aan de SBR-B. De geprognosticeerde 

Vmax komt ook overeen met die voor de grondgebonden woningen op veld B2 t/m B4. Ook voor de 

appartementen op veld B0 wordt geen hinder verwacht. 

Iets verder van het spoor worden op veld B0 ook eengezinswoningen (3-5 lagen) gerealiseerd. 

De minimum afstand van deze wooneenheden tot het spoor bedraagt 60 meter. Op deze afstand 

geldt eveneens een geprognosticeerde Vmax van 0,23 en afgerond 0,2. Ook voor deze 

wooneenheden wordt geen hinder verwacht. 

Het voldoen aan de SBR-B wordt nu geheel bepaald door de slechts af en toe passerende 

goederentreinen (hooguit 8 per etmaal). De reizigerstreinen veroorzaken geen voelbare trillingen. 

Vanwege het zeer geringe aantal treinen dat mogelijk tot voelbare trillingen leidt, is de 

langtijdgemiddelde trillingssterkte Vper nergens hoger dan 0,02. De Vper voldoet daarmee voor alle 

bouwclusters ruimschoots aan de SBR-B.  
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6. Conclusies en aanbevelingen

Uit het trillingsonderzoek blijkt dat de geprojecteerde nieuwbouw op de kavel Snellerpoort in 

Woerden voldoet aan de streefwaarden uit de SBR-B ten aanzien van trillingshinder. 

De hoogte van de voorgenomen bouwclusters in combinatie met de door de bodemopbouw 

noodzakelijke paalfundering geeft een voldoende hoge weerstand tegen trillingen, waardoor 

trillingshinder niet is te verwachten.  

Qua trillingen zijn de slechts af en toe voorkomende goederentreinen bepalend. De reizigers-

treinen veroorzaken geen voelbare trillingen. 

Geadviseerd wordt wel om woningvloeren zo te dimensioneren dat de laagste buig-eigenfrequentie 

niet samenvalt met het voor treinpassages bepalende frequentiegebied van 0 – 10 Hz. Dit komt 

erop neer dat voor de laagste eigenfrequentie een ondergrens van 13 Hz is aan te houden. 

ir. [naam] 
DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. 
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Bijlage 1 

Titel Trillingsregistraties Vtop op kavel 
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goederentreinen 
reizigerstreinen 

Westelijke meetlijn – Mp1 t/m Mp3 



Trillingsonderzoek Snellerpoort 

Oostelijke meetlijn – Mp4 t/m Mp6 
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Bijlage 2 

Titel Trillingsprognoses – Afstand tot spoor 40m 
Omvang 4 
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Grondgebonden woningen 3 tot 5 bouwlagen – 40m tot spoor 
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Appartementen 4 tot 6 bouwlagen – 40m tot spoor 
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Appartementen 6 tot 10 bouwlagen – 40m tot spoor 
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Hoogbouw 10 - 15 bouwlagen – 40m tot het spoor 

tot spoor



Betreft: stikstofdepositie
Locatie: Snellerpoort Woerden
Datum: 2 februari 2021
Ecoloog: 06-27564247
Steller: [naam], ecoloog

Binnen het bestemmingsplan Snellerpoort woerden woningen en een supermarkt gebouwd. 
De percelen zijn momenteel niet bebouwd. Voor de bouw- en de gebruiksfase is een bereke-
ning van de toename van stikstofdepositie op de beschermde Natura 2000-gebieden nood-
zakelijk. De berekening betreft zowel de individuele projecten als de projecten gezamenlijk. 
In onderstaand memo wordt de berekening toegelicht en geanalyseerd.

Stikstof
In brandstofmotoren ontstaan door verbranding verschillende stikstofoxiden, meestal sa-
mengevat in NOx. Deze verbindingen reageren in de lucht met waterdeeltjes tot salpeter-
zuur. In de bodem vindt onder invloed van bacteriën denitrificatie plaats. Het proces ver-
loopt echter langzaam waardoor er cumulatie ontstaat van zuurionen en opneembaar stik-
stof; er is sprake van verzuring en vermesting van de bodem.

Doordat ammoniak een vrij radicaal heeft reageert het snel tot ammonium en dat geeft een 
droge en natte depositie op relatief korte afstand van de bron. Ammoniak werkt in de at-
mosfeer eerst als base door de vorming van NH4

+, waarbij een vrije zuurion wordt gebonden.
Dat leidt tot neutralisatie van salpeterzuur en zwavelzuur in de atmosfeer.

In de bodem wordt door bacteriën de NH4
+ genitrificeerd tot NO3

-, waarbij zuurionen vrijko-
men. Naast de verzuring zorgt de emissie van ammoniak voor verhoging van het stikstofge-
halte in de bodem. Door die verhoogde opneembaar stikstof in de bodem worden soorten 
die snel groeien bevoordeeld ten opzichte van langzaam groeiende soorten. De snel groeien-
de soorten verdringen de langzame groeiers waardoor deze verdwijnen en de biodiversiteit 
verminderd. 

Veel van de via de Habitatrichtlijn beschermde soorten of habitat zijn langzaam groeiende 
soorten of soorten die in een voedselrijk of zuur milieu niet kunnen groeien. De habita-
trichtlijn stelt de verschillende nationale overheden verantwoordelijk voor het beschermen 
van de natuurwaarden in de aangewezen natuurgebieden. Deze bescherming is opgenomen 
in de Wet natuurbescherming. Om het probleem van te hoge concentraties NH4

+ of NOX in 
het milieu te beteugelen is door de toenmalige regering de programmatische aanpak stik-
stof (PAS) opgesteld. In de PAS is ontwikkelingsruimte opgenomen voor ontwikkelingen die 
stikstofoxiden of ammoniak produceren. Daarnaast zijn maatregelen opgesomd die zouden 
leiden tot verminderde effecten. Voor de PAS is Aerius ontwikkeld waarmee op eenvoudige 
wijze de depositie kon worden berekend. In de PAS was de ontwikkelingsruimte opgenomen
en twee drempelwaarden ingevoerd; een lage van 0,05 mol N/ha en een hogere van 1 mol N/
ha. Projecten die onder de lage drempelwaarde bleven hadden geen meldingsplicht. De pro-

Memo
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jecten met een stikstofdepositie tussen de beide waarden in waren meldingsplichtig en kon-
den worden uitgevoerd als er voldoende ontwikkelingsruimte was. Boven de 1 mol N/ha was
er vergunningsplicht.

De Raad van State heeft naar aanleiding van enkele beroepsprocedures vragen gesteld aan 
de het Europees Hof over de noodzakelijke interpretatie van de PAS. Het Hof en in navolging 
daarvan de Raad van State hebben geoordeeld dat de ontwikkelingsruimte niet binnen de 
reikwijdte van de Habitatrichtlijn past, en dat een drempel van 0,05 mol N/ha niet zonder 
meer acceptabel is. Ook hebben ze alle vergunningen die op de PAS zijn gebaseerd nietig 
verklaard. De consequentie is dat nu voor alle projecten berekend moet worden of deze strij-
dig zijn met de Habitatrichtlijn en er sprake is van verhoogde depositie op de natuurgebie-
den. In de nieuwe Aerius is de drempelwaarde en de ontwikkelingsruimte niet langer opge-
nomen. 

De conclusie is dat alle projecten waarbij stikstofoxiden of ammoniak vrijkomt berekend 
moet worden wat de toename is op de Natura 2000-gebieden. Als er geen verhoging is dan 
kan de ontwikkeling zonder vergunning worden uitgevoerd. Is er een verhoogde depositie 
dan moet het project zo worden uitgevoerd dat er geen of minder emissie is. Als dat onvol-
doende mogelijkheden geeft, dan moet met maatregelen elders de emissie (op het zelfde 
Natura 2000-gebied) worden teruggebracht (salderen). Bij salderen moet worden aangetoond
dat er voldoende effect is. Hiervoor is een uitgebreidere onderbouwing nodig. Als er ondanks
saldering een verhoogde depositie is, dan moet er via de ADC-toets in een passende beoor-
deling aangetoond worden dat een depositie acceptabel is. De ADC-toets staat voor Alterna-
tief, Dwingende redenen en Compensatie. In de meeste gevallen zal dan een MER nodig zijn.

Ontwikkeling
Op het perceel worden 900 woningen en appartementen gebouwd. De bouw van de wonin-
gen strekt zich uit over verscheidene jaren, verwacht wordt dat per jaar ongeveer 100 wo-
ningen worden opgeleverd. Onderdeel van de ontwikkeling is tevens de bouw van een su-
permarkt. Verder worden de gebruikelijke  voorzieningen aangelegd, zoals kabels en leidin-
gen en de weginfrastructuur. Er zal vrij veel grondverzet plaatsvinden; er hoeft echter geen 
zand te worden aangevoerd. Zoals gebruikelijk in de regio worden alle gebouwen op palen 
gezet. De supermarkt krijgt een bvo van 2.600 m2. Alle woningen worden gasloos. Het is nog 
onduidelijk of de supermarkt ook gasloos wordt, daarom is als uitgangspunt van de bereke-
ning genomen dat hier wel emissie ontstaat. De verkeersbewegingen zijn bepaald met be-
hulp van de CROW. In tabel 1 staan de uitgangspunten voor de berekening van de gebruiks-
fase. Daarbij is alleen gerekend met een volledig uitgevoerd programma.

Met behulp van Aerius (2019) is berekent wat de depositie is tijdens de verschillende bouw-
fasen en tijdens de gebruiksfase. De depositie is berekent op de Natura 2000-gebieden:

• Nieuwkoopse Plassen & de Haeck – afstand 7,2 km;
• Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein – afstand 9,4 km;
• Oostelijke vechtplassen – afstand 11,9 km, en;
• Uiterwaarden Lek & Zouweboezem – afstand 13,7 km



Locatie Aantal Norm Basis berekening

Woongebied

Woningen (aantal) 800 – –

Verkeer (basis bp) – – 2.487

Woningen winkelcentrum 100 – –

Verkeer (basis bp) – – 310

Winkelcentrum

Supermarkt (bvo) 2.600 0,16 416

Verkeer (basis bp) – – 2.901

Licht verkeer totaal 5.501

Middel zwaarverkeer 87

Zwaar verkeer 10

Tabel 1. Uitgangspunten voor de gebruiksfase van Snellerpoort.

Voor de berekening van de bouwfase is een globaal schema opgesteld van de bouwproduc-
tie. Belangrijk is dat de supermarkt in 2025 wordt gebouwd. In 2021 worden 125 woningen 



gebouwd, in de jaren 2022-2024 worden jaarlijks 80 woningen gebouwd en in de overige ja-
ren worden telkens 100 woningen gebouwd. In het laatste bouwjaar 2032 wordt het restant 
gebouwd – vooralsnog zijn dat 60 woningen. De gebruikte machines voor de bouw zijn be-
perkt bekend. Daarom zijn de berekeningen gebaseerd op de gebruikte machines die ook bij 
de bouw van 2750 woningen in de Bloemendalerpolder te Weesp zijn gebruikt. Daar is de 
bouw al enkele jaren gevorderd en is goed bekend welke inzet van machines nodig is. In eer-
ste instantie is bepaald hoeveel inzet er nodig is voor 100 woningen (incl. infrastructuur). 
Deze gegevens zijn geëxtrapoleerd naar de jaaropgave. In de tabel 2 staan de gegevens voor 
100 woningen.

De werkzaamheden bestaan uit nieuwbouw van woningen en appartementen (en een su-
permarkt). Voor de bouwfase is berekent wat de depositie op de natuurgebieden is. Op basis 
van EMMA is het brandstofverbruik van de verschillende machines bepaald. Voor de bouw 
wordt gebruik gemaakt van Stage IV machines. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten ge-
hanteerd

Vermogen verbruik/uur Aantal uren Verbruik

Bouwrijp maken

Bulldozer 150 23 22 500,0

Shovel 200 18 85 1535,7

Kraan 180 27 65 1765,4

Vert drainage 250 32 31 1005,4

Dumpers 17 26 434,0

Bouwen

Hijskraan 125 27 95 2575,0

Graafmachine 150 27 152 4091,0

Heistelling 250 53 152 8030,0

Bouwverkeer

Licht verkeer 681

Zwaar verkeer 30

Middelzwaar verkeer 60

Tabel 2. Inzet van machines en verkeer per 100 woningen.



2021 2022-2024 2025 2026-2031 2032

Bouwrijp maken

Bulldozer 625 400 750 500 300

Shovel 1920 1229 2304 1537 921

Kraan 2207 1412 2748 1765 1050

Vert drainage 1257 804 1510 1005 603

Dumpers 543 347 651 434 260

Bouwen

Hijskraan 3219 2060 3863 2575 1545

Graafmachine 5114 3273 6137 4091 2455

Heistelling 10038 6424 12045 8030 4818

Bouwverkeer

Licht verkeer 851 545 1022 681 408

Zwaar verkeer 38 24 45 30 18

Middelzwaar verkeer 75 48 90 60 36

Tabel 3. Brandstofverbruik per jaar.

Per medio oktober 2020 is de Aerius aangepast. Belangrijkste aanpassing is dat nu het statio-
nair moet worden ingevuld en dat de cilinderinhoud moet worden opgegeven. Om deze re-
denen zijn de berekeningen overnieuw gemaakt, waarbij het stationair is meegewogen.
TNO geeft enige inzicht in de effecten van stationair draaien, dit leidt tot een hogere NOX

uitstoot per kg brandstof.  Voor een beperkt aantal machines is het aandeel stationair draai-
en gegeven (voor deze machines worden de waarden van TNO gevolgd). Voor de overige ma-
chines wordt een percentage gegeven tussen 18-57% van het totaal aantal uren. Voor de ove-
rige machines wordt een percentage van 30% gehanteerd door ons, met uitzondering van de
heistelling die gelijk aan de bulldozer wordt geschat op 57% van de draaiuren. Voor het be-
palen van de cilinderinhoud is de formule vermogen/20 gehanteerd die is arrius wordt aan-
gegeven als een goede richtlijn.

Berekeningen
Uit de berekeningen volgt dat er geen verhoogde depositie ontstaat. Er is geen vergunning 
van de Wet natuurbescherming nodig.

[naam]                    
Els & 
Linde b.v .
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rr1WtwsdvseX (02 februari 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Els & Linde -, - Woerden

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Snellerpoort Rr1WtwsdvseX

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

02 februari 2021, 16:27 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 213,94 kg/j

NH3 2,01 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Bouwfase 2021, incl. stationair (02-2021)

Rr1WtwsdvseX (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

bouwfase
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 108,14 kg/j

bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,80 kg/j 105,80 kg/j

Rr1WtwsdvseX (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam bouwfase
Locatie (X,Y) 121773, 455509
NOx 108,14 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

bulldozer 625 15 8,0 NOx
NH3

3,06 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

shovels 1.920 61 10,0 NOx
NH3

11,52 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

kranen 2.207 29 9,0 NOx
NH3

9,37 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

drainage 1.257 14 13,0 NOx
NH3

5,63 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2015 (Diesel)

dumpers 543 11 4,0 NOx
NH3

2,06 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

hijskraan 3.219 42 7,0 NOx
NH3

12,90 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

graafmachine 5.114 38 8,0 NOx
NH3

19,07 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

heistelling 10.038 108 13,0 NOx
NH3

44,52 kg/j
< 1 kg/j

Rr1WtwsdvseX (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam bouwverkeer
Locatie (X,Y) 121604, 455261
NOx 105,80 kg/j
NH3 1,80 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 851,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 38,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

75,0 / etmaal NOx
NH3

105,20 kg/j
1,77 kg/j

Rr1WtwsdvseX (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201216_c759386971

Database versie 2020_20201216_c759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Rr1WtwsdvseX (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RPXXzPChcLqi (02 februari 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Els & Linde -, - Woerden

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Snellerpoort RPXXzPChcLqi

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

02 februari 2021, 16:31 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 132,54 kg/j

NH3 1,35 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Bouwfase 2022 (02-2021)

RPXXzPChcLqi (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

bouwfase
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 69,16 kg/j

bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,22 kg/j 63,38 kg/j

RPXXzPChcLqi (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam bouwfase
Locatie (X,Y) 121773, 455509
NOx 69,16 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

bulldozer 400 10 8,0 NOx
NH3

1,99 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

shovels 1.229 39 10,0 NOx
NH3

7,37 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

kranen 1.412 18 9,0 NOx
NH3

5,95 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

drainage 804 9 13,0 NOx
NH3

3,61 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2015 (Diesel)

dumpers 347 7 4,0 NOx
NH3

1,32 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

hijskraan 2.060 27 7,0 NOx
NH3

8,27 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

graafmachine 3.273 24 8,0 NOx
NH3

12,18 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

heistelling 6.424 69 13,0 NOx
NH3

28,48 kg/j
< 1 kg/j

RPXXzPChcLqi (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam bouwverkeer
Locatie (X,Y) 121604, 455261
NOx 63,38 kg/j
NH3 1,22 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 545,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 24,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

48,0 / etmaal NOx
NH3

63,01 kg/j
1,20 kg/j

RPXXzPChcLqi (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201216_c759386971

Database versie 2020_20201216_c759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RPXXzPChcLqi (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RhCqTRAZFqRq (02 februari 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Els & Linde -, - Woerden

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Snellerpoort RhCqTRAZFqRq

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

02 februari 2021, 16:32 2023 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 128,20 kg/j

NH3 1,41 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Bouwfase 2023 (02-2021)

RhCqTRAZFqRq (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

bouwfase
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 69,16 kg/j

bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,28 kg/j 59,05 kg/j

RhCqTRAZFqRq (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam bouwfase
Locatie (X,Y) 121773, 455509
NOx 69,16 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

bulldozer 400 10 8,0 NOx
NH3

1,99 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

shovels 1.229 39 10,0 NOx
NH3

7,37 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

kranen 1.412 18 9,0 NOx
NH3

5,95 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

drainage 804 9 13,0 NOx
NH3

3,61 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2015 (Diesel)

dumpers 347 7 4,0 NOx
NH3

1,32 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

hijskraan 2.060 27 7,0 NOx
NH3

8,27 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

graafmachine 3.273 24 8,0 NOx
NH3

12,18 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

heistelling 6.424 69 13,0 NOx
NH3

28,48 kg/j
< 1 kg/j

RhCqTRAZFqRq (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam bouwverkeer
Locatie (X,Y) 121604, 455261
NOx 59,05 kg/j
NH3 1,28 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 545,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 24,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

48,0 / etmaal NOx
NH3

58,70 kg/j
1,26 kg/j

RhCqTRAZFqRq (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201216_c759386971

Database versie 2020_20201216_c759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RhCqTRAZFqRq (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rxdn1T5JmhMs (02 februari 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Els & Linde -, - Woerden

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Snellerpoort Rxdn1T5JmhMs

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

02 februari 2021, 16:33 2024 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 123,87 kg/j

NH3 1,47 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Bouwfase 2024 (02-2021)

Rxdn1T5JmhMs (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

bouwfase
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 69,16 kg/j

bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,34 kg/j 54,71 kg/j

Rxdn1T5JmhMs (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam bouwfase
Locatie (X,Y) 121773, 455509
NOx 69,16 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

bulldozer 400 10 8,0 NOx
NH3

1,99 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

shovels 1.229 39 10,0 NOx
NH3

7,37 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

kranen 1.412 18 9,0 NOx
NH3

5,95 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

drainage 804 9 13,0 NOx
NH3

3,61 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2015 (Diesel)

dumpers 347 7 4,0 NOx
NH3

1,32 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

hijskraan 2.060 27 7,0 NOx
NH3

8,27 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

graafmachine 3.273 24 8,0 NOx
NH3

12,18 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

heistelling 6.424 69 13,0 NOx
NH3

28,48 kg/j
< 1 kg/j

Rxdn1T5JmhMs (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam bouwverkeer
Locatie (X,Y) 121604, 455261
NOx 54,71 kg/j
NH3 1,34 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 545,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 24,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

48,0 / etmaal NOx
NH3

54,38 kg/j
1,32 kg/j

Rxdn1T5JmhMs (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201216_c759386971

Database versie 2020_20201216_c759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Rxdn1T5JmhMs (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RcPd2vUzaXJH (02 februari 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Els & Linde -, - Woerden

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Snellerpoort RcPd2vUzaXJH

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

02 februari 2021, 16:37 2025 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 212,79 kg/j

NH3 2,88 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Bouwfase 2025 (02-2021)

RcPd2vUzaXJH (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

bouwfase
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 118,32 kg/j

bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

2,63 kg/j 94,47 kg/j

RcPd2vUzaXJH (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam bouwfase
Locatie (X,Y) 121773, 455509
NOx 118,32 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

bulldozer 750 12 8,0 NOx
NH3

3,25 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

shovels 2.304 49 10,0 NOx
NH3

11,69 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

kranen 2.648 23 9,0 NOx
NH3

10,31 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

drainage 1.510 11 13,0 NOx
NH3

6,10 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2015 (Diesel)

dumpers 651 9 4,0 NOx
NH3

2,33 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

hijskraan 3.863 33 7,0 NOx
NH3

14,42 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

graafmachine 6.137 30 8,0 NOx
NH3

21,79 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

heistelling 12.045 86 13,0 NOx
NH3

48,44 kg/j
< 1 kg/j

RcPd2vUzaXJH (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam bouwverkeer
Locatie (X,Y) 121604, 455261
NOx 94,47 kg/j
NH3 2,63 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.022,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 45,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

90,0 / etmaal NOx
NH3

93,88 kg/j
2,60 kg/j

RcPd2vUzaXJH (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201216_c759386971

Database versie 2020_20201216_c759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RcPd2vUzaXJH (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rz7a9MbNVFGu (02 februari 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Els & Linde -, - Woerden

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Snellerpoort Rz7a9MbNVFGu

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

02 februari 2021, 16:38 2026 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 209,54 kg/j

NH3 2,91 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Bouwfase 2026 (02-2021)

Rz7a9MbNVFGu (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

bouwfase
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 118,32 kg/j

bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

2,66 kg/j 91,22 kg/j

Rz7a9MbNVFGu (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam bouwfase
Locatie (X,Y) 121773, 455509
NOx 118,32 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

bulldozer 750 12 8,0 NOx
NH3

3,25 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

shovels 2.304 49 10,0 NOx
NH3

11,69 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

kranen 2.648 23 9,0 NOx
NH3

10,31 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

drainage 1.510 11 13,0 NOx
NH3

6,10 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2015 (Diesel)

dumpers 651 9 4,0 NOx
NH3

2,33 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

hijskraan 3.863 33 7,0 NOx
NH3

14,42 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

graafmachine 6.137 30 8,0 NOx
NH3

21,79 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

heistelling 12.045 86 13,0 NOx
NH3

48,44 kg/j
< 1 kg/j

Rz7a9MbNVFGu (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam bouwverkeer
Locatie (X,Y) 121604, 455261
NOx 91,22 kg/j
NH3 2,66 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.022,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 45,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

90,0 / etmaal NOx
NH3

90,66 kg/j
2,63 kg/j

Rz7a9MbNVFGu (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201216_c759386971

Database versie 2020_20201216_c759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Rz7a9MbNVFGu (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RTArXZExsspH (02 februari 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Els & Linde -, - Woerden

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Snellerpoort RTArXZExsspH

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

02 februari 2021, 16:38 2027 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 206,29 kg/j

NH3 2,93 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Bouwfase 2027 (02-2021)

RTArXZExsspH (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

bouwfase
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 118,32 kg/j

bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

2,68 kg/j 87,96 kg/j

RTArXZExsspH (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam bouwfase
Locatie (X,Y) 121773, 455509
NOx 118,32 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

bulldozer 750 12 8,0 NOx
NH3

3,25 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

shovels 2.304 49 10,0 NOx
NH3

11,69 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

kranen 2.648 23 9,0 NOx
NH3

10,31 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

drainage 1.510 11 13,0 NOx
NH3

6,10 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2015 (Diesel)

dumpers 651 9 4,0 NOx
NH3

2,33 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

hijskraan 3.863 33 7,0 NOx
NH3

14,42 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

graafmachine 6.137 30 8,0 NOx
NH3

21,79 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

heistelling 12.045 86 13,0 NOx
NH3

48,44 kg/j
< 1 kg/j

RTArXZExsspH (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam bouwverkeer
Locatie (X,Y) 121604, 455261
NOx 87,96 kg/j
NH3 2,68 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.022,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 45,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

90,0 / etmaal NOx
NH3

87,44 kg/j
2,66 kg/j

RTArXZExsspH (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201216_c759386971

Database versie 2020_20201216_c759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RTArXZExsspH (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RSf8X3t9R3ut (02 februari 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Els & Linde -, - Woerden

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Snellerpoort RSf8X3t9R3ut

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

02 februari 2021, 16:39 2028 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 203,03 kg/j

NH3 2,96 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Bouwfase 2028 (02-2021)

RSf8X3t9R3ut (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

bouwfase
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 118,32 kg/j

bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

2,71 kg/j 84,71 kg/j

RSf8X3t9R3ut (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam bouwfase
Locatie (X,Y) 121773, 455509
NOx 118,32 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

bulldozer 750 12 8,0 NOx
NH3

3,25 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

shovels 2.304 49 10,0 NOx
NH3

11,69 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

kranen 2.648 23 9,0 NOx
NH3

10,31 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

drainage 1.510 11 13,0 NOx
NH3

6,10 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2015 (Diesel)

dumpers 651 9 4,0 NOx
NH3

2,33 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

hijskraan 3.863 33 7,0 NOx
NH3

14,42 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

graafmachine 6.137 30 8,0 NOx
NH3

21,79 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

heistelling 12.045 86 13,0 NOx
NH3

48,44 kg/j
< 1 kg/j

RSf8X3t9R3ut (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam bouwverkeer
Locatie (X,Y) 121604, 455261
NOx 84,71 kg/j
NH3 2,71 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.022,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 45,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

90,0 / etmaal NOx
NH3

84,22 kg/j
2,68 kg/j

RSf8X3t9R3ut (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201216_c759386971

Database versie 2020_20201216_c759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RSf8X3t9R3ut (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RmmVsPdoMjtR (02 februari 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Els & Linde -, - Woerden

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Snellerpoort RmmVsPdoMjtR

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

02 februari 2021, 16:40 2029 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 199,78 kg/j

NH3 2,99 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Bouwfase 2029 (02-2021)

RmmVsPdoMjtR (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

bouwfase
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 118,32 kg/j

bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

2,74 kg/j 81,46 kg/j

RmmVsPdoMjtR (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam bouwfase
Locatie (X,Y) 121773, 455509
NOx 118,32 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

bulldozer 750 12 8,0 NOx
NH3

3,25 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

shovels 2.304 49 10,0 NOx
NH3

11,69 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

kranen 2.648 23 9,0 NOx
NH3

10,31 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

drainage 1.510 11 13,0 NOx
NH3

6,10 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2015 (Diesel)

dumpers 651 9 4,0 NOx
NH3

2,33 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

hijskraan 3.863 33 7,0 NOx
NH3

14,42 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

graafmachine 6.137 30 8,0 NOx
NH3

21,79 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

heistelling 12.045 86 13,0 NOx
NH3

48,44 kg/j
< 1 kg/j

RmmVsPdoMjtR (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam bouwverkeer
Locatie (X,Y) 121604, 455261
NOx 81,46 kg/j
NH3 2,74 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.022,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 45,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

90,0 / etmaal NOx
NH3

81,00 kg/j
2,71 kg/j

RmmVsPdoMjtR (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201216_c759386971

Database versie 2020_20201216_c759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RmmVsPdoMjtR (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rai196SKbMBt (02 februari 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Els & Linde -, - Woerden

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Snellerpoort Rai196SKbMBt

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

02 februari 2021, 16:41 2030 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 196,53 kg/j

NH3 3,01 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Bouwfase 2030 (02-2021)

Rai196SKbMBt (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

bouwfase
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 118,32 kg/j

bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

2,77 kg/j 78,21 kg/j

Rai196SKbMBt (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam bouwfase
Locatie (X,Y) 121773, 455509
NOx 118,32 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

bulldozer 750 12 8,0 NOx
NH3

3,25 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

shovels 2.304 49 10,0 NOx
NH3

11,69 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

kranen 2.648 23 9,0 NOx
NH3

10,31 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

drainage 1.510 11 13,0 NOx
NH3

6,10 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2015 (Diesel)

dumpers 651 9 4,0 NOx
NH3

2,33 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

hijskraan 3.863 33 7,0 NOx
NH3

14,42 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

graafmachine 6.137 30 8,0 NOx
NH3

21,79 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

heistelling 12.045 86 13,0 NOx
NH3

48,44 kg/j
< 1 kg/j

Rai196SKbMBt (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam bouwverkeer
Locatie (X,Y) 121604, 455261
NOx 78,21 kg/j
NH3 2,77 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.022,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 45,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

90,0 / etmaal NOx
NH3

77,78 kg/j
2,74 kg/j

Rai196SKbMBt (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201216_c759386971

Database versie 2020_20201216_c759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Rai196SKbMBt (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RQ8Q6Ttryt6t (02 februari 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Els & Linde -, - Woerden

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Snellerpoort RQ8Q6Ttryt6t

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

02 februari 2021, 16:41 2030 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 196,53 kg/j

NH3 3,01 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Bouwfase 2031 (02-2021)

RQ8Q6Ttryt6t (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

bouwfase
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 118,32 kg/j

bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

2,77 kg/j 78,21 kg/j

RQ8Q6Ttryt6t (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam bouwfase
Locatie (X,Y) 121773, 455509
NOx 118,32 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

bulldozer 750 12 8,0 NOx
NH3

3,25 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

shovels 2.304 49 10,0 NOx
NH3

11,69 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

kranen 2.648 23 9,0 NOx
NH3

10,31 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

drainage 1.510 11 13,0 NOx
NH3

6,10 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2015 (Diesel)

dumpers 651 9 4,0 NOx
NH3

2,33 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

hijskraan 3.863 33 7,0 NOx
NH3

14,42 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

graafmachine 6.137 30 8,0 NOx
NH3

21,79 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

heistelling 12.045 86 13,0 NOx
NH3

48,44 kg/j
< 1 kg/j

RQ8Q6Ttryt6t (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam bouwverkeer
Locatie (X,Y) 121604, 455261
NOx 78,21 kg/j
NH3 2,77 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.022,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 45,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

90,0 / etmaal NOx
NH3

77,78 kg/j
2,74 kg/j

RQ8Q6Ttryt6t (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201216_c759386971

Database versie 2020_20201216_c759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RQ8Q6Ttryt6t (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RUffBfAAErPY (02 februari 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Els & Linde -, - Woerden

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Snellerpoort RUffBfAAErPY

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

02 februari 2021, 16:44 2030 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 83,17 kg/j

NH3 1,21 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Bouwfase 2032 (02-2021)

RUffBfAAErPY (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

bouwfase
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 51,88 kg/j

bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,11 kg/j 31,28 kg/j

RUffBfAAErPY (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam bouwfase
Locatie (X,Y) 121773, 455509
NOx 51,88 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

bulldozer 300 7 8,0 NOx
NH3

1,45 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

shovels 921 29 10,0 NOx
NH3

5,50 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

kranen 1.060 14 9,0 NOx
NH3

4,51 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

drainage 603 7 13,0 NOx
NH3

2,73 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2015 (Diesel)

dumpers 260 5 4,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

hijskraan 1.545 20 7,0 NOx
NH3

6,18 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

graafmachine 2.455 18 8,0 NOx
NH3

9,14 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

heistelling 4.818 52 13,0 NOx
NH3

21,39 kg/j
< 1 kg/j

RUffBfAAErPY (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam bouwverkeer
Locatie (X,Y) 121604, 455261
NOx 31,28 kg/j
NH3 1,11 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 408,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 18,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

36,0 / etmaal NOx
NH3

31,11 kg/j
1,10 kg/j

RUffBfAAErPY (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201216_c759386971

Database versie 2020_20201216_c759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RUffBfAAErPY (02 februari 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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1 AANLEIDING EN DOELSTELLING 

Gemeente Woerden onderzoekt de mogelijkheden voor aanpassing van een bestemmingsplan ten 
behoeve van de uitbreiding van winkelcentrum Snel en Polanen te Woerden. Om te bepalen of de 
voorgenomen uitbreiding van het winkelcentrum (mogelijk) leidt tot een overtreding van de vigerende 
natuurwetgeving is een beknopte quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd. Voorliggende notitie 
geeft de resultaten van de uitgevoerde quickscan weer 

De ligging en begrenzing van de uitbreidingslocatie is aangegeven in figuur 1-1 en figuur 1-2. 

Figuur 1-1. Plangebied uitbreidingslocatie (in grijs en roze), detailweergave. 

Notitie 
Beknopte quickscan uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen 

Project: Kenmerk: 20190735/not01 
Aan: Datum: 30 september 2019 
Auteur: Status: Versie 2 
Projectleider: 
Controle: 

Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen te 
Woerden Dhr. [naam], gemeente Woerden 
[naam]
[naam]
[naam]



Notitie uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen te Woerden 
Kenmerk: 20190735/not01, d.d. 30 september 2019 

Blz. 2 van 6 

Figuur 1-2. Ligging plangebied (aangegeven met rode cirkel) in omgeving. Bron ondergrond: 
Google Maps. 

2 JURISCH KADER 

Soortenbescherming 
Via de Wet natuurbescherming (Wnb) is de bescherming van diverse inheemse planten en dieren in 
Nederland vastgelegd. Naast de algemeen geldende zorgplicht voor alle in het wild levende planten 
en dieren (artikel 1.11 van de Wnb), geldt voor een aantal soorten een aanvullend 
beschermingsregime. Deze aanvullend beschermde soorten zijn onderverdeeld in drie groepen, 
namelijk: 

- vogels (artikel 3.1, alle soorten uit de Europese Vogelrichtlijn);
- overige strikt beschermde soorten, waaronder soorten uit de Europese Habitatrichtlijn

(artikel 3.5, dit betreffen o.a. vleermuizen);
- nationaal beschermde soorten, waaronder soorten uit de Rode Lijst (artikel 3.10).

Het is volgens de Wnb niet toegestaan om (het leefgebied van) beschermde soorten aan te tasten. Dit 
is vastgelegd middels verbodsbepalingen: activiteiten die schadelijk zijn voor beschermde dier- en 
plantsoorten zijn verboden. 

Vrijstelling binnen provincie Utrecht  
Provincies hebben de bevoegdheid om middels een provinciale verordening vrijstelling te verlenen 
voor nationaal beschermde soorten in het kader van bestendig beheer en onderhoud en ruimtelijke 
ontwikkeling. In het geval van de provincie Utrecht worden de volgende nationaal beschermde soorten 
vrijgesteld: bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander, meerkikker en middelste groene 
kikker, aardmuis, bosmuis, bunzing, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, haas, 
hermelijn, huisspitsmuis, konijn, ondergrondse woelmuis, ree, rosse woelmuis, tweekleurige 
bosspitsmuis, veldmuis, vos, wezel en woelrat. (bron: Verordening Natuur en Landschap provincie 
Utrecht 2017, d.d. 30 december 2016). 

Voorzorgsmaatregelen  
Een overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wnb is soms te voorkomen door (voorafgaand aan 
de werkzaamheden) voorzorgsmaatregelen te treffen. Deze voorzorgsmaatregelen zijn gericht op het 
behoud van de functionaliteit van de groeiplaats van flora en de voortplanting- en/of vaste rust- en 
verblijfplaats van fauna. Daarnaast voorkomen de voorzorgsmaatregelen de negatieve gevolgen van 
een activiteit op individuen (o.a. doding en verwonding).  



Notitie uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen te Woerden 
Kenmerk: 20190735/not01, d.d. 30 september 2019 
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Ontheffingsplicht  
Een ontheffingsplicht (artikel 3.3, 3.8 en 3.10 uit de Wnb) is van toepassing als een overtreding van de 
verbodsbepalingen uit de Wnb niet kan worden voorkomen door het nemen van 
voorzorgsmaatregelen.  

Het is mogelijk om met een goed onderbouwd projectplan een ontheffing aan te vragen bij de 
desbetreffende provincie (in deze de provincie Utrecht). De provincie (het bevoegd gezag) toetst de 
aanvraag vervolgens aan drie criteria:  

• Dient het planvoornemen in één van de in de wet genoemde belangen (bijv.in het belang van
de instandhouding van natuurlijke habitats)?

• Is er een ‘andere bevredigende oplossing’ mogelijk?

• Doet de ontheffing afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort?

Gebiedenbescherming  
Via de Wnb is tevens de bescherming van gebieden vastgelegd. De gebiedenbescherming houdt 
samengevat in dat een ingreep geen significant negatieve effecten op kwalificerende habitats en/of 
soorten van Natura 2000-gebieden mag hebben. Indien significant negatieve effecten niet kunnen 
worden uitgesloten, is een vergunningaanvraag noodzakelijk.  
Naast plannen in of nabij Natura 2000-gebieden, kunnen ook plannen op grotere afstand van Natura 
2000-gebieden significant negatieve effecten op kwalificerende habitats en/of soorten tot gevolg 
hebben:  

• Bij plannen op relatief grote afstand van Natura 2000-gebieden kunnen nadelige effecten
optreden door toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitats binnen Natura
2000-gebieden. Een toename van meer dan 0,00 mol/ha/j vraagt om een nadere beoordeling
van de ecologische effecten;

• Plannen kunnen een negatief effect hebben op (leefgebied van) kwalificerende soorten buiten
een Natura 2000-gebied, waardoor nadelige effecten optreden op de doelstellingen van het
betreffende Natura 2000-gebied. Dit kan het geval zijn wanneer het foerageergebied van een
kwalificerende soort van een Natura 2000-gebied binnen het plangebied ligt. Effecten op het
foerageergebied kunnen leiden tot afname van aantallen binnen het Natura 2000-gebied
(bijvoorbeeld bij bruine kiekendief, kleine zwanen, ganzen).

Houtopstanden  
Volgens artikel 4.2 Wnb is het verboden een houtopstand buiten de bebouwde kom geheel of 
gedeeltelijk te vellen zonder melding bij het bevoegd gezag. Bovendien geldt een herplantplicht. Een 
houtopstand beslaat 10 are of meer of is een rijbeplanting van meer dan 20 rijen en moet aan een 
aantal voorwaarden voldoen. Voor een aantal gevallen geldt een uitzondering, bijvoorbeeld voor 
houtopstanden op erven, fruitbomen voor productie of grienden en hakhout (zie voor de volledige lijst 
art. 4.1 van de Wnb).  

Voor houtopstanden binnen de bebouwde kom is de Wnb niet van toepassing, maar geldt het beleid 
van de gemeente waarbinnen de projectlocatie gelegen is. Aangezien het plangebied binnen de 
bebouwde kom ligt, is de Wnb voor wat betreft houtopstanden niet van toepassing. 

Natuurnetwerk Nederland 
Binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen was dit de EHS) geldt het ‘Nee, tenzij’-
beschermingsregime. Significante aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN 
(per saldo) is niet toegestaan, tenzij sprake is van een groot openbaar belang en er geen alternatieven 
zijn. De wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN zijn onder andere bodemkenmerken, 
landschappelijke waarden en natuurwaarden. Eventuele schade moet worden gemitigeerd, of (indien 
mitigatie niet mogelijk is) worden gecompenseerd. 
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3 LITERATUURONDERZOEK 

Voor het literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF); 
dit is de meest complete databank in Nederland met verspreidingsinformatie van flora en fauna. De 
NDFF is geraadpleegd op 19 juli 2019, waarbij waarnemingen tot 5 jaar terug zijn ingezien. Voor flora 
is een straal van 10 kilometer rondom het plangebied als zoekgebied gebruikt; voor fauna betrof het 
zoekgebied een straal van 3 kilometer rondom het plangebied. Aangezien ook de NDFF niet volledig 
is, is tevens gebruik gemaakt van eigen soort- en gebiedskennis (expert judgement, o.a. op basis van 
recentelijk uitgevoerde quickscans en nadere ecologische onderzoeken in de omgeving). 

De resultaten van het literatuuronderzoek zijn opgenomen in tabel 1. 

Tabel 1. Overzicht (mogelijk) aanwezige Wnb-beschermde soortgroepen in plangebied. 

Soort(groep)en (Mogelijk) aanwezige beschermde soorten 

Flora 

Akkerboterbloem, akkerdoornzaad, akkerogentroost, blaasvaren, brede 
wolfsmelk, dreps, groenknolorchis, groot spiegelklokje, grote bosaardbei, 
grote leeuwenklauw, kartuizer anjer, kleine wolfsmelk, kluwenklokje, 
naakte lathyrus, naaldenkervel, rood peperboompje, ruw parelzaad, stijve 
wolfsmelk, wilde ridderspoor, wilde weit  

Vogels met jaarrond beschermde 
nesten (categorie 1 t/m 4) 

Huismus, gierzwaluw, buizerd, ooievaar, ransuil en roek 

Vogels met niet-jaarrond 
beschermde nesten (categorie 5) 

Blauwe reiger, boerenzwaluw, boomklever, bosuil, huiszwaluw, ijsvogel, 
groene specht, spreeuw, oeverzwaluw, koolmees, pimpelmees, ekster, 
zwarte kraai, torenvalk, tapuit en zwarte roodstaart  

Tijdens het broedseizoen 
beschermde vogels 

Diverse, o.a. blauwborst, fitis, heggenmus, kievit, putter, scholekster, 
staartmeeuw, tjiftjaf en wilde eend.  

Vleermuizen 
Gewone dwergvleermuis, gewone/grijze grootoorvleermuis, laatvlieger, 
rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, watervleermuis, meervleermuis 

Amfibieën Heikikker, rugstreeppad 

Vlinders, libellen en overige 
ongewervelden 

Groene glazenmaker, sierlijke witsnuitlibel 

4 VELDONDERZOEK 

Op 23 juli 2019 is het veldbezoek uitgevoerd; hierbij was sprake van zonnig weer, windkracht 2 ZO en 
27 graden. Tijdens het veldbezoek is gekeken naar de geschiktheid van het plangebied als 
groeiplaats/verblijfplaats voor (in de omgeving aanwezige) beschermde soorten. Tevens is tijdens het 
veldbezoek gelet op de aanwezigheid van beschermde soorten en sporen hiervan (zoals 
uitwerpselen, pootafdrukken, vraatsporen en aanwezige (oude) nesten / verblijfplaatsen). 

De resultaten van het veldbezoek zijn hieronder (per in de omgeving aanwezige soortgroep met 
beschermde soorten) beschreven.  

Flora 
Uit het veldonderzoek blijkt dat de plangebied ongeschikt is voor de in de omgeving bekende soorten. 
Dit doordat het terrein grotendeels verhard is en voor het overige deel bestaat uit kortgemaaid gazon 
of ruigte met een zandig karakter. Dit laatste deel is geschikt voor een aantal beschermde 
wolfsmelksoorten, wilde weit en ruw parelzaad, maar dit hele gebied is tijdens het veldbezoek (het 
groei- en bloeiseizoen van de betreffende soorten) doorzocht en de soorten zijn niet aanwezig. 

Vogels 
Het plangebied is ongeschikt als nestgebied voor soorten met jaarrond beschermde nesten (vogels 
van cat. 1 t/m 4) door de afwezigheid van geschikte nestlocaties. Er zijn geen bebouwing en geen 
geschikte bomen aanwezig. Daarnaast is op de locatie sprake van een flinke mate van verstoring 
(drukke doorgaande weg, oprit en parkeerplaats winkelcentrum). De locatie zou eventueel wel 
gebruikt kunnen worden als foerageergebied voor de huismus en gierzwaluw. Voor deze soorten zijn 
echter voldoende alternatieve foerageergebieden in de omgeving aanwezig, waardoor geen sprake is 
van essentieel (beschermd) foerageergebied.  
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Voor enkele vogelsoorten van cat. 5, namelijk ekster en zwarte kraai, zijn de bomen binnen het 
plangebied geschikt. Nesten van deze vogels zijn in de bomen niet aangetroffen, maar kunnen 
mogelijk in de toekomst nog wel in de bomen worden aangetroffen. In het geval van nesten van de 
ekster en/of zwarte kraai, is geen jaarrond bescherming van de nestlocatie van toepassing. Dit 
aangezien deze soorten algemeen in Nederland voorkomen en bomen in de omgeving van het 
plangebied voldoende alternatieven bieden. 

Ook algemene vogelsoorten als de houtduif zouden in de bomen kunnen nestelen. Deze soorten 
worden enkel in het broedseizoen beschermd.  

Vleermuizen 
Uit het veldonderzoek kwam naar voren dat het plangebied grotendeels ongeschikt is voor 
vleermuizen. Er is sprake van veel verlichting, nestgelegenheid ontbreekt (geen bebouwing, geen 
bomen met holten/scheuren/loszittend schors) en er zijn ook geen lijnvormige landschapselementen 
die kunnen dienen als vliegroute. Minder lichtgevoelige soorten, zoals de gewone dwergvleermuis, 
zouden wel boven het plangebied (rond de bomen) kunnen foerageren. Dit foerageergebied is, 
vanwege de alternatieven in de omgeving (o.a. tuinen van woningen), echter niet essentieel (en 
zodoende niet beschermd).  

Amfibieën 
Het grootste gedeelte van het plangebied is ongeschikt voor amfibieën doordat het verhard is danwel 
uit kort gemaaid gazon bestaat.  

Het westelijk deel van het plangebied bestaat uit ruigte met open, zandige plekken (zie figuur 4-1) . Dit 
deel is geschikt voor rugstreeppad; een soort die in het aansluitende Snellerpoort-terrein ook recent 
gevonden is tijdens nader onderzoek.  

Figuur 4-1. Potentieel leefgebied rugstreeppad in westelijke hoek plangebied. 

Het plangebied is ongeschikt voor heikikker, doordat het overwegend bestaat uit droge, zandige delen 
en kort grasland, terwijl de heikikker veelal in wat ruigere en vochtigere terreinen voorkomt (zoals 
heide, laagveen en half natuurlijk grasland). Daarnaast is het plangebied door de ligging in sterk 
bebouwd gebied onbereikbaar voor de (buiten de bebouwde kom van Woerden voorkomende) 
heikikker. De ligging in de bebouwde kom maakt het plangebied ongeschikt om het als 
voorplantingsgebied te bereiken en te gebruiken.  

Vlinders, libellen en overige ongewervelden 
Voor de groene glazenmaker en sierlijke witsnuitlibel is het plangebied ongeschikt als leefgebied. Dit 
als gevolg van het ontbreken van water met krabbenscheer en/of wateren met gevarieerde water- en 
oevervegetaties.  
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5 BEKNOPTE EFFECTENANALYSE EN MAATREGELEN 

De effecten die op de (mogelijk) aanwezige beschermde soort(groep)en (als volgend uit hoofdstuk 4) 
optreden, zijn in tabel 2 weergegeven. In tabel 3 zijn de hieruit volgende vervolgstappen beschreven. 

Tabel 2. Overzicht effecten op (mogelijk) aanwezige Wnb-beschermde soortgroepen. 

Soort(groep)en Effecten 

Tijdens het broedseizoen 
beschermde vogels 

Vernieling van nestlocaties (overtreding artikel 3.1 Wnb) 

Zonder voldoende voorzorg kunnen nesten worden verstoord en/of vernield. De 
verstoring die als gevolg van de werkzaamheden kan optreden, is niet van 
wezenlijke invloed op de staat van instandhouding. Dit aangezien de te 
verwachten soorten algemeen in Nederland voorkomen en de verstoring slechts 
van tijdelijke aard is. Verstoring van nesten veroorzaakt derhalve geen 
overtreding van de Wnb.  

Vleermuizen Verstoring van foeragerende vleermuizen (overtreding zorgplicht Wnb) 

Amfibieën 
Vernietiging leefgebied van de rugstreeppad + doding/verwonding individuen 
(overtreding artikel 3.5 Wnb) 

Tabel 3. Benodigde voorzorgsmaatregelen en overige vervolgstappen. 

(Mogelijk) aanwezige 
soort(groep)en 

Benodigde vervolgstappen 

Vogels 

- Werken buiten het broedseizoen (half maart t/m half juli)

- Indien de werkzaamheden in het broedseizoen uitgevoerd dienen te
worden:
o voorafgaand aan de werkzaamheden en buiten het broedseizoen

de groenstructuren rooien. Voorafgaand aan het rooien dient men
contact op te nemen met een ecoloog;

o als de groenstructuren niet kunnen worden gerooid buiten het
broedseizoen:

voorafgaande aan het werk een broedvogelcontrole 
uitvoeren. 

Vleermuizen 

- Werkzaamheden in de periode april t/m oktober bij daglicht uitvoeren;
- Indien bovenstaande niet mogelijk is: in de periode april t/m oktober

zorgen dat de verlichting zodanig is afgesteld dat enkel het plangebied
verlicht wordt.

Amfibieën 

Het westelijk deel van het plangebied betrekken in de ontheffingsaanvraag 
voor de locatie Snellerpoort. Dit aangezien voldoende aannemelijk is dat de 
locatie onderdeel uitmaakt van het leefgebied van de rugstreeppad.  

Tot het moment van ontheffingsverlening en realisatie van compensatie kan in 
het westelijk deel van het terrein (onverharde delen ten westen van de 
Steinhagenseweg) niet worden gewerkt.  

Vervolgstappen benodigd?  
Het aanvragen van een ontheffing op de Wet natuurbescherming is in voorliggende situatie 
noodzakelijk, aangezien mogelijk negatieve effecten op de rugstreeppad optreden en zodoende de 
Wet natuurbescherming wordt overtreden. De werkzaamheden op de verharde delen van het 
plangebied en het gehele plangebied ten zuidoosten van de Steinhagenseweg kunnen wel (zonder 
ontheffing) doorgang vinden.  

Voor de overige soorten zijn, indien de voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen, geen 
vervolgstappen noodzakelijk.  
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1 Inleiding 

In opdracht van Milieudienst Noord-West Utrecht heeft CSO Adviesbureau een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op het plangebied Snellerpoort te Woerden. De regionale ligging van de 
locatie is weergegeven in bijlage 1. 

Aanleiding 
Aanleiding voor het uitvoeren van dit bodemonderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van de 
locatie. In deze wijk  worden woningen gebouwd en wordt een omvangrijke waterpartij aangelegd. 
Ten behoeve van die woningbouw zal het terrein overigens worden opgehoogd.  

Het verkennend bodemonderzoek heeft alleen betrekking op de volgende delen van het plangebied: 

• het deel van het plangebied waarin de bodem in het kader van het project moet worden
ontgraven (ten behoeve van parkeren en de waterpartijen);

• op overige delen van het plangebied die gezien het gebruik als ‘verdacht’ moeten worden
beschouwd.

Doel 
Het doel van het uitvoeren van dit bodemonderzoek is het vaststellen van de kwaliteit van de bodem 
en het beoordelen of de kwaliteit van de bodem geschikt is voor het voorgenomen gebruik. 

Het uitgevoerde onderzoek heeft bestaan uit een historisch vooronderzoek conform NVN 5725 en 
een bodemonderzoek conform NEN 5740. 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden de gegevens van de locatie gepresenteerd alsmede de resultaten van het 
vooronderzoek en de daaruit voortvloeiende onderzoeksstrategie. In hoofdstuk 3 worden de 
uitgevoerde werkzaamheden besproken, de certificering en de kwaliteitsborging. In hoofdstuk 4 
worden de onderzoeksresultaten besproken. In hoofdstuk 5 volgen de conclusies en aanbevelingen. 

Voor een uitleg van de in dit rapport gebruikte begrippen en afkortingen wordt verwezen naar 
bijlage 7. 
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2 Achtergronden 

2.1 Inleiding 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is op basisniveau een historisch vooronderzoek conform de 
NVN 5725 verricht. Tijdens het vooronderzoek is een locatie-inspectie uitgevoerd en zijn gegevens 
over de locatie opgevraagd bij de Milieudienst Noord-West Utrecht. Daarnaast zijn gegevens over de 
bodemopbouw en geohydrologie verzameld. De locatie-inspectie en archiefonderzoek hebben 
plaatsgevonden op 28 augustus 2008, door dhr. R. Poort van CSO Adviesbureau. Hij heeft tevens 
gesproken met dhr. H. De Rijk van de Milieudienst Noord-West Utrecht. Eveneens heeft dhr. J. 
Hijzelendoorn van de Milieudienst Noord-West Utrecht telefonisch achtergrondinformatie verstrekt 
over de onderzoekslocatie. 

De resultaten van het vooronderzoek zijn in onderstaande paragrafen opgenomen. 

2.2 Locatiegegevens 

In onderstaand overzicht zijn de algemene gegevens van de locatie opgenomen:  

• oppervlakte  : ca. 144.000 m
2
;  

• huidig gebruik  : deels braakliggend, deels parkeerplaatsen en deels weiland; 

• toekomstig gebruik : woningbouw, parkeergarages en watergangen; 

• verhardingen  : er is een verhoogde puinweg aanwezig; 

• eventuele tanks  : voor zover bekend zijn er geen boven- en/of ondergrondse 
tanks aanwezig; 

• gedempte sloten : er zijn voor zover bekend een drietal sloten op de  
onderzoekslocatie gedempt; 

• asbest : tijdens de locatie-inspectie is geen asbest en zijn geen  
asbestverdachte materialen op het maaiveld waargenomen. 

De onderzoekslocatie, is gelegen in Woerden. Het noordelijk deel van de onderzoekslocatie wordt 
begrensd door het spoor. Ten zuiden wordt de onderzoekslocatie begrensd door de 
Steinhagenseweg. 

2.3 Te onderzoeken deelgebieden 

Het gehele plangebied is weergegeven op bijlage 2. De volgende delen zijn in dit onderzoek 
betrokken: 
A. een deel (ca. 15.000 m

2
) dat de functie ‘gebouwd parkeren krijgt’. Hier wordt in de toekomst een

parkeergarage aangelegd. Hier zal het huidige maaiveld worden ontgraven tot circa 1,60 meter
onder huidig maaiveld;

B. een deel (ca. 16.500 m
2
) waarin een nieuwe watergang wordt aangelegd. Hier zal het huidige

maaiveld worden ontgraven tot circa 1,70 meter onder huidig maaiveld;
C. verdachte locaties (depots, olieverontreiniging, op oever verspreid slib uit sloot);
D. in het overige deel wordt het bestaande maaiveld opgehoogd met twee meter grond. De bodem is

hier niet onderzocht. Wel is het grondwater in dit terreindeel onderzocht.
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2.4 Locatie-inspectie 

De inspectie van de onderzoekslocatie is uitgevoerd op 28 augustus 2008. Enkele foto’s zijn 
opgenomen in bijlage 8. In bijlage 2 is een gedetailleerd beeld inclusief de geplande parkeergarages 
en watergangen gepresenteerd. De onderzoekslocatie is in het verleden uitgebreid onderzocht.  

Op basis van de locatie-inspectie wordt het volgende geconcludeerd: 

• het terrein heeft duidelijke hoogteverschillen;

• een aanwezig puinpad is duidelijk opgehoogd en de bodem naast het puinpad is niet vlak wat

er op duidt dat er met grond is geschoven;

• richting de spoorlijn loopt het terrein geleidelijk af, er is een duidelijk lagere strook in het

landschap, hier is het erg vochtig en er zijn rietplanten aanwezig;

• verspreid over het terrein ligt puin op het maaiveld, het is onbekend of er sprake is van illegale

depots;

• er worden geen asbestverdachte materialen op het maaiveld aangetroffen;

• het oostelijk deel van de onderzoekslocatie wordt gebruikt als weiland voor het houden van

schapen. Op dit deel van het terrein zijn eveneens duidelijke hoogteverschillen aanwezig;

• het oostelijk depot met granulaat (aanwezig tijdens de locatie inspectie uitgevoerd door de

Milieudienst) lijkt te zijn verwijderd en circa tien meter ten noorden hiervan is een depot met

zand aangelegd.

Er zijn een aantal aspecten veranderd na de locatie-inspectie uitgevoerd door de Milieudienst Noord-
West Utrecht (13 februari 2006) en vóór de locatie-inspectie van CSO Adviesbureau (28 augustus 
2008). Zo is een depot met granulaat afgevoerd en ietwat ten noorden (circa 10 meter) is een nieuw 
zanddepot ingericht. De milieuhygiënische kwaliteit van dit depot is reeds bekend. De overige 
aanwezige depots zullen in onderhavig bodemonderzoek indicatief worden meegenomen door per 
depot twee boringen te plaatsen en te analyseren op het nieuwe NEN-pakket grond. Het is onbekend 
wie deze depots met grond heeft ingericht. 

Het terreindeel is vrijwel geheel onverhard met uitzondering van een puinweg. Tijdens de locatie-
inspectie zijn op de onderzoekslocatie aan het maaiveld geen asbestverdachte materialen 
aangetroffen. 

2.5 Archieven  

Bij de Milieudienst Noord-West Utrecht zijn door ons bodemonderzoeksrapporten bestudeerd. Binnen 
het onderzoeksgebied “Kantorenstrook Snel & Polanen zijn in de periode van 1986 tot en met 1994 
enkele bodemonderzoeken uitgevoerd, de bevindingen worden hieronder kort samengevat, in bijlage 
12 zijn alle resultaten opgenomen: 

• Uit een van een door CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. uitgevoerd onderzoek
(rapportnummer 98.151/399) blijkt het volgende voor de grond op de onderzoekslocatie:

• aangebrachte ophooglagen en gronddepots, met name gelegen op het westelijk deel
van het terrein zijn licht verontreinigd met zware metalen en in een enkel geval met
minerale olie;

• het merendeel van de bovengrond van het terrein is licht verontreinigd met zware
metalen en in sommige gevallen met PAK en/of minerale olie;

• de bovengrond onder de verharde wegen is vermengd met puin en licht verontreinigd;

• in de ondergrond zijn lichte verontreinigingen aan zware metalen aangetroffen;

• in het grondwater op het gehele terrein zijn licht verhoogde gehalten zware metalen,
EOX, VOCL en aromaten aangetroffen;

Omdat de historische informatie over de verdachte locaties autohobbyclub, scoutingclub, motorclub, 
recuperatiebedrijf en het volkstuinencomplex weinig concreet is, hebben we het onderzoek op deze 
deelgebieden laten aansluiten op het onderzoek dat elders is uitgevoerd.  
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2.6 Bodembeleid 

Voor het gebied waar deze onderzoekslocatie deel van uitmaakt zijn geen achtergrondgehalten 
vastgesteld. Wel is voor de onderzoekslocatie een zoneringsbeleid opgesteld, grond mag worden 
hergebruikt volgens de mogelijkheden die zijn aangegeven in dit rapport (CSO Adviesbureau 
rapportnummer 98.454), dit beleid is echter niet meer kracht. 
 
 

2.7 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

2.7.1 Bodemopbouw 

De onderzoekslocatie is gelegen in de polder ‘Snel en Polanen’, waarin het maaiveld zich bevindt op 
ongeveer 1,3 m-NAP. De regionale bodemopbouw in het gebied wordt in tabel 2.1 samengevat.  
 
Uit de in bijlage 3 gepresenteerde boorbeschrijvingen, het eerder uitgevoerde onderzoek en de in 
tabel 4.1 gegeven veldwaarnemingen komt voor deze locatie de volgende bodemopbouw naar voren: 

• de top van het bodemprofiel bestaat tot een diepte van ongeveer 0,9 à 1,2 m-mv uit matig fijn zand 

en klei. De ondergrond bestaat uit zand, klei en veen, deze komen op verschillende diepten voor; 

• onder de klinkerverharding van de parkeerplaatsen ter plaatse van het winkelcentrum wordt 

plaatselijk een puinlaag aangetroffen.  

 

2.7.2 Geohydrologie 

Het grondwater is aangetroffen op een diepte van zo'n 0,5 à 1,5 m-mv, hetgeen in overeenstemming 
is met de verwachte grondwaterstand.  
 
Tabel 2.1  Bodemopbouw en geohydrologische situatie 

Diepte Formatie naam Formatie opbouw Geohydrologische 

(m ± NAP)   opbouw 

-1 Westland klei- en veenafzettingen deklaag 

- 7 Twente/Drenthe/ 
Urk en Sterksel 

grove grindhoudende zanden 1
e
 watervoerend 

pakket 

- 57 Kedichem fijne zanden en kleipakketten scheidende laag 

- 69 Harderwijk grove grindhoudende zanden 2
e
 watervoerend 

pakket 

- 110 Tegelen (top) kleien met aan de onderzijde  scheidende laag 

- 119 Tegelen (onder) 
Maassluis/ 
Oosterhout 

grove en fijne schelphoudende zanden met 
ingeschakelde zandige kleilagen of kleilenzen 

heterogeen 
watervoerend pakket

 bron : Dienst Grondwaterverkenning TNO, 1978, kaartblad Utrecht, 31 Oost 

 

Voor wat betreft de geohydrologie is het volgende van belang [bron: Dienst Grondwaterverkenning 
TNO, 1978, kaartblad Utrecht, 31 Oost]: 

• de onderzoekslocatie  is gelegen binnen het gerioleerde gebied van de gemeente Woerden; 

• de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket bedraagt zo'n 1,7 m-NAP (circa  0,4 m-mv), 
waarbij globaal afstroming plaatsvindt in noord-noordwestelijke richting (d.d. 28-4-1976). De 
transmissiviteit van het eerste watervoerend pakket bedraagt ongeveer 2.250 m

2
/dag; 

• door het geringe verschil in stijghoogte tussen het freatisch water en het grondwater in het eerste 

watervoerend pakket (ΔH) is geen sprake van een eenduidige kwel- of infiltratiesituatie.  
 
De stromingsrichting van het freatisch grondwater wordt beïnvloed door boven- en ondergrondse 
infrastructuur en door aanwezig oppervlaktewater. 
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2.8 Verdeling van het onderzoeksgebied in deellocaties 

Voordat het terrein bouwrijp wordt gemaakt, wordt de bodem opgehoogd met twee meter zand, met 
uitzondering van enkele locaties waar parkeergarages en watergangen worden aangelegd. In 
paragraaf 2.3 zijn de te onderzoeken deelgebieden gespecificeerd. 

Deellocatie A: Gebouwd parkeren 
Ter plaatse van de bovengrondse parkeerplaatsen bij het Winkelcentrum Snel en Polanen wordt in de 
toekomst een parkeergarage aangelegd. Hiervoor dient grond te worden afgegraven (tot 1,6 meter 
onder huidig maaiveld) en afgevoerd. 

Deellocatie B: Te ontgraven watergangen 
Op het oostelijke terreindeel wordt in de toekomst een watergang aangelegd. Hiervoor wordt een 
grote hoeveelheid grond afgegraven (tot 1,7 meter onder huidig maaiveld). Om inzicht te krijgen in de 
milieuhygiënische kwaliteit van deze grond en grondwater wordt dit terreindeel onderzocht op 
bodemverontreiniging. 

Deellocatie C1: Slib uit sloot 
Aan de oostzijde van de onderzoekslocatie is in het verleden slib uit een sloot op de oever 
gedeponeerd. De milieuhygiënische kwaliteit van het slib is niet bekend. Derhalve wordt het 
bodemmateriaal als verdacht aangemerkt. 

Deellocatie C2: Depots met grond 
Op het westelijke terreindeel van de onderzoekslocatie zijn een tweetal depots met grond aanwezig. 
De milieuhygiënische kwaliteit van deze twee depots is onbekend. De depots worden indicatief 
bemonsterd door het plaatsen van twee boringen per depot en het samenstellen van een 
mengmonster per depot.  

Deellocatie C3: Voormalige olieverontreiniging ERU 
Ter plaatse van het profiel van de aan te leggen Steinhagenseweg en ter plaatse van de 
verontreiniging met minerale olie van het voormalige ERU terrein wordt de bodem onderzocht op de 
aanwezigheid van minerale olie. Deze locatie wordt als verdacht aangemerkt op de aanwezigheid van 
bodemverontreiniging. 

Deellocatie D: Overige terreindeel 
Van het overige oostelijke terreindeel wordt indicatief de milieuhygiënische kwaliteit van het 
grondwater onderzocht. Ter plaatse van deze deellocatie worden indicatief een viertal peilbuizen 
geplaatst. 

In het vooronderzoek zijn milieuhygiënisch gezien enkele potentieel verdachte voormalige activiteiten 
naar voren gekomen. Deze deellocaties worden onderstaand weergegeven. 
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2.9 Hypothese en onderzoeksstrategie 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn deellocatie A en B beschouwd als onverdacht 
met betrekking tot bodemverontreiniging.  

Deellocatie C1, C2 en C3 worden beschouwd als verdacht met betrekking tot bodemverontreiniging.  

Van deellocatie D wordt in eerste instantie het grondwater indicatief onderzocht door een viertal 
peilbuizen te plaatsen en het grondwater te analyseren.  

Tijdens het bodemonderzoek is conform de richtlijnen van de NEN 5740 een onderzoeksstrategie 
gehanteerd voor ONV (strategie voor een onverdachte locatie) en VED-HE (strategie voor een 
verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van 
monsterneming) uit de NEN 5740. 

De bovenstaande hypotheses zijn met het bodemonderzoek getoetst. In de volgende hoofdstukken 
komen de uitgevoerde werkzaamheden alsmede de resultaten daarvan aan bod. 
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3 Uitgevoerd onderzoek 

3.1 Onderzoeksopzet 

Op basis van de in § 2.9 vastgestelde hypothese en onderzoeksstrategie is het volgende 
onderzoeksprogramma uitgevoerd: 

Tabel 3.1 Onderzoeksprogramma (fase 1) 

VELDWERK ANALYSES Deellocatie  

(opp. in m
2
) 

Hypothese / 

onderzoeks- 

strategie 

Boring tot 

0,5 m-mv 

Boring tot 

1,0 m-mv 

Boring tot 

2,0 m-mv 

Peilbuis Bovengrond Ondergrond Grondwater 

Fase 1 

Deellocatie A: 

Bebouwd parkeren 

(ca. 15.000 m
2
) 

Onverdacht 

(ONV) 

21 6 3 4xNEN- 

pakket 

3xNEN- 

pakket 

3xNEN- 

pakket 

Deellocatie B: 

Te ontgraven 

watergangen  

(16.500 m
2
) 

onverdacht  

(ONV) 

21 6 3 4xNEN- 

pakket 

3xNEN- 

pakket 

3xNEN- 

pakket 

Deellocatie C1: 

Slib uit sloot 

Verdacht 

(VED-HE) 

9 3x NEN-pakket -

Deellocatie C2: 

Twee depots 

Verdacht 

(indicatief) 

4 2x NEN-pakket -

Deellocatie C3: 

Voormalige 

olieverontreiniging  

ERU (t.p.v. 

Steinhagenseweg) 

(600 m
2
) 

Verdacht 

(VED-HE) 

5 1 2x NEN-pakket 1xNEN-

pakket 

Deellocatie D: 

Overig oostelijk  

terreindeel 

Indicatief 4 - - 4xNEN-

pakket 

Totaal 42 18 12 11 21x NEN-pakket grond 11x NEN- 

pakket  

grondwater 

Toelichting tabel: 

m-mv: meter beneden het maaiveld 

NEN-pakket grond: 9 metalen, PAK, PCB, minerale olie (GC), organisch stof percentage en lutumpercentage 

NEN-pakket grondwater: 9 metalen, vluchtige aromatische en gechloreerde koolwaterstoffen, mono- en dichloorbenzeen, 

minerale olie (GC) 

Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem heeft zich beperkt tot het doen van 
waarnemingen tijdens de locatie-inspectie en tijdens het boren. Dit asbestonderzoek is indicatief en 
valt niet onder het BRL SIKB 2000 certificaat. Een asbestonderzoek conform de NEN 5707 heeft 
geen onderdeel uitgemaakt van dit onderzoek. 

Na afronding van het indicatieve grondwateronderzoek is besloten om het grondwateronderzoek 
alsnog op het niveau van de NEN 5740 te brengen. De peilbuizen die in de indicatieve fase waren 
geplaatst, zijn in de tweede fase deels opnieuw bemonsterd om de verhoogde concentraties zware 
metalen te kunnen verifiëren.  
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3.2 Veldonderzoek en laboratoriumonderzoek 

CSO en veldwerkbedrijf Sialtech zijn door DNV gecertificeerd volgens ISO 9001, ISO 14001 en 
VCA**. CSO vestiging Bunnik is tevens gecertificeerd voor BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 en 
BRL SIKB 6000. Sialtech vestiging Bunnik is tevens gecertificeerd voor BRL SIKB 1000 en 
BRL SIKB 2000. Voorts zijn CSO en Sialtech lid van de Vereniging Kwaliteitsborging 
Bodemonderzoek (VKB). De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Sialtech onder het BRL SIKB 
2000 certificaat (protocollen 2001 en 2002). Sialtech is voor de bovengenoemde protocollen erkend in 
het kader van de Kwalibo-regeling. 

De veldwerkzaamheden  zijn op 10, 11, 12 en 16 september en 14 oktober 2008 uitgevoerd door 
Sialtech vestiging Bunnik onder het BRL SIKB 2000 certificaat (protocol 2001 / 2002) door de erkende 
veldwerker(s) de heren. R.A. Hilberink, R.G. Giskus en M. Joris. 

De bemonstering van het grondwater in de eerste fase is op 22 september 2008  uitgevoerd onder 
het BRL SIKB 2000 certificaat (protocol 2002) door de erkende veldwerker R.A. Hilberink. De 
bemonstering van het grondwater in de tweede fase is op 22 oktober 2008  uitgevoerd door onder het 
BRL SIKB 2000 certificaat (protocol 2002) door de erkende veldwerker H.M.M. Joris. 

Aangezien de onderzoekslocatie geen eigendom is van CSO, Sialtech, of de overige aan deze 
bedrijven gelieerde ondernemingen binnen de holding Karnel, wordt voldaan aan de eisen van 
onafhankelijkheid uit de BRL SIKB 2000. 

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn geen kritieke afwijkingen opgetreden van de protocollen 
beschreven in de BRL SIKB 2000. 

De verrichte boringen en peilbuizen zijn ingemeten en in bijlage 2 weergegeven. Tijdens het veldwerk 
is het niet mogelijk geweest om boring 65 te plaatsen. 

Bij de uitvoering van het veldwerk is de volgende algemene strategie gehanteerd: 

• wanneer zintuiglijk verontreinigingen zijn aangetroffen, zijn de boringen (indien mogelijk)
doorgezet tot 0,5 meter beneden de zintuiglijk verontreiniging;

• bemonstering heeft plaatsgevonden van trajecten van maximaal 0,5 meter, waarbij
bodemmateriaal uit zintuiglijk verschillende bodemlagen (textuur/verontreiniging) niet met
elkaar is vermengd;

• om gezondheidsredenen zijn tijdens het veldonderzoek geen actieve geurwaarnemingen
verricht. Om de eventuele aanwezigheid van vluchtige verbindingen in de bodem tijdens het
veldonderzoek toch te kunnen detecteren is gebruik gemaakt van olie-watertesten;

• het grondwater is één week na plaatsing van de peilbuizen bemonsterd;

• de zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EC) van het grondwater zijn voorafgaand aan de
grondwaterbemonstering in het veld gemeten;

• de monsters zijn op de voorgeschreven wijze geconserveerd.

De chemische analyses zijn uitgevoerd door ALcontrol Laboratories te Hoogvliet. Dit laboratorium is 
geaccrediteerd conform de IEC 17025 en gecertificeerd volgens ISO 9001 door Lloyd’s Register 
Quality Assurance. Daarnaast is ALcontrol Laboratories AS3000 gecertificeerd. 

De grond- en grondwatermonsters in dit onderzoek zijn zover van toepassing geanalyseerd conform 
de AS3000 (zie bijlage 4a en 4b). 

De selectie en samenstelling van mengmonsters heeft plaatsgevonden op basis van herkomst en 
zintuiglijke bijmenging. Een overzicht van bodemvreemde bijmengingen is in bijlage 10 opgenomen. 
De selectie van monsters voor analyse en de wijze waarop de mengmonsters zijn samengesteld is 
weergegeven in bijlage 11.  
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Alle peilbuizen zijn geanalyseerd op het NEN pakket voor grondwater. In het bemonsterde 
grondwater zijn zintuiglijk geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden op een mogelijke 
verontreiniging van het grondwater. Voor een overzicht van de grondwaterstand, filtertrajecten, 
zuurgraad (pH) en elektrische geleidbaarheid wordt verwezen naar onderstaande tabel. 

Tabel 3.2 Analyseprogramma grondwatermonsters fase 1 
Monsternr. Grondwaterstand 

(m-mv) 
Filtertraject 

(m-mv) 
pH Ec 

(µS/m
) 

Zintuiglijke waarnemingen Geanalyseerde parameters 

08-1-1 0,75 1,30 - 2,30 8,2 667 - NEN-pakket grondwater 

12-1-1 0,70 1,20 - 2,20 7,3 1778 - NEN-pakket grondwater 

27-1-1 0,60 1,10 - 2,10 7,6 1338 - NEN-pakket grondwater 

38-1-1 1,00 1,50 - 2,50 7,0 1692 - NEN-pakket grondwater 

45-1-1 0,60 2,00 - 1,00 7,4 789 - NEN-pakket grondwater 

62-1-1 1,50 2,00 - 3,00 7,1 1309 - NEN-pakket grondwater 

66-1-1 0,80 1,30 - 2,30 7,0 1368 - NEN-pakket grondwater 

71-1-1 0,50 1,00 - 2,00 7,7 2420 - NEN-pakket grondwater 

72-1-1 0,50 1,00 - 2,00 7,5 2508 - NEN-pakket grondwater 

73-1-1 0,70 1,20 - 2,20 7,4 1888 - NEN-pakket grondwater 

74-1-1 0,50 1,00 - 2,00 7,2 2241 - NEN-pakket grondwater 

Toelichting: 
- = zintuiglijk niet verontreinigd 

NEN pakket grondwater = 9 metalen, vluchtige aromatische en gechloreerde koolwaterstoffen, mono- en 

dichloorbenzeen, minerale olie (GC) 

Na afronding van het indicatieve grondwateronderzoek is besloten om het grondwateronderzoek 
alsnog op het niveau van de NEN 5740 te brengen. De peilbuizen die in de indicatieve eerste fase 
zijn geplaatst, zijn in de tweede fase deels opnieuw bemonsterd om de verhoogde concentraties 
zware metalen te kunnen verifiëren.  

Tabel 3.3 Analyseprogramma grondwatermonsters fase 2 
Monsternr. Grondwaterstand 

(m-mv) 
Filtertraject 

(m-mv) 
pH Ec 

(µS/m) 
Zintuiglijke waarnemingen Geanalyseerde parameters 

38-1-1* 1,00 1,50 - 2,50 7,4 1213 - Barium 

71-1-1* 0,50 1,00 - 2,00 7,7 1992 - Lood en nikkel 

72-1-1* 0,50 1,00 - 2,00 7,3 1010 - Barium 

74-1-1* 0,50 1,00 - 2,00 7,4 1773 - 9 zware metalen 

100-1-1 0,70 1,20 – 2,20 7,1 1361 - NEN-pakket grondwater 

101-1-1 0,70 1,20 – 2,20 7,7 1873 - NEN-pakket grondwater 

102-1-1 1,00 1,50 – 2,50 7,8 880 - NEN-pakket grondwater 

103-1-1 1,00 1,50 – 2,50 7,5 767 - NEN-pakket grondwater 

104-1-1 0,70 1,20 – 2,20 7,4 1526 - NEN-pakket grondwater 

105-1-1 0,50 1,00 – 2,00 7,2 1320 - NEN-pakket grondwater 

106-1-1 0,70 1,20 – 2,20 7,7 868 - NEN-pakket grondwater 

Toelichting: 
- = zintuiglijk niet verontreinigd 
* = peilbuizen die zijn herbemonsterd 

NEN pakket grondwater = 9 metalen, vluchtige aromatische en gechloreerde koolwaterstoffen, mono- en 

dichloorbenzeen, minerale olie (GC) 

9 zware metalen = barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood,molybdeen, nikkel en zink 
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4 Resultaten 

4.1 Veldonderzoek 

Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op kleur, textuur, bijmenging(en) en eventuele bijzonder-
heden. De boorprofielbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 3. De gegevens die deze boringen 
hebben opgeleverd bevestigen het geologische en geohydrologische profiel van de bodem zoals 
beschreven in hoofdstuk 2. De in het veld gemeten zuurgraad en geleidbaarheid van het grondwater 
zijn niet afwijkend van wat doorgaans in de regio wordt gemeten. De grondwaterstand is aangetroffen 
tussen 0,5 m-mv tot 1,5 m-mv. 

De zintuiglijke waarnemingen die zijn gedaan tijdens uitvoering het veldwerk (puin, baksteen en 
kolen, in diverse gradaties) kunnen duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Derhalve 
zijn van de meest verdachte monsters mengmonsters samengesteld en geanalyseerd. 

4.2 Laboratoriumonderzoek  

De analyseresultaten zijn getoetst aan de door het Ministerie van VROM vastgestelde achtergrond- 
en interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater. De 
achtergrondwaarden voor grond (AW2000) zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit. De 
interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater zijn vastgelegd in 
de ‘’Circulaire Bodemsanering 2006, zoals gewijzigd per 1 oktober 2008’’ (Staatscourant nr. 131, d.d. 
10 juli 2008 en de rectificaties in nr. 134 d.d. 15 juli 2008 en nr. 147 d.d. 1 augustus 2008).  

De betekenis van deze waarden is als volgt: 

• Achtergrondwaarde grond / streefwaarde grondwater: bij een gehalte lager dan de

achtergrondwaarde voor grond en de streefwaarde voor grondwater wordt gesproken over niet
verontreinigde bodem. Wanneer een gemeten gehalte de achtergrondwaarde of de

streefwaarde overschrijdt, wordt gesproken over een licht verhoogd gehalte of een lichte
verontreiniging;

• tussenwaarde (criterium voor nader onderzoek): dit is het gemiddelde van de achtergrond- 

of streefwaarde en de interventiewaarde. Overschrijding van de tussenwaarde wordt een matig
verhoogd gehalte of matige verontreiniging genoemd;

• interventiewaarde: wanneer een gemeten gehalte hoger is dan de interventiewaarde wordt

gesproken over een sterke verontreiniging of sterk verhoogd gehalte.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 5. Voor grondmonsters zijn de achtergrond- 
en interventiewaarden gecorrigeerd voor het gehalte organische stof en lutum, welke in het 
laboratorium zijn vastgesteld. De (gecorrigeerde) toetsingswaarden zijn opgenomen in bijlage 5. 

De aangetroffen gehalten zijn eveneens vergeleken met de Maximale Waarden van de functieklassen 
Wonen en Industrie. In het generieke landelijke beleid gelden deze waarden als referentie voor de 
gewenste bodemkwaliteit. Deze beoordeling wordt uitgevoerd in het kader van WRO-procedures en 
bij de behandeling van de aanvraag van een bouwvergunning. Deze Maximale Waarden gelden 
bovendien als toetsingskader bij hergebruik van grond. De locale overheid mag ook kiezen voor 
gebiedsspecifiek beleid maar daarvan is in Woerden (nog) geen sprake.  
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4.3 Resultaten grond  

4.3.1 Deellocatie A:  Bebouwd parkeren 

In dit deelgebied wordt de bovenste 1,6 meter grond verwijderd ten behoeve van de aanleg van een 
parkeergarage. 

De analysecertificaten van de grondmonsters zijn opgenomen in bijlage 4a. In onderstaande tabel zijn 
alleen de resultaten van de toetsingen weergegeven als de toetswaarden worden overschreden. Voor 
een totaaloverzicht van de resultaten van alle toetsingen (achtergrondwaarden, tussenwaarde, 
interventiewaarde en Maximale Waarden) wordt verwezen naar bijlage 9. 

Tabel 4.1: Getoetste analyseresultaten grondmonsters “bebouwd parkeren”  
(gehaltes in mg/kg d.s.) 

Monsternummer BG-1 BG-2 BG-3 BG-4

Deellocatie Bebouwd parkeren (parkeerplaatsen winkelcentrum) 

Boring  47,53,55,56,63,64,66  48,54  51,52,67,68,69,70  44,45,46

Diepte (m-mv) 0,00 – 1,00 0,00 – 0,50 0,00 – 0,50 0,00 – 0,50 

Barium [Ba]  52 *  130  < 20  360 * 

Cobalt [Co]  3,5  7,4  < 3  18 * 

Koper [Cu] < 10 20 < 10  64 * 

Kwik [Hg] < 0,10 0,12 < 0,10  0,33 * 

Lood [Pb] < 13 32 < 13  120 * 

Molybdeen [Mb] < 1,5 < 1,5 < 1,5  2,1 * 

Nikkel [Ni]  10  26 8,0  60 * 

Zink [Zn]  27  70  < 20  170 * 

Monsternummer OG-1 OG-2 OG-3

Deellocatie Bebouwd parkeren (parkeerplaatsen winkelcentrum) 

Boring  47,54,58,62,66  54,62  54,62,66

Diepte (m-mv) 0,50 – 2,00 0,80 – 2,50 1,60 – 2,50 

Barium [Ba] < 20  240 *  210 * 

Koper [Cu] < 10  59 *  47 

Kwik [Hg] < 0,10  0,56 *  0,67 * 

Lood [Pb] < 13  190 *  180 * 

Molybdeen [Mb] < 1,5 1,5  2,6 * 

Nikkel [Ni] 6,6 36  39 * 

Toelichting bij de tabel: 

Wet Bodembescherming Besluit Bodemkwaliteit 

<AW2000 = Kleiner dan achtergrondwaarde 2000  

* = groter dan AW2000 en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (T) >AW2000 = Groter dan achtergrondwaarde 2000  

** = groter dan T en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) >MWW = Groter dan Maximale Waarde Wonen  

*** = groter dan I >MWI = Groter dan Maximale Waarde Industrie 

Evaluatie resultaten 
In de bovengrond wordt in mengmonster BG-4 de Maximale Waarde van de functieklasse wonen 
overschreden. In dit mengmonster wordt een puinbijmenging (van resten tot matig) aangetroffen. Op 
tekening 2.2 van bijlage 2 wordt een globale contour aangegeven. De grond die zintuiglijk vermengd 
is met puin dient separaat te worden afgegraven en middels een partijkeuring dient de 
milieuhygiënische kwaliteit van de grond worden vastgesteld. Eveneens dient de volledige puinlaag 
die aanwezig is separaat te worden afgegraven. De ondergrond (bestaande uit zand, mengmonster 
OG-1) kan zonder belemmeringen worden hergebruikt op de onderzoekslocatie. De ondergrond 
bestaande uit klei (mengmonster OG-2) en veen (mengmonster OG-3) kunnen niet zonder 
belemmeringen worden hergebruikt. Deze bodemlagen dienen separaat te worden afgegraven en 
middels partijkeuringen moet de milieuhygiënische kwaliteit worden vastgesteld. 
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4.3.2 Deellocatie B: Te ontgraven watergang 

In dit deelgebied wordt de bovenste 1,7 meter grond verwijderd ten behoeve van de aanleg van een 

watergang. 

In onderstaande tabel zijn alleen de resultaten van de toetsingen weergegeven als de toetswaarden 

worden overschreden. 

Tabel 4.2: Getoetste analyseresultaten grondmonsters “te ontgraven watergang” 
(gehaltes in mg/kg d.s.) 

Monsternummer BG 1 BG 2 BG 3 BG 4

Boring 11,13,14,15,16,17,19,20  12,18,21,22,24  23,25,26,27,28,29,30  32,34,36,37,39,40 

Diepte (m-mv) 0,00 – 0,50  0,00 – 0,70 0,00 – 0,50 0,00 – 0,50 

Barium [Ba] 160  260 *  140  170 

Kwik [Hg] < 0,10 0,11 0,19 *  < 0,10

OG 1 OG 2 OG 3

Boring 12,23,30,35,38   12,14,18,23,27,38   14 

Diepte (m-mv) 1,00 – 2,00 1,20 – 2,50 0,60 – 1,00 

Barium [Ba] 160  150 *  94

Nikkel [Ni] 36  30 *  25 

Toelichting bij de tabel: 

Wet Bodembescherming Besluit Bodemkwaliteit 

<AW2000 = Kleiner dan achtergrondwaarde 2000  

* = groter dan AW2000 en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (T) >AW2000 = Groter dan achtergrondwaarde 2000  

** = groter dan T en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) >MWW = Groter dan Maximale Waarde Wonen  

*** = groter dan I >MWI = Groter dan Maximale Waarde Industrie 

Evaluatie resultaten 
In de bovengrond overschrijden de parameters barium en kwik in de bovengrond plaatselijk de 
achtergrondwaarde. In de ondergrond overschrijden de parameters barium en nikkel de 
achtergrondwaarde. Er zijn geen belemmeringen om de grond op de onderzoekslocatie te 
hergebruiken. 

4.3.3 Deellocatie C1: Slib uit sloot 

In onderstaande tabel zijn alleen de resultaten van de toetsingen weergegeven als de toetswaarden 
worden overschreden. 

Tabel 4.3: Getoetste analyseresultaten grondmonsters “slib uit sloot”  
(gehaltes in mg/kg d.s.) 

Monsternummer BG1 BG2 BG3

Boring  83,84,85,86,88,90  83,84,85,89,90  91

Diepte (m-mv) 0,00 – 0,50  0,30 – 0,70 0,00 – 0,50 

Barium [Ba]  140  49  240 * 

Kwik [Hg] 0,11 < 0,10  0,24 * 

Lood [Pb]  36  21  56 * 

Nikkel [Ni] 29 8,8  39 * 

Toelichting bij de tabel: 

Wet Bodembescherming Besluit Bodemkwaliteit 

<AW2000 = Kleiner dan achtergrondwaarde 2000  

* = groter dan AW2000 en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (T) >AW2000 = Groter dan achtergrondwaarde 2000  

** = groter dan T en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) >MWW = Groter dan Maximale Waarde Wonen  

*** = groter dan I >MWI = Groter dan Maximale Waarde Industrie 

Evaluatie resultaten 
In de bovengrond overschrijden de parameters barium, kwik, lood en nikkel plaatselijk de 
achtergrondwaarde.  
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4.3.4 Deellocatie C2: Depots 

In onderstaande tabel zijn alleen de resultaten van de toetsingen weergegeven als de toetswaarden 

worden overschreden.  

Tabel 4.4: Getoetste analyseresultaten grondmonsters “depots” (gehaltes in mg/kg d.s.) 
Monsternummer  DEPOT 1  DEPOT 2 

Boring 01,02 09,10

Barium [Ba]  110 *  170 * 

Cadmium [Cd]  0,4 *  < 0,35 

Kwik [Hg]  0,22 *  < 0,10 

Lood [Pb]  520 *** 34 

Zink [Zn]  280 ** 85 

PAK 10 VROM  2,0 *  < 7,5 * 

Toelichting bij de tabel: 

Wet Bodembescherming Besluit Bodemkwaliteit 

<AW2000 = Kleiner dan achtergrondwaarde 2000  

* = groter dan AW2000 en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (T) >AW2000 = Groter dan achtergrondwaarde 2000  

** = groter dan T en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) >MWW = Groter dan Maximale Waarde Wonen  

*** = groter dan I >MWI = Groter dan Maximale Waarde Industrie 

Evaluatie resultaten 
In de grond van depot 1 overschrijdt het gehalte lood de interventiewaarde (en groter dan MWI), de 
parameter zink de tussenwaarde (en >MWW) en de parameters barium, cadmium, kwik en PAK de 
achtergrondwaarde. De grond in dit depot is niet binnen de onderzoekslocatie te hergebruiken. 
Geadviseerd wordt om betreffend depot af te voeren naar een erkend verwerker en enkele 
decimeters van de onderliggende bodem eveneens te ontgraven en af te voeren. 

In depot 2 overschrijdt het gehalte PAK de achtergrondwaarde en is het gehalte eveneens groter dan 
de MWW. Het gehalte barium is groter dan de achtergrondwaarde. Depot 2 is eveneens niet op de 
onderzoekslocatie te hergebruiken. 

4.3.5 Deellocatie C3: Voormalige olieverontreiniging 

Ter plaatse van de olieverontreiniging zijn een aantal boringen verricht. In de samengestelde 
mengmonsters worden geen gehalten aan minerale olie en aromaten gemeten. 



 Rapportnummer: 08.RB436
Versiedatum: 17 november 2008 

 Blz.nr. 14 

4.4 Resultaten grondwater 

4.4.1 Deellocatie D, eerste fase 

De analysecertificaten van de grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage 4b. In onderstaande 
tabel zijn enkel de resultaten van de analyses en de toetsingen weergegeven welke de toetswaarden 
overschrijden. 

Tabel 4.5 Resultaten toetsing grondwater fase 1 (µg/liter) 
Peilbuisnummer 08 12 27 38

Deellocatie Voormalige
olieverontreiniging 
ERU terrein 

Te ontgraven watergang 

Barium [Ba]  55 *  320 *  200 * 350 ** 
Cobalt [Co] < 5 24 * 7,9 28 * 
Lood [Pb] < 15 18 * < 15 < 15 
Molybdeen [Mb] 7,8 * < 3,6 < 3,6 < 3,6 
Nikkel [Ni] < 15 18 * < 15 28 * 
Zink [Zn] < 60 310 * < 60 75 * 
Naftaleen (GC)  1,5 *  0,07 *  < 0,05  0,08 * 
Xylenen (som)  2,1 *  1,2 *  1,1 *  6,6 * 
1,1,1-
Trichloorethaan 

 < 0,1  < 0,1  < 0,1 0,17 * 

Peilbuisnummer 45 62 66

Deellocatie Bebouwd parkeren (parkeerplaatsen winkelcentrum)

Barium [Ba] 110 * 360 **  180 * 
Molybdeen [Mb] < 3,6 < 3,6 5,8 * 
Zink [Zn]  92 *  140 *  < 60 
Naftaleen (GC) < 0,05 0,06 * 0,10 * 
Xylenen (som)  2,2 *  3,1 *  1,5 * 

Peilbuisnummer 71 72 73 74

Deellocatie Overig terreindeel (indicatief) 

Barium [Ba] 290 *  470 **  220 * 880 *** 
Cadmium [Cd] 1,7 *  < 0,8  < 0,8 2,7 * 
Cobalt [Co]  30 *  13 8,9  67 ** 
Lood [Pb]  98 ***  < 15  < 15  250 *** 
Nikkel [Ni]  49 **  < 15  < 15  110 *** 
Zink [Zn]  320 *  270 * 69 *  600 ** 
Xylenen (som)  2,0 *  4,5 *  4,4 *  2,2 * 
1,1,2-
Trichloorethaan 

0,10 *  < 0,1  < 0,1  < 0,1 

cis-1,2-
Dichlooretheen 

0,12 *  < 0,1  < 0,1  < 0,1 

Toelichting bij de tabellen: 
< = kleiner dan de detectielimiet 
* = groter dan S en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
*** = groter dan I 

Evaluatie resultaten grondwater eerste fase 
Op basis van de eerste fase van het onderzoek is geconcludeerd dat het grondwater plaatselijk matig 
tot sterk verontreinigd is met zware metalen (barium, kobalt, lood, nikkel en zink).  
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4.4.2 Deellocatie D, tweede fase 

In overleg met  opdrachtgever is besloten het grondwater van het gehele terrein (ca. 14,5 ha.) te 
onderzoeken conform NEN 5740. Om deze reden zijn zeven nieuwe peilbuizen geplaatst, en 
bemonsterd. De ligging van die peilbuizen is in bijlage 2 weergegeven. De resultaten van de toetsing 
van de aangetroffen concentraties is samengevat in tabel 4.7. 
 
Bovendien zijn de peilbuizen waarin in het grondwater concentraties boven de tussenwaarde zijn 
gemeten, opnieuw bemonsterd. De resultaten van de toetsing van de aangetroffen gehaltes is 
samengevat in tabel 4.6. 
 
Tabel 4.6 Resultaten toetsing grondwater herbemonstering fase 2 (µg/liter) 
Peilbuisnummer  38  71  72  74 

Barium [Ba]  310 *  -  340
1)

 **  290 * 
Cadmium [Cd] -  - -  0,97 * 
Cobalt [Co] -  - -  28 * 
Lood [Pb] -  26 * -   43 * 
Molybdeen [Mb] -  - -  <3,6 
Nikkel [Ni] -  <15 -  18 * 
 

1)
 Overschrijding is marginaal (tussenwaarde 338 ug/l) 

- Niet geanalyseerd 

 
Toelichting bij de tabellen: 
< = kleiner dan de detectielimiet 
* = groter dan S en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
** = groter dan T en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
*** = groter dan I 
 

 
Uit de herbemonstering van de peilbuizen blijkt dat het grondwater uit peilbuis 72 nog matig 
verontreinigd is met barium. Verder worden geen verbindingen meer aangetroffen in concentraties die 
de tussenwaarde overschrijden. Een mogelijke oorzaak van deze significant lagere concentraties 
zware metalen is het zogenaamde ‘plaatsingseffect’ 

1
. Dit betekent dat het grondwater een week na 

plaatsen van een peilbuis nog niet in evenwicht hoeft te zijn met de omringende grond. Dit kan leiden 
tot niet-representatieve te hoge concentraties zware metalen (plaatsingseffect) die op bij 
herbemonstering op een later tijdstip niet meer worden aangetroffen. 
 
Peilbuis 62 bleek tijdens de herbemonstering niet meer aanwezig, de peilbuis is waarschijnlijk 
vernield.  
 

                                                      
1
 Bron: H2O (30) 1997, nr. 2, blz. 52 t/m 54, “zware metalen in grondwater: een oplosbaar probleem?”) 
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Tabel 4.7 Resultaten toetsingen grondwater fase 2 aanvullende peilbuizen (µg/liter) 
Peilbuisnummer 100 101 102 103

Barium [Ba] 240 * 200 *  140 *  150 * 
Cadmium [Cd] <0,8 <0,8 < 0,8 <0,8 
Cobalt [Co] 18 13 6,9 <0,5 
Lood [Pb] <15 <15 < 15 <15 
Nikkel [Ni] <15 <15 < 15 <15 
Zink [Zn] <60  75 *  92 *  <60 
Xylenen (som) <0,3 <0,3 <0,3 0,3 

Peilbuisnummer 104 105 106

Barium [Ba] 210 * 230 *  130 * 
Lood [Pb] 20 * <15 <15 
Molybdeen (Mb] 8,8 * 5,9 * <3,6 
Xylenen (som) <0,3 0,28 * <0,3

Toelichting bij de tabellen: 
< = kleiner dan de detectielimiet 
* = groter dan S en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (T)
** = groter dan T en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
*** = groter dan I 

In het grondwater van de peilbuizen die in de tweede fase zijn geplaatst, worden geen concentraties 
gemeten boven de tussenwaarde. Het grondwater is plaatselijk licht verontreinigd met zware metalen, 
en in een enkele peilbuis met xylenen. 



 Rapportnummer: 08.RB436
Versiedatum: 17 november 2008 

 Blz.nr. 17 

5 Conclusies 

5.1 Conclusies 

In opdracht van Milieudienst Noord-West Utrecht heeft CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek 
B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op plangebied Snellerpoort te Woerden.
Aanleiding voor het uitvoeren van dit bodemonderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van de
locatie tot woonwijk.

Het verkennend bodemonderzoek heeft alleen betrekking op de bodem die in het kader van het 
project moet worden ontgraven en in aanvulling daarop de verdachte plekken. Het doel van het 
uitvoeren van dit bodemonderzoek is het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en het beoordelen 
of de kwaliteit van de bodem geschikt is voor het voorgenomen gebruik. 

Het uitgevoerde onderzoek heeft bestaan uit een historisch vooronderzoek conform NVN 5725 en 
een bodemonderzoek conform NEN 5740. 

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn onderstaand weergegeven:  

• plaatselijk zijn verschillende bodemvreemde bijmengingen in diverse gradaties in de boven- 
en/of ondergrond aangetroffen;

• tijdens de locatie-inspectie zijn op het maaiveld geen asbestverdachte materialen aangetroffen;

• tijdens de uitvoering van het veldwerk is in het opgeboorde bodemmateriaal geen
asbestverdacht materiaal aangetroffen;

• het profiel van de hoofdinfrastructuur is geïnspecteerd, hier zijn eveneens geen
asbestverdachte materialen waargenomen.

Onderstaand worden de belangrijkste conclusies per deellocatie vermeld: 

Deellocatie A: Bebouwd parkeren (strategie onverdacht) 
Ter plaatse van de parkeerplaats bij het winkelcentrum wordt in de toekomst een verdiepte 
parkeergarage gerealiseerd. Hiervoor wordt de bovenste 1,6 meter grond verwijderd ten behoeve van 
de aanleg van de parkeerplaats. In de bovengrond wordt plaatselijk een lichte verontreiniging 
aangetroffen. Deze is waarschijnlijk te wijten aan de puinbijmenging ter plaatse. De grond die 
zintuiglijk vermengd is met puin dient separaat te worden afgegraven en middels een partijkeuring 
dient de milieuhygiënische kwaliteit van de grond worden vastgesteld.  

Eveneens dient de aanwezige volledige puinlaag separaat te worden afgegraven. De ondergrond 
(bestaande uit zand) kan zonder belemmeringen worden hergebruikt op de onderzoekslocatie. De 
ondergrond bestaande uit klei en veen kunnen niet zonder belemmeringen worden hergebruikt. Deze 
bodemlagen dienen separaat te worden afgegraven en middels partijkeuringen moet de 
milieuhygiënische kwaliteit worden vastgesteld. 

In het grondwater bij de parkeerplaats wordt plaatselijk een matige verontreiniging barium en lichte 
verontreinigingen molybdeen, zink, naftaleen en xylenen gemeten.   

De strategie onverdacht dient formeel te worden verworpen. Dit vanwege enkele licht verhoogde 
gehalten zware metalen in de grond en licht verhoogde concentraties in het grondwater. Er is dan ook 
geen aanvullend onderzoek noodzakelijk. 
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Deellocatie B: Te ontgraven watergang (strategie onverdacht) 
Waar in de toekomst de watergang wordt gerealiseerd, wordt in de bovengrond plaatselijk een lichte 
verontreiniging barium en kwik gemeten. In de ondergrond wordt plaatselijk een lichte verontreiniging 
barium en nikkel gemeten. Voor de aanleg van de watergang wordt de bovenste 1,7 meter grond 
verwijderd. 
 
Het grondwater is plaatselijk licht verontreinigd met barium, kobalt, lood, molybdeen, nikkel, zink, 
naftaleen, xylenen en 1,1,1-trichloorethaan. 
 
De strategie onverdacht dient formeel te worden verworpen. Dit vanwege de licht verhoogde gehalten 
aan barium, kwik en nikkel in de grond en de licht verhoogde concentraties in het grondwater. Omdat 
het slechts licht verhoogde gehalten en concentraties betreft, wordt een aanvullend onderzoek ter 
plaatse van de te ontgraven watergang niet noodzakelijk geacht.  
 
De vrijkomende grond kan zonder belemmering op de onderzoekslocatie worden hergebruikt. De 
gemiddelde kwaliteit van de grond overschrijdt de achtergrondwaarde zelfs niet. De gemiddelde 
kwaliteit van de grond voldoet hiermee ruimschoots aan de Maximale Waarde voor functieklasse 
Wonen. 
 
Deellocatie C1: Slib uit sloot (strategie verdacht) 
Aan de oostzijde van de onderzoekslocatie is in het verleden slib afkomstig uit de sloot op de oever 
geplaatst. De grond blijkt hooguit licht verontreinigd met barium, kwik, lood en nikkel. Deze gehalten 
vormen geen belemmering voor de ontwikkeling van de locatie. De kwaliteit van de bodem ter plaatse 
voldoet aan de Maximale Waarde voor functieklassen Wonen. 
 
De strategie verdacht wordt plaatselijk bevestigd. Ter plaatse van boring 91 overschrijden enkele 
gehalten de achtergrondwaarde. In de twee andere mengmonsters worden echter geen verhoogde 
gehalten gemeten. 
 
Deellocatie C2: Twee depots (strategie verdacht) 
Op het westelijk terreindeel zijn een tweetal depots met grond aanwezig. Beide depots zijn gelegen 
op het terrein van FNV. De grond in depot 1 is sterk verontreinigd met lood, matig met zink en licht 
met barium, cadmium, kwik en PAK. De kwaliteit van de grond in dit depot voldoet niet aan de 
Maximale Waarde voor functieklasse Wonen (zelfs niet aan functieklasse industrie). Het depot dient 
te worden afgevoerd naar een erkend verwerker, evenals de bovenste decimeters van de bodem. De 
grond in depot 2 is licht verontreinigd met PAK en barium. De grond in dit depot voldoet ook niet aan 
de Maximale Waarde voor functieklasse Wonen. Depot 2 is daarmee ook niet geschikt om binnen de 
onderzoekslocatie te hergebruiken. 
 
Deellocatie C3: Voormalige olieverontreiniging ERU (strategie verdacht) 
Ter plaatse van de voormalige olieverontreiniging van het ERU terrein ter plaatse van de 
Steinhagenseweg worden geen verhoogde gehalten minerale olie en aromaten gemeten. Er is geen 
verontreiniging met minerale olie aanwezig. De gehanteerde strategie op verdacht samenhangende 
met een verontreiniging met minerale olie dient te worden verworpen. De kwaliteit van de bodem 
voldoet aan de Maximale Waarde voor functieklassen Wonen. 
 
Deellocatie D: Overig terreindeel 
Uit de analyseresultaten van de grondwatermonsters uit de peilbuizen blijkt dat er plaatselijk lichte tot 
sterke verontreinigingen op de onderzoekslocatie aanwezig zijn. Op basis hiervan is het grondwater 
op de gehele onderzoekslocatie onderzocht middels het uitvoeren van een aanvullend 
grondwateronderzoek. Hiervoor zijn de peilbuizen waarbij een tussenwaarde en/of interventiewaarde 
overschrijding geconstateerd is herbemonsterd en opnieuw geanalyseerd. 
 
Uit de analyseresultaten van het aanvullende grondwateronderzoek blijkt dat het grondwater hooguit 
licht verontreinigd is met metalen (barium, lood, molybdeen, zink).  
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Uit de herbemonsteringen blijk dat de eerder aangetroffen matige tot sterke verontreinigingen niet 
meer worden aangetroffen. De componenten welke in eerste instantie de tussen- en/of 
interventiewaarden overschreden, overschrijden de tussenwaarde niet meer (m.u.v. de concentratie 
barium bij peilbuis 72). Hier wordt marginale matige verontreiniging (gemeten waarde 340 µg/l en 
tussenwaarde 338 µg/l) met barium gemeten. De gemiddelde concentratie barium in het grondwater 
op de onderzoekslocatie overschrijdt de tussenwaarde niet. De milieuhygiënische kwaliteit van het 
grondwater vormt daarmee geen belemmering voor het voorgenomen gebruik van de 
onderzoekslocatie. Aanvullend onderzoek wordt na uitvoering van het grondwateronderzoek dan ook 
niet noodzakelijk geacht. Het is echter wel een aandachtspunt bij grondwateronttrekkingen en –
lozingen in de toekomst. 

5.2 Grondverzet 

Na het uitvoeren en interpretatie van de toetsingen van de gemiddelde kwaliteit per deellocatie blijkt 
dat grond die vrijkomt bij de ontgraving van de aan te leggen watergangen en parkeerplaatsen is her 
te gebruiken op de onderzoekslocatie. De gemiddelde kwaliteit van de vrijkomende grond voldoet aan 
de Maximale Waarde voor functieklasse Wonen. Het toepassen (en hergebruiken) van grond dient te 
worden gemeld bij landelijk meldpunt bodemkwaliteit. 

De grond uit de twee depots kan niet op de onderzoekslocatie worden hergebruikt. De concentraties 
overschrijden de Maximale Waarde voor functieklasse Wonen. De kwaliteit van de grond van depot 1 
overschrijdt zelfs de Maximale Waarde voor functieklasse Industrie. Voor het zanddepot op het 
oostelijk terreindeel zijn voldoende bewijsmiddelen aanwezig. Het gaat om schone grond en kan over 
het terrein worden uitgevlakt. 
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Bijlage 1: Regionale ligging van de onderzoekslocatie 
 
 
 

 
Foto 1: Overzicht onderzoeklocatie (bron: Google Earth) 
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Bijlage 2: Situatietekeningen 
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Bijlage 3: Boorprofielbeschrijvingen en veldverslag 



Projectcode: 08B243

Projectnaam: Plangebied Snellerpoort

Bijlage 3: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 001

X:

Y:

Datum: 16-09-2008

0
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0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak grindig, brokken 
klei, zwak puinhoudend, zwak 
koolhoudend, donkerbruin, depot

-100

Boring: 002

X:

Y:

Datum: 16-09-2008
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0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, brokken klei, zwak 
puinhoudend, zwak koolhoudend, 
donkerbruin, depot

-100

Boring: 003

X:

Y:

Datum: 16-09-2008
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braak0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, zwak 
koolhoudend, donkerbruin

-60

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, zwak 
koolhoudend, grijsbruin

-110

Klei, sterk siltig, donkergrijs

-160

Boring: 004

X:

Y:

Datum: 16-09-2008

0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, brokken klei, zwak 
puinhoudend, zwak koolhoudend, 
donkerbruin

-50

Klei, matig siltig, sporen zand, 
zwak puinhoudend, zwak 
koolhoudend, grijsbruin

-100

Klei, sterk siltig, donkergrijs

-150



Projectcode: 08B243

Projectnaam: Plangebied Snellerpoort

Bijlage 3: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 005

X:

Y:

Datum: 16-09-2008
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1

2

3

braak0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, zwak 
koolhoudend, donkerbruin

-50

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sporen zand, zwak puinhoudend, 
zwak koolhoudend, donkergrijs

-100

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
grijsbruin

-150

Boring: 006

X:

Y:

Datum: 16-09-2008
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1

2

3

braak0

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

-60

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, zwak 
koolhoudend, grijsbruin

-100

Klei, matig siltig, lichtgrijs

-150

Boring: 007

X:

Y:

Datum: 16-09-2008
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150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, brokken klei, zwak 
puinhoudend, zwak koolhoudend, 
donkerbruin

-50

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sporen zand, zwak puinhoudend, 
matig koolhoudend, grijsbruin

-100

Klei, sterk siltig, lichtgrijs

-150

Boring: 008

X:

Y:

Datum: 12-09-2008
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7

braak0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
resten planten, resten schelpen, 
matig roesthoudend, zwak 
puinhoudend, bruin

-30

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
resten schelpen, resten planten, 
matig puinhoudend, zwak 
grindhoudend, bruin

-50

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
resten schelpen, resten planten, 
zwak puinhoudend, zwak 
grindhoudend, donkerbruin

-80

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
resten schelpen, sporen planten, 
zwak puinhoudend, zwak 
roesthoudend, donker zwartbruin

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
schelpen, zwak grindhoudend, 
grijsbruin

-230



Projectcode: 08B243

Projectnaam: Plangebied Snellerpoort

Bijlage 3: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 009

X:

Y:

Datum: 16-09-2008
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0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, brokken klei, zwak 
puinhoudend, zwak koolhoudend, 
depot

-100

Boring: 010

X:

Y:

Datum: 16-09-2008
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0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, brokken klei, zwak 
puinhoudend, zwak koolhoudend, 
donkerbruin, depot

-100

Boring: 011

X:

Y:

Datum: 11-09-2008

0

50

1

gras0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, resten 
planten, donker zwartbruin

-50

Boring: 012

X:

Y:

Datum: 11-09-2008
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7

gras0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
matig wortelhoudend, zwak 
baksteenhoudend, donkerbruin

-10

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak houthoudend, zwak 
wortelhoudend, donkerbruin

-40

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
matig wortelhoudend, resten 
planten, zwak roesthoudend, 
donker grijsbruin

-60

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
laagjes veen, resten planten, 
donker zwartgrijs

-100

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
zwak grindhoudend, donker 
zwartgrijs

-150

Veen, mineraalarm, donkerbruin

-220



Projectcode: 08B243

Projectnaam: Plangebied Snellerpoort

Bijlage 3: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 013

X:

Y:

Datum: 11-09-2008

0
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1

gras0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
resten planten, zwak 
wortelhoudend, zwak 
roesthoudend, donker grijsbruin

-50

Boring: 014

X:

Y:

Datum: 11-09-2008
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gras0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak grindhoudend, zwak 
roesthoudend, zwak 
wortelhoudend, donkerbruin

-60

Zand, matig fijn, kleiïg, matig 
humeus, matig plantenhoudend, 
donker zwartgrijs

-100

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
resten planten, donker bruingrijs

-140

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, donkergrijs

-180

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin

-200

Boring: 015

X:

Y:

Datum: 11-09-2008

0

50

1

gras0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak grindhoudend, zwak 
roesthoudend, donkerbruin

-50

Boring: 016

X:

Y:

Datum: 11-09-2008

0

50

1

gras0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
sporen grind, donkerbruin

-50



Projectcode: 08B243

Projectnaam: Plangebied Snellerpoort

Bijlage 3: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 017

X:

Y:

Datum: 11-09-2008

0

50

1

gras0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, zwak 
grindhoudend, donkerbruin

-50

Boring: 018

X:

Y:

Datum: 11-09-2008
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5

gras0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
matig wortelhoudend, sporen grind, 
donkerbruin-20

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
sporen baksteen, sporen roest, 
lichtgrijs

-70

Veen, zwak kleiïg, zwak 
houthoudend, donkerbruin

-200

Boring: 019

X:

Y:

Datum: 11-09-2008
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2

gras0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
sporen grind, matig wortelhoudend, 
donkerbruin-20

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, donkergrijs

-50

Boring: 020

X:

Y:

Datum: 11-09-2008

0

50

1

gras0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, resten grind, 
donkergrijs

-50



Projectcode: 08B243

Projectnaam: Plangebied Snellerpoort

Bijlage 3: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 021

X:

Y:

Datum: 11-09-2008

0

50

1

gras0

Klei, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, resten baksteen, 
donkergrijs

-50

Boring: 022

X:

Y:

Datum: 11-09-2008

0
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1

gras0

Klei, zwak siltig, resten baksteen, 
donkergrijs

-50

Boring: 023

X:

Y:

Datum: 11-09-2008
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6

gras0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, donkerbruin

-80

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin

-100

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
donkergrijs

-130

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin

-200

Boring: 024

X:

Y:

Datum: 11-09-2008

0

50

1

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, zwak 
baksteenhoudend, donkerbruin

-50



Projectcode: 08B243

Projectnaam: Plangebied Snellerpoort

Bijlage 3: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 025

X:

Y:

Datum: 11-09-2008

0

50

1

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, donkerbruin

-50

Boring: 026

X:

Y:

Datum: 11-09-2008

0

50

1

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, sporen roest, 
donkerbruin

-50

Boring: 027

X:

Y:

Datum: 11-09-2008
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gras0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, donkerbruin

-60

Klei, zwak siltig, donkergrijs

-80

Veen, zwak kleiïg, zwak 
houthoudend, donkerbruin

-210

Boring: 028

X:

Y:

Datum: 11-09-2008

0

50

1

gras0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, donkerbruin

-50



Projectcode: 08B243

Projectnaam: Plangebied Snellerpoort

Bijlage 3: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 029

X:

Y:

Datum: 11-09-2008

0

50

1

gras0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, zwak 
wortelhoudend, donkerbruin

-50

Boring: 030

X:

Y:

Datum: 10-09-2008
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4

gras0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin

-100

Klei, zwak siltig, donkergrijs

-150

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
donkerbruin

-200

Boring: 031

X:

Y:

Datum: 10-09-2008

0

50

1

gras0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin

-50

Boring: 032

X:

Y:

Datum: 10-09-2008

0

50

1

gras0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin

-50



Projectcode: 08B243

Projectnaam: Plangebied Snellerpoort

Bijlage 3: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 033

X:

Y:

Datum: 10-09-2008

0

50

1

gras0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin

-50

Boring: 034

X:

Y:

Datum: 10-09-2008

0

50

1

gras0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin

-50

Boring: 035

X:

Y:

Datum: 10-09-2008
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4

gras0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin

-50

Klei, zwak siltig, donkergrijs

-200

Boring: 036

X:

Y:

Datum: 10-09-2008

0

50

1

gras0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin

-50



Projectcode: 08B243

Projectnaam: Plangebied Snellerpoort

Bijlage 3: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 037

X:

Y:

Datum: 10-09-2008

0

50

1

gras0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
donkergrijs

-50

Boring: 038

X:

Y:

Datum: 10-09-2008
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1
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4

5

gras0

Klei, zwak siltig, donkerbruin, EC 
756

-150

Veen, sterk kleiïg, donkergrijs

-250

Boring: 039

X:

Y:

Datum: 10-09-2008
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4

gras0

Klei, zwak siltig, donkerbruin

-150

Veen, zwak kleiïg, grijsbruin

-200

Boring: 040

X:

Y:

Datum: 10-09-2008

0

50

1

gras0

Klei, zwak siltig, donkergrijs

-50



Projectcode: 08B243

Projectnaam: Plangebied Snellerpoort

Bijlage 3: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 041

X:

Y:

Datum: 16-09-2008
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weiland0

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

-90

Veen, zwak kleiïg, grijsbruin

-200

Boring: 042

X:

Y:

Datum: 16-09-2008

0

50

1

weiland0

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
laagjes zand, grijsbruin

-50

Boring: 043

X:

Y:

Datum: 16-09-2008
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weiland0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
donkerbruin

-100

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin

-200

Boring: 044

X:

Y:

Datum: 11-09-2008
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1

2

berm0

Klei, zwak zandig, zwak 
puinhoudend, resten roest, donker 
bruinbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruinbeige

-100



Projectcode: 08B243

Projectnaam: Plangebied Snellerpoort

Bijlage 3: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 045

X:

Y:

Datum: 11-09-2008
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4

berm0

Klei, sterk zandig, resten puin, 
resten wortels, donker bruinbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, grijsblauw

-200

Boring: 046

X:

Y:

Datum: 11-09-2008
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1

2

berm0

Klei, sterk zandig, matig 
puinhoudend, resten wortels, 
donker bruinbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, bruingrijs

-100

Boring: 047

X:

Y:

Datum: 12-09-2008
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klinker0

KLINKER-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
grindhoudend, zwak 
schelphoudend, licht grijsbruin

-120

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, brokken klei, donker 
grijsgrijs

-200

Boring: 048

X:

Y:

Datum: 12-09-2008

0

50

1

groenstrook0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
matig wortelhoudend, sporen grind, 
donkerbruin

-50



Projectcode: 08B243

Projectnaam: Plangebied Snellerpoort

Bijlage 3: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 049

X:

Y:

Datum: 11-09-2008

0

50

1

groenstrook0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
laagjes zand, donkerbruin

-50

Boring: 050

X:

Y:

Datum: 11-09-2008

0
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1

2

groenstrook0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
donkerbruin

-30

Klei, sterk siltig, zwak 
zandhoudend, lichtgrijs

-50

Boring: 051

X:

Y:

Datum: 11-09-2008

0
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1

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donkerbruin, PU6

-50

Boring: 052

X:

Y:

Datum: 11-09-2008

0

50

1

klinker0

-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-50



Projectcode: 08B243

Projectnaam: Plangebied Snellerpoort

Bijlage 3: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 053

X:

Y:

Datum: 12-09-2008
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2

klinker0

KLINKER-7

grijsoranje, PU5

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, sporen baksteen, 
zwak schelphoudend, donkergrijs

-100

Boring: 054

X:

Y:

Datum: 12-09-2008
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groenstrook0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
matig wortelhoudend, zwak 
grindhoudend, donker bruingrijs

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken klei, licht grijsgrijs

-80

Klei, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, donkergrijs

-110

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin

-200

Boring: 055

X:

Y:

Datum: 12-09-2008

0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, zwak 
grindhoudend, donkerbruin

-50

Boring: 056

X:

Y:

Datum: 12-09-2008

0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, zwak schelphoudend, 
zwak grindhoudend, donkerbruin

-50



Projectcode: 08B243

Projectnaam: Plangebied Snellerpoort

Bijlage 3: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 057

X:

Y:

Datum: 12-09-2008
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klinker0

-6

volledig puin, oranjegrijs
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Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs

-110

Boring: 058

X:

Y:

Datum: 12-09-2008
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klinker0

KLINKER-7

volledig puin, grijsoranje

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, resten schelpen, 
donkergrijs

-200

Boring: 059

X:

Y:

Datum: 12-09-2008
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KLINKER-7

grijsoranje, PU5

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, donkergrijs

-100

Boring: 060

X:

Y:

Datum: 12-09-2008

0
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1

klinker0

-6

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-50



Projectcode: 08B243

Projectnaam: Plangebied Snellerpoort

Bijlage 3: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 061

X:

Y:

Datum: 12-09-2008
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groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, zwak schelphoudend, 
donkerbruin

-50

Boring: 062

X:

Y:

Datum: 12-09-2008
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klinker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, zwak 
grindhoudend, brokken klei, licht 
bruinbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, licht grijsgrijs

-200

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
resten schelpen, donkergrijs

-250

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin

-300

Boring: 063

X:

Y:

Datum: 12-09-2008
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klinker0

KLINKER-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, resten schelpen, 
lichtbruin

-50

Boring: 064

X:

Y:

Datum: 12-09-2008
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-6

volledig puin, oranjegrijs

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs

-100



Projectcode: 08B243

Projectnaam: Plangebied Snellerpoort

Bijlage 3: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: 066

X:

Y:

Datum: 12-09-2008
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Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, lichtbruin
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Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs
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Veen, zwak kleiïg, donker grijsbruin
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Boring: 067
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Datum: 11-09-2008
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin
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Boring: 068
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Datum: 11-09-2008

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

klinker0
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin
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Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
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Bijlage 4a: Analysecertificaten grond 
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194  AG Hoogvliet
Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

: Plangebied Snellerpoort Woerden (watergang)
: 08B243
: 11356386, versie nummer: 1

C.S.O. MAASTRICHT ir. 
B.P.J.E. [naam]    
Postbus 1323
6201 BH  MAASTRICHT

Uw projectnaam
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer

Hoogvliet, 22-09-2008

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 08B243.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

drs. [naam]                     
Managing Director Environmental
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

BG 1 BG 1 20 (0-50) 19 (0-20) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 11 (0-50) 13 (0-50)

BG 2 BG 2 24 (0-50) 18 (20-70) 22 (0-50) 21 (0-50) 12 (0-10)

BG 3 BG 3 30 (0-50) 27 (0-50) 29 (0-50) 28 (0-50) 23 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50)

BG 4 BG 4 40 (0-50) 39 (0-50) 37 (0-50) 36 (0-50) 34 (0-50) 32 (0-50)

OG 1 OG 1 38 (100-150) 35 (150-200) 30 (100-150) 23 (100-130) 12 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 64.4 66.2 61.6 65.0 67.4
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten g S Geen Geen Geen Geen Geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 11.6 8.9 12.8 9.0 8.4

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 23 32 24 28 26

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 160 260 140 170 160
cadmium mg/kgds S <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35
kobalt mg/kgds S 8.5 8.7 8.4 11 9.6
koper mg/kgds S 21 22 25 21 23
kwik mg/kgds S <0.10 0.11 0.19 <0.10 0.10
lood mg/kgds S 33 29 44 25 34
molybdeen mg/kgds S <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5
nikkel mg/kgds S 30 39 30 37 36
zink mg/kgds S 79 71 78 83 75

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
fenantreen mg/kgds S 0.04 <0.01 0.03 <0.01 <0.01
antraceen mg/kgds S 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
fluoranteen mg/kgds S 0.10 0.02 0.08 <0.01 0.03
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.05 <0.01 0.04 <0.01 0.01
chryseen mg/kgds S 0.05 <0.01 0.04 <0.01 0.01
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.03 <0.01 0.03 <0.01 <0.01
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.05 <0.01 0.04 <0.01 <0.01
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.04 <0.01 0.03 <0.01 <0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.04 <0.01 0.03 <0.01 <0.01
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 0.40 1) <0.1 1) 0.32 1) <0.1 1) <0.1 1)

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.41 2) 0.08 2) 0.33 2) 0.07 2) 0.11 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2
PCB 52 µg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2
PCB 101 µg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

BG 1 BG 1 20 (0-50) 19 (0-20) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 11 (0-50) 13 (0-50)

BG 2 BG 2 24 (0-50) 18 (20-70) 22 (0-50) 21 (0-50) 12 (0-10)

BG 3 BG 3 30 (0-50) 27 (0-50) 29 (0-50) 28 (0-50) 23 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50)

BG 4 BG 4 40 (0-50) 39 (0-50) 37 (0-50) 36 (0-50) 34 (0-50) 32 (0-50)

OG 1 OG 1 38 (100-150) 35 (150-200) 30 (100-150) 23 (100-130) 12 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 118 µg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2
PCB 138 µg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2
PCB 153 µg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2
PCB 180 µg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2
som PCB (7) µg/kgds S <14 <14 <14 <14 <14
som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5
fractie C12 - C22 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5
fractie C22 - C30 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5
fractie C30 - C40 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 <20 <20 <20 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie is een optelling van de ruwe waarden waarna de berekening heeft plaatsgevonden.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

OG 2 OG 2 38 (200-250) 27 (130-180) 23 (180-200) 18 (120-170) 14 (180-200) 12 (150-200)

OG 3 OG 3 14 (60-100)

Analyse Eenheid Q 006 007

droge stof gew.-% S 35.7 68.6
gewicht artefacten g S <1 <1
aard van de artefacten g S Geen Geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 34.3 7.3

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 17 3) 17

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 150 94
cadmium mg/kgds S <0.35 <0.35
kobalt mg/kgds S 7.6 7.9
koper mg/kgds S 22 17
kwik mg/kgds S 0.11 <0.10
lood mg/kgds S 16 24
molybdeen mg/kgds S <1.5 <1.5
nikkel mg/kgds S 30 25
zink mg/kgds S 58 72

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.02 4) <0.01
fenantreen mg/kgds S <0.02 4) 0.07
antraceen mg/kgds S <0.02 4) 0.02
fluoranteen mg/kgds S 0.02 0.14
benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.02 4) 0.07
chryseen mg/kgds S <0.02 4) 0.06
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.02 4) 0.04
benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.02 4) 0.06
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.02 4) 0.04
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.02 4) 0.04
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S <0.20 1) 5) 0.55 1)

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.15 2) 0.56 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <2 <2
PCB 52 µg/kgds S <2 <2
PCB 101 µg/kgds S <2 <2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

OG 2 OG 2 38 (200-250) 27 (130-180) 23 (180-200) 18 (120-170) 14 (180-200) 12 (150-200)

OG 3 OG 3 14 (60-100)

Analyse Eenheid Q 006 007

PCB 118 µg/kgds S <2 <2
PCB 138 µg/kgds S <2 <2
PCB 153 µg/kgds S <2 <2
PCB 180 µg/kgds S <2 <2
som PCB (7) µg/kgds S <14 <14
som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 9.8 9.8

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds <5 <5
fractie C12 - C22 mg/kgds <5 <5
fractie C22 - C30 mg/kgds <5 <5
fractie C30 - C40 mg/kgds <5 <5
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.



Plangebied Snellerpoort Woerden (watergang)
08B243
11356386

12-09-2008
12-09-2008

22-09-2008

Blad 7 van 10C.S.O. MAASTRICHT
ir. [naam]

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie is een optelling van de ruwe waarden waarna de berekening heeft plaatsgevonden.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
3 Het resultaat is indikatief ivm storende matrix.
4 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. lage droge stof.
5 Verhoogde rapportagegrens van de som i.v.m. lage droge stof.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/II/A. Grond
(AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-6
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-8, NEN 6966 ontsluiting: NEN 6961
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-8, NEN-ISO 16772 ontsluiting: NEN 6961
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-8, NEN 6966 ontsluiting: NEN 6961
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010
fenantreen Grond (AS3000) Conform AS3010-9
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3020
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-11
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y1373834 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
001 Y1373837 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
001 Y1373839 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
001 Y1373840 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
001 Y1373851 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
001 Y1373951 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
001 Y1373959 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
001 Y1373963 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
002 Y1373789 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
002 Y1373946 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
002 Y1373949 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
002 Y1373962 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
002 Y1373965 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
003 Y1373764 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
003 Y1373766 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
003 Y1373773 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
003 Y1373955 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
003 Y1373960 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
003 Y1373961 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
003 Y1374301 10-09-2008 10-09-2008 ALC201
004 Y1374157 10-09-2008 10-09-2008 ALC201
004 Y1374158 10-09-2008 10-09-2008 ALC201
004 Y1374163 10-09-2008 10-09-2008 ALC201
004 Y1374168 10-09-2008 10-09-2008 ALC201
004 Y1374302 10-09-2008 10-09-2008 ALC201
004 Y1374303 10-09-2008 10-09-2008 ALC201
005 Y1373801 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
005 Y1373952 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
005 Y1374156 10-09-2008 10-09-2008 ALC201
005 Y1374169 10-09-2008 10-09-2008 ALC201
005 Y1374300 10-09-2008 10-09-2008 ALC201
006 Y1373774 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
006 Y1373833 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
006 Y1373841 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
006 Y1373948 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
006 Y1373954 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

006 Y1374153 10-09-2008 10-09-2008 ALC201
007 Y1373849 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194  AG Hoogvliet
Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

: Plangebied Snellerpoort Woerden (Oostrand vml. slib uit sloot)
: 08B243
: 11356394, versie nummer: 1

C.S.O. MAASTRICHT ir. 
[naam]                 
Postbus 1323
6201 BH  MAASTRICHT

Uw projectnaam
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer

Hoogvliet, 22-09-2008

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 08B243.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

drs. [naam]                    
Managing Director Environmental
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

BG1 BG1 83 (0-50) 85 (0-40) 84 (0-50) 86 (0-50) 88 (0-50) 90 (0-40)

BG2 BG2 83 (50-70) 85 (40-60) 84 (50-60) 89 (30-60) 90 (40-60)

BG3 BG3 91 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003

droge stof gew.-% S 73.6 82.1 65.4
gewicht artefacten g S <1 <1 <1
aard van de artefacten g S Geen Geen Geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.7 2.4 11.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 33 1.9 25

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 140 49 240
cadmium mg/kgds S <0.35 <0.35 <0.35
kobalt mg/kgds S 8.4 3.5 11
koper mg/kgds S 21 <10 33
kwik mg/kgds S 0.11 <0.10 0.24
lood mg/kgds S 36 21 56
molybdeen mg/kgds S <1.5 <1.5 1.5
nikkel mg/kgds S 29 8.8 39
zink mg/kgds S 74 29 100

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01
fenantreen mg/kgds S 0.02 0.02 0.18
antraceen mg/kgds S <0.01 <0.01 0.04
fluoranteen mg/kgds S 0.04 0.04 0.32
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02 0.02 0.14
chryseen mg/kgds S 0.02 0.02 0.16
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01 0.01 0.08
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02 0.02 0.12
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02 0.02 0.08
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01 0.01 0.08
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 0.15 1) 0.15 1) 1.2 1)

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.17 2) 0.16 2) 1.2 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <2 <2 <2
PCB 52 µg/kgds S <2 <2 <2
PCB 101 µg/kgds S <2 <2 <2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

BG1 BG1 83 (0-50) 85 (0-40) 84 (0-50) 86 (0-50) 88 (0-50) 90 (0-40)

BG2 BG2 83 (50-70) 85 (40-60) 84 (50-60) 89 (30-60) 90 (40-60)

BG3 BG3 91 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 118 µg/kgds S <2  <2  <2      

PCB 138 µg/kgds S <2  <2  <2      

PCB 153 µg/kgds S <2  <2  <2      

PCB 180 µg/kgds S <2  <2  <2      

som PCB (7) µg/kgds S <14  <14  <14      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 9.8  9.8  9.8      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  <5  <5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie is een optelling van de ruwe waarden waarna de berekening heeft plaatsgevonden.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/II/A. Grond
(AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-6
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-8, NEN 6966 ontsluiting: NEN 6961
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-8, NEN-ISO 16772 ontsluiting: NEN 6961
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-8, NEN 6966 ontsluiting: NEN 6961
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010
fenantreen Grond (AS3000) Conform AS3010-9
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3020
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-11
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y1373888 10-09-2008 10-09-2008 ALC201
001 Y1373891 10-09-2008 10-09-2008 ALC201
001 Y1373895 10-09-2008 10-09-2008 ALC201
001 Y1373898 10-09-2008 10-09-2008 ALC201
001 Y1373901 10-09-2008 10-09-2008 ALC201
001 Y1373904 10-09-2008 10-09-2008 ALC201
002 Y1373502 10-09-2008 10-09-2008 ALC201
002 Y1373758 10-09-2008 10-09-2008 ALC201
002 Y1373885 10-09-2008 10-09-2008 ALC201
002 Y1373893 10-09-2008 10-09-2008 ALC201
002 Y1373902 10-09-2008 10-09-2008 ALC201
003 Y1374142 10-09-2008 10-09-2008 ALC201
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194  AG Hoogvliet
Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

: Plangebied Snellerpoort Woerden (depots en olie)
: 08B243
: 11357803, versie nummer: 1

C.S.O. MAASTRICHT ir.
[naam]
Postbus 1323
6201 BH  MAASTRICHT

Uw projectnaam
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer

Hoogvliet, 22-09-2008

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 08B243.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

drs. [naam]
Managing Director Environmental
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

DEPOT 1 DEPOT 1 01 (50-100) 02 (0-50)

DEPOT 2 DEPOT 2 09 (0-50) 10 (50-100)

M1 M1 06 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50)

M2 M2 07 (0-50) 04 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004

droge stof gew.-% S 89.1 78.7 80.9 83.5
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten g S Geen Geen Geen Geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.8 10.0

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 4.4 21

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 110 170
cadmium mg/kgds S 0.4 <0.35
kobalt mg/kgds S 4.4 8.5
koper mg/kgds S 19 24
kwik mg/kgds S 0.22 <0.10
lood mg/kgds S 520 34
molybdeen mg/kgds S <1.5 <1.5
nikkel mg/kgds S 12 31
zink mg/kgds S 280 85

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen mg/kgds S <0.05 5) <0.05 5)

tolueen mg/kgds S <0.1 5) <0.1 5)

ethylbenzeen mg/kgds S <0.05 5) <0.05 5)

o-xyleen mg/kgds S <0.1 5) <0.1 5)

p- en m-xyleen mg/kgds S <0.1 5) <0.1 5)

xylenen mg/kgds S <0.2 1) 5) <0.2 1) 5)

xylenen (0.7 factor) mg/kgds S 0.14 2) 5) 0.14 2) 5)

totaal BTEX mg/kgds S <0.4 1) <0.4 1)

totaal BTEX (0.7 factor) mg/kgds S 0.28 2) 0.28 2)

naftaleen mg/kgds Q <0.1 <0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01 <0.04 3)

fenantreen mg/kgds S 0.23 0.75
antraceen mg/kgds S 0.05 0.27
fluoranteen mg/kgds S 0.51 2.2
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.24 1.0
chryseen mg/kgds S 0.23 0.90

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

DEPOT 1 DEPOT 1 01 (50-100) 02 (0-50)

DEPOT 2 DEPOT 2 09 (0-50) 10 (50-100)

M1 M1 06 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50)

M2 M2 07 (0-50) 04 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.14 0.45
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.23 0.86
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.17 0.50
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.17 0.54
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 2.0 1) <7.5 1) 4)

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 2.0 2) 7.5 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <2 <2
PCB 52 µg/kgds S <2 <2
PCB 101 µg/kgds S <2 <2
PCB 118 µg/kgds S <2 <2
PCB 138 µg/kgds S <2 <2
PCB 153 µg/kgds S <2 <2
PCB 180 µg/kgds S <2 <2
som PCB (7) µg/kgds S <14 <14
som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 9.8 9.8

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds <5 <5 <5 <5
fractie C12 - C22 mg/kgds <5 <5 <5 <5
fractie C22 - C30 mg/kgds <5 9 <5 7
fractie C30 - C40 mg/kgds <5 5 <5 7
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 <20 <20 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie is een optelling van de ruwe waarden waarna de berekening heeft plaatsgevonden.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
3 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.
4 Verhoogde rapportagegrens van de som i.v.m. met noodzakelijke verdunning.
5 Het analysemonster is verkregen door het mengen van 2 of meer deelmonsters. Door de vluchtigheid van de component

is het resultaat indicatief.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/II/A. Grond
(AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-6
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-8, NEN 6966 ontsluiting: NEN 6961
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-8, NEN-ISO 16772 ontsluiting: NEN 6961
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-8, NEN 6966 ontsluiting: NEN 6961
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010
fenantreen Grond (AS3000) Conform AS3010-9
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3020
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-11
benzeen Grond (AS3000) Conform AS3030-1
tolueen Grond (AS3000) Idem
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

ethylbenzeen Grond (AS3000) Idem
o-xyleen Grond (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grond (AS3000) Idem
xylenen Grond (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Eigen methode, headspace GCMS

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y1599525 16-09-2008 16-09-2008 ALC201
001 Y1599532 16-09-2008 16-09-2008 ALC201
002 Y1375125 16-09-2008 16-09-2008 ALC201
002 Y1375128 16-09-2008 16-09-2008 ALC201
003 Y1375138 16-09-2008 16-09-2008 ALC201
003 Y1599540 16-09-2008 16-09-2008 ALC201
003 Y1599543 16-09-2008 16-09-2008 ALC201
004 Y1599545 16-09-2008 16-09-2008 ALC201
004 Y1599550 16-09-2008 16-09-2008 ALC201
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

C.S.O. MAASTRICHT
ir. [naam]

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer

Monsternummer: 
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

DEPOT 2DEPOT 2 09 (0-50) 10 (50-100)
002
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

C.S.O. MAASTRICHT
ir. [naam]

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer

Monsternummer: 
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M2M2 07 (0-50) 04 (0-50)
004
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194  AG Hoogvliet
Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

: Plangebied Snellerpoort Woerden (parkeerplaats tpv Winkelcentrum)
: 08B243
: 11356812, versie nummer: 1

C.S.O. MAASTRICHT ir.
[naam]
Postbus 1323
6201 BH  MAASTRICHT

Uw projectnaam
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer

Hoogvliet, 21-09-2008

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 08B243.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

drs. [naam]
Managing Director Environmental
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

BG-1 BG-1 53 (60-100) 64 (6-50) 55 (0-50) 56 (0-50) 63 (7-50) 47 (7-50) 66 (6-50)

BG-2 BG-2 54 (0-50) 48 (0-50)

OG-1 OG-1 58 (160-200) 62 (100-150) 54 (50-80) 47 (120-170) 66 (100-150)

OG-2 OG-2 62 (200-250) 54 (80-110)

OG-3 OG-3 62 (250-300) 54 (160-200) 66 (200-230)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 88.7 66.0 82.7 64.1 21.8
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten g S Geen Geen Geen Geen Geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.2 14.2 1.0 11.0 45.6

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.7 19 <1 29 20 3)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 52 130 <20 240 210
cadmium mg/kgds S <0.35 <0.35 <0.35 0.5 0.8
kobalt mg/kgds S 3.5 7.4 <3 10 10
koper mg/kgds S <10 20 <10 59 47
kwik mg/kgds S <0.10 0.12 <0.10 0.56 0.67
lood mg/kgds S <13 32 <13 190 180
molybdeen mg/kgds S <1.5 <1.5 <1.5 1.5 2.6
nikkel mg/kgds S 10 26 6.6 36 39
zink mg/kgds S 27 70 <20 140 160

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.04 4)

fenantreen mg/kgds S 0.06 0.01 <0.01 0.03 0.09
antraceen mg/kgds S 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.04 4)

fluoranteen mg/kgds S 0.11 0.03 0.01 0.09 0.26
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.06 0.02 <0.01 0.04 0.13
chryseen mg/kgds S 0.05 0.02 <0.01 0.04 0.14
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.03 0.01 <0.01 0.03 0.09
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.05 0.01 <0.01 0.04 0.11
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.03 0.02 <0.01 0.03 0.07
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.03 0.01 <0.01 0.03 0.08
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 0.43 1) 0.13 1) <0.1 1) 0.34 1) <1.0 1) 5)

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.44 2) 0.15 2) 0.07 2) 0.36 2) 1.0 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2
PCB 52 µg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2
PCB 101 µg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

BG-1 BG-1 53 (60-100) 64 (6-50) 55 (0-50) 56 (0-50) 63 (7-50) 47 (7-50) 66 (6-50)

BG-2 BG-2 54 (0-50) 48 (0-50)

OG-1 OG-1 58 (160-200) 62 (100-150) 54 (50-80) 47 (120-170) 66 (100-150)

OG-2 OG-2 62 (200-250) 54 (80-110)

OG-3 OG-3 62 (250-300) 54 (160-200) 66 (200-230)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 118 µg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2
PCB 138 µg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2
PCB 153 µg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2
PCB 180 µg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2
som PCB (7) µg/kgds S <14 <14 <14 <14 <14
som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5
fractie C12 - C22 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5
fractie C22 - C30 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5
fractie C30 - C40 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 <20 <20 <20 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie is een optelling van de ruwe waarden waarna de berekening heeft plaatsgevonden.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
3 Het resultaat is indikatief ivm storende matrix.
4 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. lage droge stof.
5 Verhoogde rapportagegrens van de som i.v.m. lage droge stof.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/II/A. Grond
(AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-6
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-8, NEN 6966 ontsluiting: NEN 6961
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-8, NEN-ISO 16772 ontsluiting: NEN 6961
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-8, NEN 6966 ontsluiting: NEN 6961
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010
fenantreen Grond (AS3000) Conform AS3010-9
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3020
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-11
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y1373471 12-09-2008 12-09-2008 ALC201
001 Y1373558 12-09-2008 12-09-2008 ALC201
001 Y1373854 12-09-2008 12-09-2008 ALC201
001 Y1373856 12-09-2008 12-09-2008 ALC201
001 Y1373862 12-09-2008 12-09-2008 ALC201
001 Y1373992 12-09-2008 12-09-2008 ALC201
001 Y1374004 12-09-2008 12-09-2008 ALC201
002 Y1373536 12-09-2008 12-09-2008 ALC201
002 Y1373559 12-09-2008 12-09-2008 ALC201
003 Y1373489 12-09-2008 12-09-2008 ALC201 Theoretische monsternamedatum
003 Y1373563 12-09-2008 12-09-2008 ALC201
003 Y1373811 12-09-2008 12-09-2008 ALC201
003 Y1373869 12-09-2008 12-09-2008 ALC201
003 Y1374005 12-09-2008 12-09-2008 ALC201
004 Y1373564 12-09-2008 12-09-2008 ALC201
004 Y1373844 12-09-2008 12-09-2008 ALC201
005 Y1373456 12-09-2008 12-09-2008 ALC201
005 Y1373828 12-09-2008 12-09-2008 ALC201
005 Y1374001 12-09-2008 12-09-2008 ALC201
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194  AG Hoogvliet
Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

: Plangebied Snellerpoort Woerden (parkeerplaats tpv winkelcentrum)
: 08B243
: 11356838, versie nummer: 1

C.S.O. MAASTRICHT 

[naam]                 

Postbus 1323
6201 BH  MAASTRICHT

Uw projectnaam
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer

Hoogvliet, 22-09-2008

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 08B243.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

drs. [naam]                    
Managing Director Environmental
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

BG-3 BG-3 70 (10-40) 69 (10-50) 68 (10-50) 67 (10-50) 52 (10-50) 51 (0-50)

BG-4 BG-4 44 (0-50) 46 (0-50) 45 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002

droge stof gew.-% S 92.3 68.7
gewicht artefacten g S <1 <1
aard van de artefacten g S Geen Geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.1 11.4

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1 26

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

METALEN
barium mg/kgds S <20 360
cadmium mg/kgds S <0.35 0.6
kobalt mg/kgds S <3 18
koper mg/kgds S <10 64
kwik mg/kgds S <0.10 0.33
lood mg/kgds S <13 120
molybdeen mg/kgds S <1.5 2.1
nikkel mg/kgds S 8.0 60
zink mg/kgds S <20 170

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01 <0.01
fenantreen mg/kgds S 0.01 <0.01
antraceen mg/kgds S <0.01 <0.01
fluoranteen mg/kgds S 0.04 0.03
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02 0.02
chryseen mg/kgds S 0.02 0.02
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01 <0.01
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02 0.02
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01 0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01 0.01
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 0.15 1) 0.12 1)

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.16 2) 0.14 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <2 <2
PCB 52 µg/kgds S <2 <2
PCB 101 µg/kgds S <2 <2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.



Plangebied Snellerpoort Woerden (parkeerplaats tpv winkelcentrum)
08B243
11356838

12-09-2008
12-09-2008

22-09-2008

Blad 3 van 6C.S.O. MAASTRICHT 

ir. [naam]

Projectnaam 

Projectnummer 
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

BG-3 BG-3 70 (10-40) 69 (10-50) 68 (10-50) 67 (10-50) 52 (10-50) 51 (0-50)

BG-4 BG-4 44 (0-50) 46 (0-50) 45 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002

PCB 118 µg/kgds S <2 <2
PCB 138 µg/kgds S <2 <2
PCB 153 µg/kgds S <2 <2
PCB 180 µg/kgds S <2 <2
som PCB (7) µg/kgds S <14 <14
som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 9.8 9.8

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds <5 <5
fractie C12 - C22 mg/kgds <5 <5
fractie C22 - C30 mg/kgds <5 <5
fractie C30 - C40 mg/kgds <5 <5
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie is een optelling van de ruwe waarden waarna de berekening heeft plaatsgevonden.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/II/A. Grond
(AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-6
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-8, NEN 6966 ontsluiting: NEN 6961
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-8, NEN-ISO 16772 ontsluiting: NEN 6961
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-8, NEN 6966 ontsluiting: NEN 6961
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010
fenantreen Grond (AS3000) Conform AS3010-9
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3020
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-11
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y1373513 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
001 Y1373761 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
001 Y1373972 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
001 Y1373975 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
001 Y1373978 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
001 Y1373984 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
002 Y1465666 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
002 Y1465667 11-09-2008 11-09-2008 ALC201
002 Y1465677 11-09-2008 11-09-2008 ALC201



Rapportnummer:08.RB436  

Bijlage 4b: Analysecertificaten grondwater 
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194  AG Hoogvliet
Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

: Plangebied Snellerpoort, Woerden
: 08B243
: 11359791, versie nummer: 1

C.S.O. MAASTRICHT ir. 
[naam]                 

Postbus 1323
6201 BH  MAASTRICHT

Uw projectnaam
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer

Hoogvliet, 26-09-2008

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 08B243.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 13 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

drs. [naam]                     
Managing Director Environmental
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

08-1-1 08-1-1 08 (130-230)

12-1-1 12-1-1 12 (120-220)

27-1-1 27-1-1 27 (110-210)

38-1-1 38-1-1 38 (150-250)

45-1-1 45-1-1 45 (200-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
barium µg/l S 55 320 200 350 110
cadmium µg/l S <0.8 <0.8 <0.8 <0.8 <0.8
kobalt µg/l S <5 24 7.9 28 <5
koper µg/l S <15 <15 <15 <15 <15
kwik µg/l S <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
lood µg/l S <15 18 <15 <15 <15
molybdeen µg/l S 7.8 <3.6 <3.6 <3.6 <3.6
nikkel µg/l S <15 18 <15 28 <15
zink µg/l S <60 310 <60 75 92

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
tolueen µg/l S 0.95 0.65 0.74 1.7 1.5
ethylbenzeen µg/l S 0.40 <0.3 <0.3 0.72 <0.3
o-xyleen µg/l S 0.56 0.30 0.29 2.0 0.57
p- en m-xyleen µg/l S 1.5 0.85 0.85 4.7 1.6
xylenen µg/l S 2.1 1.2 1.1 6.6 2.2
xylenen (0.7 factor) µg/l S 2.1 1.2 1.1 6.6 2.2
styreen µg/l S <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
naftaleen µg/l S 1.5 0.07 <0.05 0.08 <0.05

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
1,2-dichloorethaan µg/l S <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen

µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14

dichloormethaan µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
som dichloorpropanen µg/l S <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9
som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

tetrachlooretheen µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

08-1-1 08-1-1 08 (130-230)

12-1-1 12-1-1 12 (120-220)

27-1-1 27-1-1 27 (110-210)

38-1-1 38-1-1 38 (150-250)

45-1-1 45-1-1 45 (200-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

tetrachloormethaan µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 0.17 <0.1
1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
trichlooretheen µg/l S <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
chloroform µg/l S <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
vinylchloride µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
bromoform µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l <25 <25 <25 <25 <25
fractie C12 - C22 µg/l <25 <25 <25 <25 <25
fractie C22 - C30 µg/l <25 <25 <25 <25 <25
fractie C30 - C40 µg/l <25 <25 <25 <25 <25
totaal olie C10 - C40 µg/l S <100 <100 <100 <100 <100

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

010

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

62-1-1 62-1-1 62 (200-300)

66-1-1 66-1-1 66 (130-230)

71-1-1 71-1-1 71 (100-200)

72-1-1 72-1-1 72 (100-200)

73-1-1 73-1-1 73 (120-220)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

METALEN
barium µg/l S 360 180 290 470 220
cadmium µg/l S <0.8 <0.8 1.7 <0.8 <0.8
kobalt µg/l S 14 <5 30 13 8.9
koper µg/l S <15 <15 <15 <15 <15
kwik µg/l S <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
lood µg/l S <15 <15 98 <15 <15
molybdeen µg/l S <3.6 5.8 <3.6 <3.6 <3.6
nikkel µg/l S <15 <15 49 <15 <15
zink µg/l S 140 <60 320 270 69

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
tolueen µg/l S 1.2 1.2 0.96 2.7 2.3
ethylbenzeen µg/l S 0.39 <0.3 <0.3 0.54 0.55
o-xyleen µg/l S 0.82 0.42 0.59 1.3 1.1
p- en m-xyleen µg/l S 2.3 1.1 1.4 3.2 3.2
xylenen µg/l S 3.1 1.5 2.0 4.5 4.4
xylenen (0.7 factor) µg/l S 3.1 1.5 2.0 4.5 4.4
styreen µg/l S <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
naftaleen µg/l S 0.06 0.10 <0.05 <0.05 <0.40 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
1,2-dichloorethaan µg/l S <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1 <0.1 0.12 <0.1 <0.1
trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen

µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 0.14 0.19 0.14 0.14

dichloormethaan µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.3 0.57 <0.3 <0.3 <0.3
som dichloorpropanen µg/l S <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9
som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.63 0.99 0.63 0.63 0.63

tetrachlooretheen µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

010

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

62-1-1 62-1-1 62 (200-300)

66-1-1 66-1-1 66 (130-230)

71-1-1 71-1-1 71 (100-200)

72-1-1 72-1-1 72 (100-200)

73-1-1 73-1-1 73 (120-220)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

tetrachloormethaan µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1 <0.1 0.10 <0.1 <0.1
trichlooretheen µg/l S <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
chloroform µg/l S <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
vinylchloride µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
bromoform µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l <25 <25 <25 <25 <25
fractie C12 - C22 µg/l <25 <25 <25 <25 <25
fractie C22 - C30 µg/l <25 <25 <25 <25 <25
fractie C30 - C40 µg/l <25 <25 <25 <25 <25
totaal olie C10 - C40 µg/l S <100 <100 <100 <100 <100

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. storende matrix.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grondwater
(AS3000)

74-1-1 74-1-1 74 (100-200)

Analyse Eenheid Q 011

METALEN
barium µg/l S 880
cadmium µg/l S 2.7
kobalt µg/l S 67
koper µg/l S <15
kwik µg/l S <0.05
lood µg/l S 250
molybdeen µg/l S <3.6
nikkel µg/l S 110
zink µg/l S 600

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2
tolueen µg/l S 1.7
ethylbenzeen µg/l S 0.32
o-xyleen µg/l S 0.64
p- en m-xyleen µg/l S 1.6
xylenen µg/l S 2.2
xylenen (0.7 factor) µg/l S 2.2
styreen µg/l S <0.3
naftaleen µg/l S <0.05

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.6
1,2-dichloorethaan µg/l S <0.6
1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen

µg/l S <0.2

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14

dichloormethaan µg/l S <0.2
1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.3
1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.3
1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.3
som dichloorpropanen µg/l S <0.9
som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.63

tetrachlooretheen µg/l S <0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grondwater
(AS3000)

74-1-1 74-1-1 74 (100-200)

Analyse Eenheid Q 011

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
trichlooretheen µg/l S <0.6
chloroform µg/l S <0.6
vinylchloride µg/l S <0.1
bromoform µg/l S <0.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l <25
fractie C12 - C22 µg/l <25
fractie C22 - C30 µg/l <25
fractie C30 - C40 µg/l <25
totaal olie C10 - C40 µg/l S <100

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN-EN 13506
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3030-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen

Grondwater (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
bromoform Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B0866096 22-09-2008 22-09-2008 ALC204
001 G5789818 22-09-2008 22-09-2008 ALC236
001 G5789829 22-09-2008 22-09-2008 ALC236
002 B0866080 22-09-2008 22-09-2008 ALC204
002 G5789824 22-09-2008 22-09-2008 ALC236
002 G5821863 22-09-2008 22-09-2008 ALC236
003 B0866089 22-09-2008 22-09-2008 ALC204
003 G5821857 22-09-2008 22-09-2008 ALC236
003 G5821893 22-09-2008 22-09-2008 ALC236
004 B0866092 22-09-2008 22-09-2008 ALC204
004 G5821870 22-09-2008 22-09-2008 ALC236
004 G5821877 22-09-2008 22-09-2008 ALC236
005 B0866088 22-09-2008 22-09-2008 ALC204
005 G5821858 22-09-2008 22-09-2008 ALC236
005 G5821891 22-09-2008 22-09-2008 ALC236
006 B0866086 22-09-2008 22-09-2008 ALC204
006 G5821872 22-09-2008 22-09-2008 ALC236
006 G5821875 22-09-2008 22-09-2008 ALC236
007 B0866082 22-09-2008 22-09-2008 ALC204
007 G5821855 22-09-2008 22-09-2008 ALC236
007 G5821890 22-09-2008 22-09-2008 ALC236
008 B0866075 22-09-2008 22-09-2008 ALC204
008 G5789823 22-09-2008 22-09-2008 ALC236
008 G5821886 22-09-2008 22-09-2008 ALC236
009 B0866076 22-09-2008 22-09-2008 ALC204
009 G5789817 22-09-2008 22-09-2008 ALC236
009 G5821892 22-09-2008 22-09-2008 ALC236
010 B0866083 22-09-2008 22-09-2008 ALC204
010 G5821849 22-09-2008 22-09-2008 ALC236
010 G5821851 22-09-2008 22-09-2008 ALC236
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

011 B0866085 22-09-2008 22-09-2008 ALC204
011 G5821865 22-09-2008 22-09-2008 ALC236
011 G5821873 22-09-2008 22-09-2008 ALC236
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Blad 1 van 12

ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194  AG Hoogvliet
Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

: Snellerpoort  Woerden (Aanvullend grondwateronderzoek)
: 08B243
: 11371286, versie nummer: 1

C.S.O. MAASTRICHT ir. 
[naam]                 

Postbus 1323
6201 BH  MAASTRICHT

Uw projectnaam
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer

Hoogvliet, 28-10-2008

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 08B243.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen voor de
monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

drs. [naam]                    
Managing Director Environmental
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

38-1-1 38 (-)

71-1-1 71 (-)

72-1-1 72 (-)

74-1-1 74 (-)

100-1-1 100 (120-220)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
barium µg/l S 310 340 290 240
cadmium µg/l S 0.97 <0.8
kobalt µg/l S 18 <5
koper µg/l S <15 <15
kwik µg/l S <0.05 <0.05
lood µg/l S 26 43 <15
molybdeen µg/l S <3.6 <3.6
nikkel µg/l S <15 18 <15
zink µg/l S 64 <60

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2
tolueen µg/l S <0.3
ethylbenzeen µg/l S <0.3
o-xyleen µg/l S <0.1
p- en m-xyleen µg/l S <0.2
xylenen µg/l S <0.3
xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
styreen µg/l S <0.3
naftaleen µg/l S <0.05

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.6
1,2-dichloorethaan µg/l S <0.6
1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen

µg/l S <0.2

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14

dichloormethaan µg/l S <0.2
1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.3
1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.3
1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.3
som dichloorpropanen µg/l S <0.9
som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.63

tetrachlooretheen µg/l S <0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

38-1-1 38 (-)

71-1-1 71 (-)

72-1-1 72 (-)

74-1-1 74 (-)

100-1-1 100 (120-220)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
trichlooretheen µg/l S <0.6
chloroform µg/l S <0.6
vinylchloride µg/l S <0.1
bromoform µg/l S <0.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l <25
fractie C12 - C22 µg/l <25
fractie C22 - C30 µg/l <25
fractie C30 - C40 µg/l <25
totaal olie C10 - C40 µg/l S <100

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

010

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

101-1-1 101 (120-220)

102-1-1 102 (150-250)

103-1-1 103 (150-250)

104-1-1 104 (120-220)

105-1-1 105 (100-200)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

METALEN
barium µg/l S 200 140 150 210 230
cadmium µg/l S <0.8 <0.8 <0.8 <0.8 <0.8
kobalt µg/l S 13 6.9 <5 14 <5
koper µg/l S <15 <15 <15 <15 <15
kwik µg/l S <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
lood µg/l S <15 <15 <15 20 <15
molybdeen µg/l S <3.6 <3.6 <3.6 8.8 5.9
nikkel µg/l S <15 <15 <15 <15 <15
zink µg/l S 75 92 <60 <60 <60

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
tolueen µg/l S <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.40
ethylbenzeen µg/l S <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
o-xyleen µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
p- en m-xyleen µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.21
xylenen µg/l S <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 0.21 0.21 0.21 0.28
styreen µg/l S <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
naftaleen µg/l S <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
1,2-dichloorethaan µg/l S <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen

µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14

dichloormethaan µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
som dichloorpropanen µg/l S <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9
som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

tetrachlooretheen µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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Analyserapport

Paraaf :
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

010

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

101-1-1 101 (120-220)

102-1-1 102 (150-250)

103-1-1 103 (150-250)

104-1-1 104 (120-220)

105-1-1 105 (100-200)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

tetrachloormethaan µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
trichlooretheen µg/l S <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
chloroform µg/l S <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
vinylchloride µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
bromoform µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l <25 <25 <25 <25 <25
fractie C12 - C22 µg/l <25 <25 <25 <25 <25
fractie C22 - C30 µg/l <25 <25 <25 <25 <25
fractie C30 - C40 µg/l <25 <25 <25 <25 <25
totaal olie C10 - C40 µg/l S <100 <100 <100 <100 <100

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grondwater
(AS3000)

106-1-1 106 (120-220)

Analyse Eenheid Q 011

METALEN
barium µg/l S 130
cadmium µg/l S <0.8
kobalt µg/l S <5
koper µg/l S <15
kwik µg/l S <0.05
lood µg/l S <15
molybdeen µg/l S <3.6
nikkel µg/l S <15
zink µg/l S <60

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2
tolueen µg/l S <0.3
ethylbenzeen µg/l S <0.3
o-xyleen µg/l S <0.1
p- en m-xyleen µg/l S <0.2
xylenen µg/l S <0.3
xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
styreen µg/l S <0.3
naftaleen µg/l S <0.05

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.6
1,2-dichloorethaan µg/l S <0.6
1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen

µg/l S <0.2

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14

dichloormethaan µg/l S <0.2
1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.3
1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.3
1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.3
som dichloorpropanen µg/l S <0.9
som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.63

tetrachlooretheen µg/l S <0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grondwater
(AS3000)

106-1-1 106 (120-220)

Analyse Eenheid Q 011

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
trichlooretheen µg/l S <0.6
chloroform µg/l S <0.6
vinylchloride µg/l S <0.1
bromoform µg/l S <0.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l <25
fractie C12 - C22 µg/l <25
fractie C22 - C30 µg/l <25
fractie C30 - C40 µg/l <25
totaal olie C10 - C40 µg/l S <100

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met
een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

lood Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN-EN 13506
molybdeen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen

Grondwater (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem



Snellerpoort  Woerden (Aanvullend grondwateronderzoek)
08B243
11371286

22-10-2008
22-10-2008

28-10-2008

Blad 12 van 12C.S.O. MAASTRICHT 

ir. [naam]

Projectnaam 

Projectnummer 
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
bromoform Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B0868136 22-10-2008 22-10-2008 ALC204
002 B0868127 22-10-2008 22-10-2008 ALC204
003 B0868137 23-10-2008 22-10-2008 ALC204
004 B0866700 22-10-2008 22-10-2008 ALC204
005 B0868138 22-10-2008 22-10-2008 ALC204
005 G5827036 22-10-2008 22-10-2008 ALC236
005 G5827043 22-10-2008 22-10-2008 ALC236
006 B0866703 22-10-2008 22-10-2008 ALC204
006 G5827039 22-10-2008 22-10-2008 ALC236
006 G5827054 22-10-2008 22-10-2008 ALC236
007 B0868132 22-10-2008 22-10-2008 ALC204
007 G5827060 22-10-2008 22-10-2008 ALC236
007 G5827077 22-10-2008 22-10-2008 ALC236
008 B0868133 22-10-2008 22-10-2008 ALC204
008 G5827048 22-10-2008 22-10-2008 ALC236
008 G5827055 22-10-2008 22-10-2008 ALC236
009 B0868128 22-10-2008 22-10-2008 ALC204
009 G5827069 22-10-2008 22-10-2008 ALC236
009 G5827073 22-10-2008 22-10-2008 ALC236
010 B0868097 22-10-2008 22-10-2008 ALC204
010 G5827049 22-10-2008 22-10-2008 ALC236
010 G5827067 22-10-2008 22-10-2008 ALC236
011 B0868103 22-10-2008 22-10-2008 ALC204
011 G5827061 22-10-2008 22-10-2008 ALC236
011 G5827078 22-10-2008 22-10-2008 ALC236



Rapportnummer:08.RB436  

Bijlage 5: Wettelijk toetsingskader  

Door het Ministerie van VROM is voor een groot aantal mogelijk verontreinigende stoffen een lijst met 
richtwaarden vastgesteld als toetsingskader voor de beoordeling van de kwaliteit van grond en 
grondwater. In de Circulaire bodemsanering 2006, gewijzigd per 1 oktober 2008’’ (Staatscourant nr. 
131, 2008 en de rectificaties in nr. 134, 2008 en nr. 147, 2008) zijn voor grond interventiewaarden en 
voor grondwater streef- en interventiewaarden vastgesteld. De streefwaarden voor grond zijn 
vervangen door de achtergrondwaarden, zoals opgenomen in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit 
(Staatscourant nr. 247, 2007). 

De analyseresultaten van het onderhavig onderzoek zijn getoetst aan de bovengenoemde normen, te 
weten: 

Achtergrondwaarde grond: het gehalte dat is vastgesteld op basis van het gemeten gehalte van die 
stof zoals die voorkomt in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland, die niet zijn belast 
door lokale verontreinigingsbronnen;  

Streefwaarde grondwater: het gehalte waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Deze 
referentiewaarde wordt gegeven voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van 
Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem;  

Interventiewaarde grond / grondwater: het gehalte waarbij sprake is van ernstige of dreigende 
ernstige vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier.  

Tussenwaarde (nader bodemonderzoek): gemiddelde waarde van de achtergrond- of streefwaarde 
en de interventiewaarde, waarbij mogelijk sprake is van ernstige of dreigende ernstige vermindering van 
de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. 

Bij de bespreking van de analyseresultaten worden de volgende begrippen gehanteerd: 

• Niet verontreinigd: concentratie is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde of streefwaarde;

• Licht verontreinigd: concentratie is kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde en groter dan de
achtergrondwaarde of streefwaarde;

• Matig verontreinigd: concentratie is kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde en groter dan
de tussenwaarde;

• Sterk verontreinigd: concentratie is groter dan de interventiewaarde.

De achtergrondwaarden en interventiewaarden voor grond worden berekend op basis van het humus-  
en lutumgehalte.  

Achtergrondinformatie berekeningen 
De achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor grondmonsters worden berekend op basis van 
het humus (organische stof) en  lutum- (fractie minerale bodemdeeltjes < 2 µm) gehalte, vanwege de 
adsorptieve eigenschappen van deze parameters. De relaties zijn vastgelegd in zogenaamde 
bodemtype-correctiefactoren. Voor organische stoffen (zoals minerale olie en polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen - PAK) is alleen het organische stofgehalte van belang.  

Berekeningen interventiewaarden grond: 
Voor organische parameters: I(b) = I(s)  *  % organische stof 

10

Voor anorganische parameters: I(b) = I(s)   * A + (B% lutum) + C% organische stof 

A + (B25) + (C10)  

waarbij:  I(b) = berekende interventiewaarde 

I(s) = interventiewaarde standaardbodem (25% lutum en 10% organische stof) 
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Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in bovenstaande formules 
interventiewaarde -I(b) en I(s)- vervangen door streefwaarde -AW(b) en AW(s)-. 

Indien sprake is van een achtergrondwaarde voor een individuele stof die onder de bepalingsgrens ligt, 
is sprake van een overschrijding van de achtergrondwaarde indien de bepalingsgrens wordt 
overschreden. Dit komt bijvoorbeeld geregeld voor bij de parameter minerale olie (GC). 

De A, B en C-waarden zijn stofafhankelijke constanten en zijn weergegeven in onderstaande tabel: 

Stofnaam A B C 

Barium 30 5 0
Cadmium 0,4 0,007 0,021 
Kobalt 2 0,28 0
Koper 15 0,6 0,6
Kwik 0,2 0,0034 0,0017
Lood 50 1 1
Molybdeen
Nikkel 10 1 0
Zink 50 3 1,5

PAK 
Voor de interventiewaarde PAK wordt geen bodemtypecorrectie toegepast voor bodems met een 
organisch stofgehalte tot 10% en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30%. Voor bodems 
met een organisch stofgehalte tot 10% wordt een interventiewaarde van 40 mg/kg ds en voor bodems 
met een organisch stofgehalte vanaf 30% een interventiewaarde van 120 mg/kg ds.  

Tussen de 10% en 30% organische stof gehalte kan gebruik worden gemaakt van de volgende 
bodemcorrectieformule: 

I(b) = 40  *  % organische stof 
10

waarbij:  I(b) = berekende interventiewaarde 
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Grondwater 
Ten aanzien van de zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, molybdeen, nikkel, lood, zink en 
kwik) wordt onderscheid gemaakt tussen de streefwaarden voor diep en ondiep grondwater. Als grens 
tussen diep en ondiep grondwater wordt (een arbitraire grens van) 10 meter beneden maaiveld 
aangehouden. Voor zowel het ondiepe grondwater (<10 m) als het diepe grondwater (>10 m) zijn 
streef- en interventiewaarden opgenomen in de Circulaire Bodemsanering 2006 (zoals gewijzigd per 1 
oktober 2008). In het kader van een verkennend onderzoek wordt vooralsnog alleen onderzoek verricht 
in het ondiepe grondwater (< 5,0 meter beneden het maaiveld). 

In onderstaande tabel zijn de toetsingswaarden voor grondwater weergegeven. 

Tabel 2: Grondwaternormen uit de Circulaire Bodemsanering 2006 (zoals gewijzigd per 1 oktober 2008) in µg/l 

 S   T  I  S-diep

Antimoon  - - 20 0,15
Arseen [As]  10 35 60 7,2
Barium [Ba] 50 625 200 
Cadmium [Cd]  0,4 3,2 6 0,06
Chroom [Cr] 1 16 30 2,5 
Kobalt [Co] 20 100 0,7 
Koper [Cu]  15 45 75 1,3
Kwik [Hg]  0,05 0,18 0,3 0,01
Lood [Pb]  15 45 75 1,7
Molybdeen [Mb] 5 35 300 3,6 
Nikkel [Ni]  15 45 75 2,1
Zink [Zn] 65 433 800 24 

Benzeen 0,20 15 30
Ethylbenzeen 4,0 77 150
Naftaleen (GC) 0,010 35 70 
Tolueen 7,0 504 1000
Xylenen (som) 0,20 35 70 

1,1,1-Trichloorethaan  0,010 150 300
1,1,2-Trichloorethaan  0,010 65 130
1,2-Dichloorethaan  7,0 204 400
Dichloorbenzenen (som) 3,0 27 50 
Monochloorbenzeen  7,0 94 180
Tetrachlooretheen (Per) 0,010 20 40 
Tetrachloormethaan (Tetra) 0,010 5,0 10,0 
Trichlooretheen (Tri) 24 262 500 
Trichloormethaan (Chloroform) 6,0 203 400 
cis-1,2-Dichlooretheen  0,010 10,0 20

Minerale olie (totaal) 50 325 600 

Asbest 
De restconcentratienorm voor de toepassing en het hergebruik van alle asbestbevattende materialen is 
in de Circulaire Bodemsanering 2006 vastgesteld op 100 mg/kg gewogen (serpentijnasbestconcentratie 
vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie). 

Ernst en spoed 
Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien in meer dan 25 m

3
 bodemvolume 

in het geval van grond- of sedimentverontreiniging, of in meer dan 100 m
3
 bodemvolume in het geval 

van grondwaterverontreiniging, de gemiddelde concentratie de interventiewaarde overschrijdt. 

Bij asbestverontreinigingen is het volumecriterium niet van belang, volgens de Circulaire 
Bodemsanering van 1 mei 2006; indien de restconcentratienorm voor asbest van 100 mg/kg gewogen 
wordt overschreden in de bodem, is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

De spoedeisendheid van de sanering is onder andere afhankelijk van de actuele risico's van de ernstige 
verontreiniging voor de volksgezondheid, het ecosysteem en verspreiding via het grondwater. Indien 
geen sprake is van actuele risico's, dan hebben saneringsmaatregelen geen spoed. 
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Zorgplicht 
Voor bodemverontreinigingen welke zijn ontstaan na 1 januari 1987 geldt het zorgplichtartikel (artikel 13 
Wet bodembescherming). Hierin wordt bepaald dat een ieder verplicht is alle maatregelen te nemen die 
redelijkerwijs van hem/haar kunnen worden gevergd om aantasting van de bodem te voorkomen, 
danwel de bodem te saneren en de gevolgen van verontreiniging te beperken of zo veel mogelijk 
ongedaan te maken. De saneringsnoodzaak bij zorgplichtsaneringen is in principe onafhankelijk van de 
ernst van de verontreiniging of de spoedeisendheid. 
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Bijlage 6: Grondverzet, sloop en asbest 

Grondverzet 

Indien van deze locatie, bijvoorbeeld als gevolg van bouwactiviteiten, grond afgevoerd dient te worden, 

dan dient bij de persoon die deze grond weer gaat toepassen duidelijk te zijn of het gaat om: 

• schone grond, deze is vrij toepasbaar;

• licht en matig verontreinigde hergebruiksgrond; deze grond kan op locatie en/of buiten de locatie

worden toegepast als bodem of bijvoorbeeld in een geluidswal worden toegepast;

• sterk verontreinigde grond met immobiele verontreiniging die onder speciale voorwaarden mag

worden herschikt binnen het terrein;

• niet toepasbare grond; deze dient te worden gereinigd of gestort door een hiertoe erkend bedrijf.

Dit bodemonderzoek is steekproefsgewijs uitgevoerd en geeft een indicatie van de kwaliteit van de 

grond. Voor toepassing van schone of hergebruiksgrond kan door het bevoegd gezag (voor 

landbodems is dit de gemeente) een aanvullende partijkeuring worden vereist. Of dit nodig is kan per 

gemeente en per gebied verschillen. Indien gewenst kan CSO aanvullend advies gegeven over 

hergebruik van eventueel vrijkomende grond en zonodig een partijkeuring uitvoeren. 

Sloop en Asbest 

Voor het verkrijgen van een sloopvergunning is het uitvoeren van een asbestinventarisatie verplicht. 

Tijdens een dergelijke inventarisatie wordt het gebouw geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. 

Aanwezig asbest kan bij sloop vrijkomen in de vorm van schadelijke vezels en zo een risico vormen 

voor de slopers of de omgeving. Tijdens de inventarisatie worden de risico’s in kaart gebracht. 

Een asbestinventarisatie dient te worden uitgevoerd conform de BRL 5052. Een dergelijke 

inventarisatie kan CSO voor u uitvoeren. Desgewenst kunnen wij tevens sloopbestekken voor u 

opstellen en de sloop voor u begeleiden. 
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Bijlage 7: Lijst van gebruikte afkortingen en begrippen 
Algemeen 

Bodem: Drie-dimensionaal lichaam dat een deel van het bovenste gedeelte van de aardkorst beslaat en eigenschappen heeft die 
verschillen van het onderliggende gesteente als gevolg van interacties tussen klimaat, levende organismen (met inbegrip van 
menselijke activiteit), moedermateriaal en reliëf. 

Bodemverontreiniging:  Het totale bodemvolume waarvan de concentraties van één of meer stoffen boven de streefwaarde 
(WBB) of lokale achtergrondwaarde liggen. 

Vooronderzoek:  Het verzamelen van beschikbare gegevens over bodemgesteldheid, geohydrologische situatie alsmede het 
vroeger, huidig en toekomstig gebruik van de locatie en de directe omgeving. 

Verkennend bodemonderzoek: Een bodemonderzoek dat ten doel heeft met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te 
stellen of op een bepaalde locatie bodemverontreiniging aanwezig is. 

Nader bodemonderzoek: Onderzoek in het kader van de saneringsparagraaf van de Wet bodembescherming met als doel het 
vaststellen van de aard en concentraties van de verontreinigende stoffen en de omvang van de bodemverontreiniging om, in het 
licht van de (potentiële) mogelijkheden van blootstelling en verspreiding, te bepalen of er sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging en om urgentie van de sanering vast te stellen. 

Bodemsanering:  Technische maatregelen die tot doel hebben bodemverontreiniging te verwijderen, te isoleren of te beheersen. 

m-mv: meter beneden het maaiveld

Geohydrologie 

Geohydrologie: Samenhang tussen de bodem van een gebied en het gedrag (bijv. stroming) van het grondwater. 

Afzetting: In bepaald geologisch tijdperk ontstaan bodemmateriaal, dat door wind of water is afgezet. 

Deklaag: Slecht doorlatende bovenste bodemlaag. 

Eerste watervoerende pakket: Minst diep gelegen goed waterdoorlatende bodemlaag. 

Infiltratie: Het binnentreden van water in de bodem door het grondoppervlak. 

Inzijging: Neerwaarts gerichte grondwaterstroming. 

Kwel: Opwaarts gerichte grondwaterstroming. 

Bodemkunde 

Achtergrondgehalte: Gemiddeld gehalte aan een bepaalde verontreinigde stof, zoals dat algemeen in de omgeving van de 
locatie wordt aangetroffen. 

Locatiespecifieke omstandigheden: Terreinsituatie, bodemopbouw, terreingebruik e.d., die bepalend zijn voor de risico's, die 
een verontreiniging kan opleveren. 

Lutumgehalte: Gehalte aan klei in de bodem. 

Humusgehalte: Gehalte aan organisch stof in de bodem. 

Vergraven laag:  Bodemlaag, die door (menselijke) activiteiten verstoord is en daardoor niet meer de oorspronkelijke 
gelaagdheid vertoont. 

Verontreinigingskenmerken: Kenmerken in de bodem, zoals afwijkende geuren en kleuren, die mogelijk duiden op de 
aanwezigheid van verontreinigde stoffen. 

Laboratoriumonderzoek 

Mengmonster: Grondmonster dat is samengesteld uit meerdere monsters van verschillende locaties bestemd voor chemische 
analyse. 
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Chromatogram: Grafiek, die het resultaat is van een bepaalde analysemethode in het laboratorium en waarmee de aard en de 
concentratie van de te onderzoeken stoffen kunnen worden bepaald. 

Detectiegrens: Laagst meetbare gehalte/concentratie met een bepaalde analysemethode. 

GC/MS: Gas-chromatografie met Massa-Spectrometrie, methode om in het laboratorium aard en gehalte aan vooraf onbekende 
stoffen te bepalen. 

pH: Zuurgraad, hoe lager de pH, hoe zuurder. 

EC: Elektrisch geleidingsvermogen 

Stoffen 

Aromaten: Benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen zijn stoffen die behoren tot de chemische familie van de aromaten. Ze 
worden gewonnen uit steenkoolteer en aardolie en gebruikt als oplosmiddel voor verf, rubber, was en oliën. Ook worden 
aromaten toegevoegd aan brandstoffen, zoals benzine, ter verhoging van het octaangehalte. Aromaten zijn vluchtig en lossen 
goed op in het grondwater. Ze worden in het algemeen relatief snel met het grondwater verspreid. Aromaten zijn biologisch 
redelijk afbreekbaar. Benzeen is kankerverwekkend en wordt als zeer giftig beschouwd. De overige aromaten zijn minder giftig. 

PCB’s: PCB’s zijn een uitgebreide familie van polychloorbifenylen. PCB’s zijn doorgaans wit kristallijne stoffen met een lage 
dampspanning en slechte oplosbaarheid in water.  De stoffen lossen goed op in olie. De stoffen zijn biologisch slecht afbreekbaar 
en hopen op in vetweefsel. Sinds 1985 is de productie van deze stoffen verboden. Door de slechte brandbaarheid zijn deze 
stoffen gebruikt in de industrie als bijmenging in smeermiddel en koelvloeistoffen in transformatoren en isolatoren. Ook zijn PCB’s 
in het verleden gebruikt in verven en lakken. De stoffen zijn carcinogeen en kunnen o.a. leverschade veroorzaken. De giftigheid 
verschilt per verbinding. 

Halogeenkoolwaterstoffen: Halogeenkoolwaterstoffen zijn vluchtige organische verbindingen waarin één of meer chloor- of 
broomatomen voorkomen. Zij worden veel gebruikt als ontvettingsmiddel voor metalen, als verfafbijtmiddel, als chemisch 
reinigingsmiddel ('dry-cleaning'), als brandblusmiddel of als oplosmiddel voor verf, lak of lijm. Halogeenkoolwaterstoffen zijn zeer 
vluchtig en goed oplosbaar in grondwater. Omdat deze stoffen zwaarder zijn dan water kunnen ze tot zeer diep in de bodem 
doordringen. Halogeenkoolwaterstoffen zijn biologisch afbreekbaar. Halogenen zijn giftig. Acute effecten zijn geïrriteerde 
slijmvliezen en een narcotisch effect. Bij langdurige blootstelling kan schade aan het (centrale) zenuwstelsel optreden. 

Minerale olie: Minerale olie bestaat uit een mengsel van koolwaterstofketens met een lengte van 10 (C-10) tot 40 (C-40) 
koolstofatomen en wordt gewonnen uit aardolievelden. Onder minerale olie worden verstaan: brandstoffen (diesel, benzine, 
huisbrandolie, stookolie), smeerolie, motorolie, snij-en walsolie, oplosmiddelen (terpentine, thinner) en teerolie. Aan het 
voorkomen en de verdeling van de ketenlengtes kan men zien om wat voor olie het gaat. Lichte oliesoorten als thinner en benzine 
zijn zeer vluchtig, relatief goed oplosbaar en vrij mobiel in de bodem. Zware oliesoorten zijn minder vluchtig en veel minder mobiel 
in de bodem. Minerale olie is redelijk goed biologisch afbreekbaar. Minerale olie is in vergelijking tot de overige hier genoemde 
stoffen weinig giftig, maar kan wel stankoverlast en hoofdpijnklachten veroorzaken. 

PAK's: PAK staat voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen; voorbeelden zijn naftaleen en benzo(a)pyreen. PAK's zijn 
roetachtige stoffen, die ontstaan bij de onvolledige verbranding van koolwaterstoffen, bijvoorbeeld bij de productie van cokes of 
steenkoolgas. PAK's worden toegepast bij de productie van rubber, verf, kunststoffen, lakken, minerale oliën en teer- en 
asfaltproducten. In de uitlaatgassen van motoren komen PAK als roetdeeltjes voor. In verkeersrijke gebieden worden daarom 
vaak relatief hoge achtergrondgehalten in de bodem aangetroffen. PAK's zijn niet vluchtig, vrijwel onoplosbaar in grondwater en 
zeer slecht biologisch afbreekbaar. Ze worden niet tot nauwelijks met grondwater verspreid. Sommige PAK's, waaronder 
benzo(a)pyreen, zijn kankerverwekkend en giftig en komen daarom op de zwarte lijst voor. 

Zware metalen: Zware metalen zijn metalen met een soortelijk gewicht groter dan 5.000 kg/m
3
. Voorbeelden zijn barium, 

cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink. Zware metalen komen in Nederland van nature in de bodem voor 
in gehalten van 0,1 tot maximaal ongeveer 100 mg/kg (achtergrondwaarden). Ze worden gebruikt in de metaalindustrie, in de 
galvanische industrie, in de chemische industrie als katalysator en pigment en in de elektronische industrie. Lood is tot voor kort 
als anti-klopmiddel aan benzine toegevoegd. In verkeersrijke gebieden worden daarom relatief hoge achtergrondgehalten lood in 
de grond aangetroffen. Zware metalen zijn niet vluchtig en slecht oplosbaar. Ze worden sterk gebonden aan klei- en humusdeel-
tjes in de grond en worden relatief langzaam getransporteerd met het grondwater. Zware metalen zijn niet biologisch afbreekbaar. 
De giftigheid van zware metalen loopt uiteen. Cadmium en kwik zijn vanwege hun giftigheid op de zwarte lijst geplaatst. Metalen 
als kobalt, koper, molybdeen en zink vervullen een belangrijke rol bij de stofwisseling in het menselijk lichaam en zijn pas giftig bij 
relatief hoge doses. Meestal gaat het bij de giftigheid ook om de combinatie van diverse stoffen. Bariumzouten kunnen giftig zijn. 
Dit hangt echter samen met de oplosbaarheid van dit zout. 
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Bijlage 8: Foto’s van de locatie 

Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4

Foto 5 Foto 6

Foto 7 Foto 8
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Foto 9 Foto 10

Foto 11 Foto 12

Foto 13 Foto 14

Foto 15 Foto 16
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Foto 17 Foto 18

Foto 19 Foto 20

Foto 21 Foto 22

Foto 23 Foto 24
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Foto 25 Foto 26

Foto 27 Foto 28

Foto 29 Foto 30

Foto 31 Foto 32
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Foto 33 Foto 34

Foto 35 Foto 36

Foto 37 Foto 38

Foto 39 Foto 40
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Foto 41 Foto 42

Foto 43 Foto 44

Foto 45 
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Bijlage 9: Toetsingen aan Besluit Bodemkwaliteit en 
   Wet Bodembescherming 



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant,  20 december 2007, Nr. 247 (RBK). OCB aanpassingen Grenswaarden Industrie, www.SenterNovem.nl, 30/7/08.

Interventiewaarden grond: Staatscourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 1/10/08). Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245. �(Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11356386 Datum toetsing: Versie: ALcontrol11092008

Project: Plangebied Snellerpoort Woerden (watergang) (08B243)

Monster: BG 1

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 11,6 %  @

- lutumgehalte 23,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] mg/kg ds 160 171,034 AW AW AW AW AW AW AW

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,239 AW AW AW AW AW AW AW

Cobalt [Co] mg/kg ds 8,5 9,064 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds 21 21,141 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,071 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 33 33,156 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] mg/kg ds 30 31,818 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 79 81,085 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,41 0,353 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,002 0,0012 AW AW

PCB 52 mg/kg ds <0,002 0,0012 AW AW

PCB 101 mg/kg ds <0,002 0,0012 AW AW

PCB 118 mg/kg ds <0,002 0,0012 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,002 0,0012 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,002 0,0012 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,002 0,0012 AW AW

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0098 0,0084 AW AW AW AW AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 12,069 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie

Grond, ontvangend 12 0 0 0 0 2 2 AW AW

Grond, toepassing op landbodem 12 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

Grond, toepassing onder water 19 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 19 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW

Waterbodem, toepassing op landbodem 12 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

RBK, tabel 2

Grond
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Ontvangend

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard

Waterbodem

5-11-2008

RBK, tabel 1

InterventiewaardeToepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant,  20 december 2007, Nr. 247 (RBK). OCB aanpassingen Grenswaarden Industrie, www.SenterNovem.nl, 30/7/08.

Interventiewaarden grond: Staatscourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 1/10/08). Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245. �(Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11356386 Datum toetsing: Versie: ALcontrol11092008

Project: Plangebied Snellerpoort Woerden (watergang) (08B243)

Monster: BG 2

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 8,9 %  @

- lutumgehalte 32,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] mg/kg ds 260 212,105 wonen wonen A A wonen <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,237 AW AW AW AW AW AW AW

Cobalt [Co] mg/kg ds 8,7 7,144 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds 22 20,030 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,11 0,103 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 29 27,118 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] mg/kg ds 39 32,500 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 71 62,378 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,08 0,080 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,002 0,0016 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,002 0,0016 AW AW

PCB 101 mg/kg ds <0,002 0,0016 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,002 0,0016 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,002 0,0016 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,002 0,0016 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,002 0,0016 AW AW

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0098 0,0110 AW AW AW AW AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 15,730 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie

Grond, ontvangend 12 1 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 12 1 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 19 1 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 19 1 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 12 1 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

RBK, tabel 2

Grond
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Ontvangend

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard

Waterbodem

5-11-2008

RBK, tabel 1

InterventiewaardeToepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant,  20 december 2007, Nr. 247 (RBK). OCB aanpassingen Grenswaarden Industrie, www.SenterNovem.nl, 30/7/08.

Interventiewaarden grond: Staatscourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 1/10/08). Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245. �(Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11356386 Datum toetsing: Versie: ALcontrol11092008

Project: Plangebied Snellerpoort Woerden (watergang) (08B243)

Monster: BG 3

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 12,8 %  @

- lutumgehalte 24,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] mg/kg ds 140 144,667 AW AW AW AW AW AW AW

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,230 AW AW AW AW AW AW AW

Cobalt [Co] mg/kg ds 8,4 8,670 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds 25 24,272 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,19 0,189 wonen wonen A A wonen <T <T

Lood [Pb] mg/kg ds 44 43,088 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] mg/kg ds 30 30,882 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 78 77,337 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,33 0,258 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,002 0,0011 AW AW

PCB 52 mg/kg ds <0,002 0,0011 AW AW

PCB 101 mg/kg ds <0,002 0,0011 AW AW

PCB 118 mg/kg ds <0,002 0,0011 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,002 0,0011 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,002 0,0011 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,002 0,0011 AW AW

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0098 0,0077 AW AW AW AW AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 10,938 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie

Grond, ontvangend 12 1 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 12 1 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 19 1 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 19 1 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 12 1 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

RBK, tabel 2

Grond
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Ontvangend

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard

Waterbodem

5-11-2008

RBK, tabel 1

InterventiewaardeToepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant,  20 december 2007, Nr. 247 (RBK). OCB aanpassingen Grenswaarden Industrie, www.SenterNovem.nl, 30/7/08.

Interventiewaarden grond: Staatscourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 1/10/08). Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245. �(Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11356386 Datum toetsing: Versie: ALcontrol11092008

Project: Plangebied Snellerpoort Woerden (watergang) (08B243)

Monster: BG 4

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 9,0 %  @

- lutumgehalte 28,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] mg/kg ds 170 155,000 AW AW AW AW AW AW AW

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,245 AW AW AW AW AW AW AW

Cobalt [Co] mg/kg ds 11 10,061 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds 21 20,323 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,068 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 25 24,425 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] mg/kg ds 37 34,079 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 83 78,780 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,07 0,070 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,002 0,0016 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,002 0,0016 AW AW

PCB 101 mg/kg ds <0,002 0,0016 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,002 0,0016 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,002 0,0016 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,002 0,0016 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,002 0,0016 AW AW

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0098 0,0109 AW AW AW AW AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 15,556 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie

Grond, ontvangend 12 0 0 0 0 2 2 AW AW

Grond, toepassing op landbodem 12 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

Grond, toepassing onder water 19 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 19 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW

Waterbodem, toepassing op landbodem 12 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

RBK, tabel 2

Grond
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Ontvangend

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard

Waterbodem

5-11-2008

RBK, tabel 1

InterventiewaardeToepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant,  20 december 2007, Nr. 247 (RBK). OCB aanpassingen Grenswaarden Industrie, www.SenterNovem.nl, 30/7/08.

Interventiewaarden grond: Staatscourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 1/10/08). Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245. �(Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11356386 Datum toetsing: Versie: ALcontrol11092008

Project: Plangebied Snellerpoort Woerden (watergang) (08B243)

Monster: OG 1

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 8,4 %  @

- lutumgehalte 26,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] mg/kg ds 160 155,000 AW AW AW AW AW AW AW

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,254 AW AW AW AW AW AW AW

Cobalt [Co] mg/kg ds 9,6 9,310 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds 23 23,232 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,1 0,100 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 34 34,242 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] mg/kg ds 36 35,000 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 75 74,680 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,11 0,110 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,002 0,0017 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,002 0,0017 AW AW

PCB 101 mg/kg ds <0,002 0,0017 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,002 0,0017 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,002 0,0017 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,002 0,0017 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,002 0,0017 AW AW

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0098 0,0117 AW AW AW AW AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 16,667 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie

Grond, ontvangend 12 0 0 0 0 2 2 AW AW

Grond, toepassing op landbodem 12 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

Grond, toepassing onder water 19 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 19 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW

Waterbodem, toepassing op landbodem 12 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

RBK, tabel 2

Grond
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Ontvangend

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 
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Waterbodem

5-11-2008

RBK, tabel 1

InterventiewaardeToepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant,  20 december 2007, Nr. 247 (RBK). OCB aanpassingen Grenswaarden Industrie, www.SenterNovem.nl, 30/7/08.

Interventiewaarden grond: Staatscourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 1/10/08). Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245. �(Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11356386 Datum toetsing: Versie: ALcontrol11092008

Project: Plangebied Snellerpoort Woerden (watergang) (08B243)

Monster: OG 2

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 34,3 %  @

- lutumgehalte 17,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] mg/kg ds 150 202,174 wonen wonen A A wonen <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,155 AW AW AW AW AW AW AW

Cobalt [Co] mg/kg ds 7,6 10,118 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds 22 17,300 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,11 0,105 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 16 13,425 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] mg/kg ds 30 38,889 wonen wonen A A wonen <T <T

Zink [Zn] mg/kg ds 58 53,263 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,15 0,050 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,002 0,0005 AW AW

PCB 52 mg/kg ds <0,002 0,0005 AW AW

PCB 101 mg/kg ds <0,002 0,0005 AW AW

PCB 118 mg/kg ds <0,002 0,0005 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,002 0,0005 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,002 0,0005 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,002 0,0005 AW AW

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0098 0,0033 AW AW AW AW AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 4,667 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie

Grond, ontvangend 12 2 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 12 2 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 19 2 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 19 2 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 12 2 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

RBK, tabel 2

Grond
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Ontvangend

Overschrijdingen Oordeel 
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Waterbodem

5-11-2008

RBK, tabel 1

InterventiewaardeToepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant,  20 december 2007, Nr. 247 (RBK). OCB aanpassingen Grenswaarden Industrie, www.SenterNovem.nl, 30/7/08.

Interventiewaarden grond: Staatscourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 1/10/08). Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245. �(Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11356386 Datum toetsing: Versie: ALcontrol11092008

Project: Plangebied Snellerpoort Woerden (watergang) (08B243)

Monster: OG 3

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 7,3 %  @

- lutumgehalte 17,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] mg/kg ds 94 126,696 AW AW AW AW AW AW AW

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,286 AW AW AW AW AW AW AW

Cobalt [Co] mg/kg ds 7,9 10,518 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds 17 20,690 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,078 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 24 27,456 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] mg/kg ds 25 32,407 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 72 90,040 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,56 0,560 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,002 0,0019 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,002 0,0019 AW AW

PCB 101 mg/kg ds <0,002 0,0019 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,002 0,0019 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,002 0,0019 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,002 0,0019 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,002 0,0019 AW AW

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0098 0,0134 AW AW AW AW AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 19,178 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie

Grond, ontvangend 12 0 0 0 0 2 2 AW AW

Grond, toepassing op landbodem 12 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

Grond, toepassing onder water 19 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 19 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW

Waterbodem, toepassing op landbodem 12 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

RBK, tabel 2

Grond
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Ontvangend

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard

Waterbodem

5-11-2008

RBK, tabel 1

InterventiewaardeToepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant,  20 december 2007, Nr. 247 (RBK). OCB aanpassingen Grenswaarden Industrie, www.SenterNovem.nl, 30/7/08.

Interventiewaarden grond: Staatscourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 1/10/08). Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245. �(Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11356386 Datum toetsing: Versie: ALcontrol11092008

Project: Plangebied Snellerpoort Woerden (watergang) (08B243)

Monster: BG 1+BG 2+BG 3+BG 4+OG 1+OG 2+OG 3

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 13,2 %  @

- lutumgehalte 23,9 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] mg/kg ds 162 168,201 AW AW AW AW AW AW AW

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,228 AW AW AW AW AW AW AW

Cobalt [Co] mg/kg ds 8,814285714 9,139 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds 21,57142857 20,861 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,102857143 0,102 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 29,28571429 28,598 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] mg/kg ds 32,42857143 33,523 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 73,71428571 73,010 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,244285714 0,185 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,002 0,0011 AW AW

PCB 52 mg/kg ds <0,002 0,0011 AW AW

PCB 101 mg/kg ds <0,002 0,0011 AW AW

PCB 118 mg/kg ds <0,002 0,0011 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,002 0,0011 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,002 0,0011 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,002 0,0011 AW AW

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0098 0,0074 AW AW AW AW AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 10,618 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie

Grond, ontvangend 12 0 0 0 0 2 2 AW AW

Grond, toepassing op landbodem 12 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

Grond, toepassing onder water 19 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 19 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW

Waterbodem, toepassing op landbodem 12 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

RBK, tabel 2

Grond
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Ontvangend

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard

Waterbodem

5-11-2008

RBK, tabel 1

InterventiewaardeToepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land



Projectnaam Plangebied Snellerpoort Woerden (watergang) 
Projectcode 08B243

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode BG 1
1

BG 2
2

BG 3
3
 

Bodemtype
1)

1 2 3

droge stof(gew.-%) 64,4 -- 66,2 -- 61,6 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- 

organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

11,6 -- 8,9 -- 12,8 -- 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 23 -- 32 -- 24 -- 

METALEN 
barium 160 260 * 140
cadmium <0,35  <0,35  <0,35
kobalt 8,5  8,7  8,4 
koper 21 22 25 
kwik <0,10  0,11  0,19 * 
lood 33 29 44 
molybdeen <1,5  <1,5  <1,5 
nikkel 30 39 30 
zink 79 71 78 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- 
fenantreen 0,04 -- <0,01 -- 0,03 -- 
antraceen 0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- 
fluoranteen 0,10 -- 0,02 -- 0,08 -- 
benzo(a)antraceen 0,05 -- <0,01 -- 0,04 -- 
chryseen 0,05 -- <0,01 -- 0,04 -- 
benzo(k)fluoranteen 0,03 -- <0,01 -- 0,03 -- 
benzo(a)pyreen 0,05 -- <0,01 -- 0,04 -- 
benzo(ghi)peryleen 0,04 -- <0,01 -- 0,03 -- 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,04 -- <0,01 -- 0,03 -- 
pak-totaal (10 van VROM) 0,40 -- <0,1 -- 0,32 -- 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

0,41  0,08  0,33 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- 
PCB 52(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- 
PCB 101(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- 
PCB 118(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- 
PCB 138(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- 
PCB 153(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- 
PCB 180(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- 
som PCB (7)(µg/kgds) <14 <14 <14 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

9,8  9,8  9,8 

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C12 - C22 <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C22 - C30 <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C30 - C40 <5 -- <5 -- <5 -- 
totaal olie C10 - C40 <20 <20 <20 

Monstercode en monstertraject: 
1 11356386-001     BG 1 BG 1 20 (0-50) 19 (0-20) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 11 (0-50) 13 (0-50)
2 11356386-002     BG 2 BG 2 24 (0-50) 18 (20-70) 22 (0-50) 21 (0-50) 12 (0-10)
3 11356386-003     BG 3 BG 3 30 (0-50) 27 (0-50) 29 (0-50) 28 (0-50) 23 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50)

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de in de circulaire 
bodemsanering 2006 (Staatcourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 01-10-08, rectificatie uit Staatscourant 15 juli 2008, nr 



134) voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatcourant 20 december 2007, Nr. 247. De gewijzigde 
grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) zijn ook doorgevoerd (www.Senternovem.nl). 
De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

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

de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

   
1)

  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet 

is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  1 lutum 23% ; humus 11.6% 
  2 lutum 32% ; humus 8.9% 
  3 lutum 24% ; humus 12.8% 



 
Projectnaam Plangebied Snellerpoort Woerden (watergang) 
Projectcode 08B243 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
    
Monstercode BG 4

1
 OG 1

2
 OG 2

3
 

Bodemtype
1)

 4 5 6 

    
    
 
droge stof(gew.-%) 65,0 -- 67,4 -- 35,7 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- 
    
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

9,0 -- 8,4 -- 34,3 -- 

    
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 28 -- 26 -- 17 -- 
    
METALEN 
barium 170  160  150 * 
cadmium <0,35  <0,35  <0,35  
kobalt 11  9,6  7,6  
koper 21  23  22  
kwik <0,10  0,10  0,11  
lood 25  34  16  
molybdeen <1,5  <1,5  <1,5  
nikkel 37  36  30 * 
zink 83  75  58  
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 -- <0,01 -- <0,02 --# 
fenantreen <0,01 -- <0,01 -- <0,02 --# 
antraceen <0,01 -- <0,01 -- <0,02 --# 
fluoranteen <0,01 -- 0,03 -- 0,02 -- 
benzo(a)antraceen <0,01 -- 0,01 -- <0,02 --# 
chryseen <0,01 -- 0,01 -- <0,02 --# 
benzo(k)fluoranteen <0,01 -- <0,01 -- <0,02 --# 
benzo(a)pyreen <0,01 -- <0,01 -- <0,02 --# 
benzo(ghi)peryleen <0,01 -- <0,01 -- <0,02 --# 
indeno(1,2,3-cd)pyreen <0,01 -- <0,01 -- <0,02 --# 
pak-totaal (10 van VROM) <0,1 -- <0,1 -- <0,20 --# 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

0,07  0,11  0,15  

    
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- 
PCB 52(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- 
PCB 101(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- 
PCB 118(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- 
PCB 138(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- 
PCB 153(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- 
PCB 180(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- 
som PCB (7)(µg/kgds) <14  <14  <14  
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

9,8  9,8  9,8  

    
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C12 - C22 <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C22 - C30 <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C30 - C40 <5 -- <5 -- <5 -- 
totaal olie C10 - C40 <20  <20  <20  

    

 
Monstercode en monstertraject: 
1  11356386-004     BG 4 BG 4 40 (0-50) 39 (0-50) 37 (0-50) 36 (0-50) 34 (0-50) 32 (0-50) 
2  11356386-005     OG 1 OG 1 38 (100-150) 35 (150-200) 30 (100-150) 23 (100-130) 12 (100-150) 
3  11356386-006     OG 2 OG 2 38 (200-250) 27 (130-180) 23 (180-200) 18 (120-170) 14 (180-200) 12 (150-200) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de in de circulaire 



bodemsanering 2006 (Staatcourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 01-10-08, rectificatie uit Staatscourant 15 juli 2008, nr 
134) voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatcourant 20 december 2007, Nr. 247. De gewijzigde
grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) zijn ook doorgevoerd (www.Senternovem.nl).
De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de

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

de interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
-- geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn. 

b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

1) De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet 

is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  4 lutum 28% ; humus 9% 
  5 lutum 26% ; humus 8.4% 
  6 lutum 17% ; humus 34.3% 



 
Projectnaam Plangebied Snellerpoort Woerden (watergang) 
Projectcode 08B243 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
    
Monstercode OG 3

1
   

Bodemtype
1)

 7   

    
    
 
droge stof(gew.-%) 68,6 --     
gewicht artefacten(g) <1 --     
aard van de artefacten(g) Geen --     
    
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

7,3 --     

    
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 17 --     
    
METALEN 
barium 94      
cadmium <0,35      
kobalt 7,9      
koper 17      
kwik <0,10      
lood 24      
molybdeen <1,5      
nikkel 25      
zink 72      
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 --     
fenantreen 0,07 --     
antraceen 0,02 --     
fluoranteen 0,14 --     
benzo(a)antraceen 0,07 --     
chryseen 0,06 --     
benzo(k)fluoranteen 0,04 --     
benzo(a)pyreen 0,06 --     
benzo(ghi)peryleen 0,04 --     
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,04 --     
pak-totaal (10 van VROM) 0,55 --     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

0,56      

    
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <2 --     
PCB 52(µg/kgds) <2 --     
PCB 101(µg/kgds) <2 --     
PCB 118(µg/kgds) <2 --     
PCB 138(µg/kgds) <2 --     
PCB 153(µg/kgds) <2 --     
PCB 180(µg/kgds) <2 --     
som PCB (7)(µg/kgds) <14      
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

9,8      

    
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 --     
fractie C12 - C22 <5 --     
fractie C22 - C30 <5 --     
fractie C30 - C40 <5 --     
totaal olie C10 - C40 <20      

    

 
Monstercode en monstertraject: 
1  11356386-007     OG 3 OG 3 14 (60-100) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de in de circulaire 
bodemsanering 2006 (Staatcourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 01-10-08, rectificatie uit Staatscourant 15 juli 2008, nr 
134) voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatcourant 20 december 2007, Nr. 247. De gewijzigde 



grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) zijn ook doorgevoerd (www.Senternovem.nl). 
De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de

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

de interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
-- geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn. 

b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

1) De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet 

is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  7 lutum 17% ; humus 7.3% 



 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden

1)
 AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis

     
     
METALEN 
barium 178 519 861 178 
cadmium 0,61 7,0 13 0,61 
kobalt 14 96 178 14 
koper 40 114 189 40 
kwik 0,15 18 36 0,15 
lood 50 289 528 50 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 33 64 94 33 
zink 136 419 701 136 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) 1,7 24 46 1,7 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1,7 24 46 1,2 

     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)(µg/kgds) 23 592 1160 81 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

23 592 1160 57 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 220 3010 5800 220 

     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 1   lutum 23%; humus 11.6% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 

Toetsingswaarden
1)

AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis

METALEN 
barium 233 680 1128 233 
cadmium 0,62 7,0 13 0,62
kobalt 18 125 231 18
koper 44 126 209 44
kwik 0,16 19 39 0,16
lood 53 310 567 53
molybdeen 1,5 96 190 1,5
nikkel 42 81 120 42
zink 159 489 820 159 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1,5 21 40 1,0 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)(µg/kgds) 18 454 890 62 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

18 454 890 44 

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 169 2310 4450 169 

1) AW achtergrondwaarde 
1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

 I interventiewaarde 
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 
bodemsamenstelling. 
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 
bodem type: 
2   lutum 32%; humus 8.9% 



 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden

1)
 AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis

     
     
METALEN 
barium 184 537 890 184 
cadmium 0,64 7,2 14 0,64 
kobalt 15 99 184 15 
koper 41 118 196 41 
kwik 0,15 18 36 0,15 
lood 51 296 541 51 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 34 66 97 34 
zink 141 434 726 141 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) 1,9 27 51 1,9 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1,9 27 51 1,3 

     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)(µg/kgds) 26 653 1280 90 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

26 653 1280 63 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 243 3322 6400 243 

     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 3   lutum 24%; humus 12.8% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 

Toetsingswaarden
1)

AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis

METALEN 
barium 208 609 1009 208 
cadmium 0,60 6,8 13 0,60
kobalt 16 112 208 16
koper 41 119 196 41
kwik 0,15 19 37 0,15
lood 51 297 542 51
molybdeen 1,5 96 190 1,5
nikkel 38 73 109 38
zink 148 453 759 148 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1,5 21 40 1,0 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)(µg/kgds) 18 459 900 63 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

18 459 900 44 

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 171 2336 4500 171 

1) AW achtergrondwaarde 
1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

 I interventiewaarde 
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 
bodemsamenstelling. 
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 
bodem type: 
4   lutum 28%; humus 9% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 

Toetsingswaarden
1)

AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis

METALEN 
barium 196 573 950 196 
cadmium 0,58 6,6 13 0,58
kobalt 15 106 196 15
koper 40 114 188 40
kwik 0,15 18 36 0,15
lood 50 288 526 50
molybdeen 1,5 96 190 1,5
nikkel 36 69 103 36
zink 141 432 723 141 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1,5 21 40 1,0 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)(µg/kgds) 17 428 840 59 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

17 428 840 41 

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 160 2180 4200 160 

1) AW achtergrondwaarde 
1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

 I interventiewaarde 
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 
bodemsamenstelling. 
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 
bodem type: 
5   lutum 26%; humus 8.4% 



 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden

1)
 AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis

     
     
METALEN 
barium 141 412 683 141 
cadmium 0,95 11 21 0,95 
kobalt 11 77 143 11 
koper 51 146 242 51 
kwik 0,16 19 38 0,16 
lood 60 346 632 60 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 27 52 77 27 
zink 152 468 784 152 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) 4,5 62 120 4,5 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

4,5 62 120 3,2 

     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)(µg/kgds) 60 1530 3000 210 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

60 1530 3000 147 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 570 7785 15000 570 

     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 6   lutum 17%; humus 34.3% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 

Toetsingswaarden
1)

AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis

METALEN 
barium 141 412 683 141 
cadmium 0,51 5,8 11 0,51
kobalt 11 77 143 11
koper 33 94 156 33
kwik 0,13 16 32 0,13
lood 44 253 463 44
molybdeen 1,5 96 190 1,5
nikkel 27 52 77 27
zink 112 344 576 112 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1,5 21 40 1,0 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)(µg/kgds) 15 372 730 51 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

15 372 730 36 

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 139 1894 3650 139 

1) AW achtergrondwaarde 
1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

 I interventiewaarde 
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 
bodemsamenstelling. 
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 
bodem type: 
7   lutum 17%; humus 7.3% 



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant,  20 december 2007, Nr. 247 (RBK). OCB aanpassingen Grenswaarden Industrie, www.SenterNovem.nl, 30/7/08.

Interventiewaarden grond: Staatscourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 1/10/08). Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245. �(Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11356394 Datum toetsing: Versie: ALcontrol11092008

Project: Plangebied Snellerpoort Woerden (Oostrand vml. slib uit sloot) (08B243)

Monster: BG1

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 5,7 %  @

- lutumgehalte 33,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] mg/kg ds 140 111,282 AW AW AW AW AW AW AW

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,256 AW AW AW AW AW AW AW

Cobalt [Co] mg/kg ds 8,4 6,726 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds 21 19,780 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,11 0,103 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 36 34,498 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] mg/kg ds 29 23,605 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 74 65,757 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,17 0,170 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,002 0,0025 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,002 0,0025 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,002 0,0025 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,002 0,0025 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,002 0,0025 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,002 0,0025 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,002 0,0025 AW AW

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0098 0,0172 AW AW AW AW AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 24,561 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie

Grond, ontvangend 12 0 0 0 0 2 2 AW AW

Grond, toepassing op landbodem 12 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

Grond, toepassing onder water 19 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 19 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW

Waterbodem, toepassing op landbodem 12 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

RBK, tabel 2

Grond
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Ontvangend

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard

Waterbodem

5-11-2008

RBK, tabel 1

InterventiewaardeToepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant,  20 december 2007, Nr. 247 (RBK). OCB aanpassingen Grenswaarden Industrie, www.SenterNovem.nl, 30/7/08.

Interventiewaarden grond: Staatscourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 1/10/08). Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245. �(Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11356394 Datum toetsing: Versie: ALcontrol11092008

Project: Plangebied Snellerpoort Woerden (Oostrand vml. slib uit sloot) (08B243)

Monster: BG2

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 2,4 %  @

- lutumgehalte 1,9 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] mg/kg ds 49 189,875 AW AW AW AW AW AW AW

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,414 AW AW AW AW AW AW AW

Cobalt [Co] mg/kg ds 3,5 12,305 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds <10 14,286 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,100 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 21 32,813 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] mg/kg ds 8,8 25,667 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 29 68,121 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,16 0,160 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,002 0,0058 AW * A X #

PCB 52 mg/kg ds <0,002 0,0058 AW * A X #

PCB 101 mg/kg ds <0,002 0,0058 AW * A X #

PCB 118 mg/kg ds <0,002 0,0058 AW * A #

PCB 138 mg/kg ds <0,002 0,0058 AW * A #

PCB 153 mg/kg ds <0,002 0,0058 AW * A #

PCB 180 mg/kg ds <0,002 0,0058 AW * A X #

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0098 0,0408 AW * AW * AW * A X industrie X AW <T

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 58,333 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie

Grond, ontvangend 12 0 0 0 0 2 2 AW AW

Grond, toepassing op landbodem 12 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

Grond, toepassing onder water 19 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 19 8 5 1 NVT 3 NVT A <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 12 1 1 1 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

RBK, tabel 2

Grond
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Ontvangend

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard

Waterbodem

5-11-2008

RBK, tabel 1

InterventiewaardeToepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant,  20 december 2007, Nr. 247 (RBK). OCB aanpassingen Grenswaarden Industrie, www.SenterNovem.nl, 30/7/08.

Interventiewaarden grond: Staatscourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 1/10/08). Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245. �(Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11356394 Datum toetsing: Versie: ALcontrol11092008

Project: Plangebied Snellerpoort Woerden (Oostrand vml. slib uit sloot) (08B243)

Monster: BG3

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 11,1 %  @

- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] mg/kg ds 240 240,000 wonen wonen A A wonen <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,238 AW AW AW AW AW AW AW

Cobalt [Co] mg/kg ds 11 11,000 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds 33 32,406 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,24 0,239 wonen wonen A A wonen <T <T

Lood [Pb] mg/kg ds 56 55,285 wonen wonen A A wonen <T <T

Molybdeen [Mo] mg/kg ds 1,5 1,500 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] mg/kg ds 39 39,000 wonen wonen A A wonen <T <T

Zink [Zn] mg/kg ds 100 98,835 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 1,2 1,081 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,002 0,0013 AW AW

PCB 52 mg/kg ds <0,002 0,0013 AW AW

PCB 101 mg/kg ds <0,002 0,0013 AW AW

PCB 118 mg/kg ds <0,002 0,0013 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,002 0,0013 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,002 0,0013 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,002 0,0013 AW AW

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0098 0,0088 AW AW AW AW AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 12,613 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie

Grond, ontvangend 12 4 0 0 0 2 2 wonen <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 12 4 0 0 NVT 2 NVT wonen <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 19 4 0 0 NVT 3 NVT A <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 19 4 0 0 NVT 3 NVT A <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 12 4 0 0 NVT 2 NVT wonen <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

RBK, tabel 2

Grond
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Ontvangend

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaard

Waterbodem

5-11-2008

RBK, tabel 1

InterventiewaardeToepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant,  20 december 2007, Nr. 247 (RBK). OCB aanpassingen Grenswaarden Industrie, www.SenterNovem.nl, 30/7/08.

Interventiewaarden grond: Staatscourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 1/10/08). Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245. �(Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11356394 Datum toetsing: Versie: ALcontrol11092008

Project: Plangebied Snellerpoort Woerden (Oostrand vml. slib uit sloot) (08B243)

Monster: BG1+BG2+BG3

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 6,4 %  @

- lutumgehalte 20,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] mg/kg ds 143 170,719 AW AW AW AW AW AW AW

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,285 AW AW AW AW AW AW AW

Cobalt [Co] mg/kg ds 7,633333333 9,051 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds 20,33333333 23,751 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,14 0,152 wonen wonen A A wonen <T <T

Lood [Pb] mg/kg ds 37,66666667 41,925 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds 1,2 1,200 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] mg/kg ds 25,6 29,900 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 67,66666667 79,275 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,51 0,510 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,002 0,0022 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,002 0,0022 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,002 0,0022 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,002 0,0022 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,002 0,0022 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,002 0,0022 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,002 0,0022 AW AW

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0098 0,0153 AW AW AW AW AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 21,875 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie

Grond, ontvangend 12 1 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 12 1 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 19 1 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 19 1 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 12 1 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.
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RBK, tabel 2
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Projectnaam Plangebied Snellerpoort Woerden (Oostrand vml. slib uit sloot) 
Projectcode 08B243

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode BG1
1

BG2
2

BG3
3
 

Bodemtype
1)

1 2 3

droge stof(gew.-%) 73,6 -- 82,1 -- 65,4 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- 

organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

5,7 -- 2,4 -- 11,1 -- 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 33 -- 1,9 -- 25 -- 

METALEN 
barium 140 49 240 * 
cadmium <0,35  <0,35  <0,35 
kobalt 8,4  3,5  11 
koper 21 <10 33 
kwik 0,11  <0,10  0,24 * 
lood 36 21 56 * 
molybdeen <1,5  <1,5  1,5 
nikkel 29  8,8  39 *
zink 74 29 100 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- 
fenantreen 0,02 -- 0,02 -- 0,18 -- 
antraceen <0,01 -- <0,01 -- 0,04 -- 
fluoranteen 0,04 -- 0,04 -- 0,32 -- 
benzo(a)antraceen 0,02 -- 0,02 -- 0,14 -- 
chryseen 0,02 -- 0,02 -- 0,16 -- 
benzo(k)fluoranteen 0,01 -- 0,01 -- 0,08 -- 
benzo(a)pyreen 0,02 -- 0,02 -- 0,12 -- 
benzo(ghi)peryleen 0,02 -- 0,02 -- 0,08 -- 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,01 -- 0,01 -- 0,08 -- 
pak-totaal (10 van VROM) 0,15 -- 0,15 -- 1,2 -- 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

0,17  0,16  1,2 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- 
PCB 52(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- 
PCB 101(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- 
PCB 118(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- 
PCB 138(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- 
PCB 153(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- 
PCB 180(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- 
som PCB (7)(µg/kgds) <14 <14 

a
 <14 

som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

9,8  9,8 
a

9,8

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C12 - C22 <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C22 - C30 <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C30 - C40 <5 -- <5 -- <5 -- 
totaal olie C10 - C40 <20 <20 <20 

Monstercode en monstertraject: 
1 11356394-001     BG1 BG1 83 (0-50) 85 (0-40) 84 (0-50) 86 (0-50) 88 (0-50) 90 (0-40)
2 11356394-002     BG2 BG2 83 (50-70) 85 (40-60) 84 (50-60) 89 (30-60) 90 (40-60)
3 11356394-003     BG3 BG3 91 (0-50) 

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de in de circulaire 
bodemsanering 2006 (Staatcourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 01-10-08, rectificatie uit Staatscourant 15 juli 2008, nr 



134) voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatcourant 20 december 2007, Nr. 247. De gewijzigde 
grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) zijn ook doorgevoerd (www.Senternovem.nl). 
De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

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

de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

   
1)

  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet 

is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  1 lutum 33% ; humus 5.7% 
  2 lutum 1.9% ; humus 2.4% 
  3 lutum 25% ; humus 11.1% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 

Toetsingswaarden
1)

AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis

METALEN 
barium 239 698 1157 239 
cadmium 0,57 6,5 12 0,57
kobalt 19 128 237 19
koper 42 122 202 42
kwik 0,16 19 38 0,16
lood 52 303 553 52
molybdeen 1,5 96 190 1,5
nikkel 43 83 123 43
zink 158 484 810 158 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1,5 21 40 1,0 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)(µg/kgds) 11 291 570 40 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

11 291 570 28 

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 108 1479 2850 108 

1) AW achtergrondwaarde 
1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

 I interventiewaarde 
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 
bodemsamenstelling. 
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 
bodem type: 
1   lutum 33%; humus 5.7% 



 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden

1)
 AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis

     
     
METALEN 
barium 49 143 237 49 
cadmium 0,35 4,0 7,7 0,35 
kobalt 4,3 29 54 4,3 
koper 20 56 93 20 
kwik 0,10 13 25 0,10 
lood 32 186 339 32 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 12 23 34 12 
zink 60 183 307 60 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1,5 21 40 1,0 

     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)(µg/kgds) 4,8 122 240 17 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

4,8 122 240 12 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 46 623 1200 46 

     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 2   lutum 1.9%; humus 2.4% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 

Toetsingswaarden
1)

AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis

METALEN 
barium 190 555 920 190 
cadmium 0,62 7,0 13 0,62
kobalt 15 102 190 15
koper 41 117 193 41
kwik 0,15 18 36 0,15
lood 51 294 537 51
molybdeen 1,5 96 190 1,5
nikkel 35 68 100 35
zink 142 435 728 142 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) 1,7 23 44 1,7 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1,7 23 44 1,2 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)(µg/kgds) 22 566 1110 78 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

22 566 1110 54 

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 211 2880 5550 211 

1) AW achtergrondwaarde 
1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

 I interventiewaarde 
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 
bodemsamenstelling. 
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 
bodem type: 
3   lutum 25%; humus 11.1% 



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant,  20 december 2007, Nr. 247 (RBK). OCB aanpassingen Grenswaarden Industrie, www.SenterNovem.nl, 30/7/08.

Interventiewaarden grond: Staatscourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 1/10/08). Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245. �(Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11357803 Datum toetsing: Versie: ALcontrol11092008

Project: Plangebied Snellerpoort Woerden (depots en olie) (08B243)

Monster: DEPOT 1

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 2,8 %  @

- lutumgehalte 4,4 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] mg/kg ds 110 327,885 wonen wonen A A wonen <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,4 0,641 wonen wonen A A wonen <T <T

Cobalt [Co] mg/kg ds 4,4 12,252 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds 19 35,404 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,22 0,302 wonen X wonen X A X A X wonen X <T <T

Lood [Pb] mg/kg ds 520 772,727 >industrie X X >industrie X >B X >B X >industrie X >I >I

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] mg/kg ds 12 29,167 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 280 581,602 industrie X X industrie X B X B X industrie X >T <T

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 2 2,000 wonen wonen A A wonen <T <T

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,002 0,0050 AW * A X #

PCB 52 mg/kg ds <0,002 0,0050 AW * A X #

PCB 101 mg/kg ds <0,002 0,0050 AW * A X #

PCB 118 mg/kg ds <0,002 0,0050 AW * A #

PCB 138 mg/kg ds <0,002 0,0050 AW * A #

PCB 153 mg/kg ds <0,002 0,0050 AW * A #

PCB 180 mg/kg ds <0,002 0,0050 AW * A #

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0098 0,0350 AW * AW * AW * A X industrie X AW <T

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 50,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie

Grond, ontvangend 12 6 3 2 2 2 2 NIET >Int.waarde

Grond, toepassing op landbodem 12 6 3 2 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde

Grond, toepassing onder water 19 6 3 2 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 19 14 7 3 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 12 7 4 3 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.
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Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant,  20 december 2007, Nr. 247 (RBK). OCB aanpassingen Grenswaarden Industrie, www.SenterNovem.nl, 30/7/08.

Interventiewaarden grond: Staatscourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 1/10/08). Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245. �(Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11357803 Datum toetsing: Versie: ALcontrol11092008

Project: Plangebied Snellerpoort Woerden (depots en olie) (08B243)

Monster: DEPOT 2

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 10,0 %  @

- lutumgehalte 21,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] mg/kg ds 170 195,185 wonen wonen A A wonen <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,254 AW AW AW AW AW AW AW

Cobalt [Co] mg/kg ds 8,5 9,708 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds 24 25,714 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,073 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 34 35,679 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] mg/kg ds 31 35,000 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 85 92,969 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 7,5 7,500 industrie X industrie X A X A X industrie X <T <T

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,002 0,0014 AW AW

PCB 52 mg/kg ds <0,002 0,0014 AW AW

PCB 101 mg/kg ds <0,002 0,0014 AW AW

PCB 118 mg/kg ds <0,002 0,0014 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,002 0,0014 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,002 0,0014 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,002 0,0014 AW AW

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0098 0,0098 AW AW AW AW AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 14,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie

Grond, ontvangend 12 2 1 1 0 2 2 wonen <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 12 2 1 1 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 19 2 1 1 NVT 3 NVT A <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 19 2 1 1 NVT 3 NVT A <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 12 2 1 1 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.
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Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant,  20 december 2007, Nr. 247 (RBK). OCB aanpassingen Grenswaarden Industrie, www.SenterNovem.nl, 30/7/08.

Interventiewaarden grond: Staatscourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 1/10/08). Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245. �(Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11357803 Datum toetsing: Versie: ALcontrol11092008

Project: Plangebied Snellerpoort Woerden (depots en olie) (08B243)

Monster: M1

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 10,0 %  @

- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Aromatische stoffen

Benzeen mg/kg ds <0,05 0,0350 AW AW AW AW AW AW AW

Ethylbenzeen mg/kg ds <0,05 0,0350 AW AW AW AW AW AW AW

Tolueen mg/kg ds <0,1 0,0700 AW AW AW AW AW AW AW

Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,14 0,1400 AW AW AW AW AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 14,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie

Grond, ontvangend 5 0 0 0 0 1 0 AW AW

Grond, toepassing op landbodem 5 0 0 0 NVT 1 NVT AW AW

Grond, toepassing onder water 5 0 0 0 NVT 1 NVT AW AW

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 5 0 0 0 NVT 1 NVT AW AW

Waterbodem, toepassing op landbodem 5 0 0 0 NVT 1 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

5-11-2008
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Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant,  20 december 2007, Nr. 247 (RBK). OCB aanpassingen Grenswaarden Industrie, www.SenterNovem.nl, 30/7/08.

Interventiewaarden grond: Staatscourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 1/10/08). Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245. �(Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11357803 Datum toetsing: Versie: ALcontrol11092008

Project: Plangebied Snellerpoort Woerden (depots en olie) (08B243)

Monster: M2

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 10,0 %  @

- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Aromatische stoffen

Benzeen mg/kg ds <0,05 0,0350 AW AW AW AW AW AW AW

Ethylbenzeen mg/kg ds <0,05 0,0350 AW AW AW AW AW AW AW

Tolueen mg/kg ds <0,1 0,0700 AW AW AW AW AW AW AW

Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,14 0,1400 AW AW AW AW AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 14,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie

Grond, ontvangend 5 0 0 0 0 1 0 AW AW

Grond, toepassing op landbodem 5 0 0 0 NVT 1 NVT AW AW

Grond, toepassing onder water 5 0 0 0 NVT 1 NVT AW AW

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 5 0 0 0 NVT 1 NVT AW AW

Waterbodem, toepassing op landbodem 5 0 0 0 NVT 1 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.
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Projectnaam Plangebied Snellerpoort Woerden (depots en olie) 
Projectcode 08B243

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode DEPOT 1
1
 DEPOT 2

2
 M1

3
M2

4
 

Bodemtype
1)

1 2 3 3

droge stof(gew.-%) 89,1 -- 78,7 -- 80,9 -- 83,5 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- 

organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

2,8 -- 10,0 -- - - 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 4,4 -- 21 -- - - 

METALEN 
barium 110 * 170 * - -  
cadmium 0,4 * <0,35 - -  
kobalt 4,4  8,5 - - 
koper 19 24 - -  
kwik 0,22 * <0,10 - - 
lood 520 *** 34 - -  
molybdeen <1,5  <1,5 - - 
nikkel 12 31 - -  
zink 280 ** 85 - -  

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen - -  <0,05 <0,05 
tolueen - -  <0,1 <0,1 
ethylbenzeen - -  <0,05 <0,05 
o-xyleen - -  <0,1 -- <0,1 -- 
p- en m-xyleen - - <0,1 -- <0,1 -- 
xylenen - -  <0,2 -- <0,2 -- 
xylenen (0.7 factor) - - 0,14 0,14 
totaal BTEX - -  <0,4 -- <0,4 -- 
totaal BTEX (0.7 factor) - - 0,28 -- 0,28 -- 
naftaleen - -  <0,1 -- <0,1 -- 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 -- <0,04 --# - - 
fenantreen 0,23 -- 0,75 -- - - 
antraceen 0,05 -- 0,27 -- - - 
fluoranteen 0,51 -- 2,2 -- - -  
benzo(a)antraceen 0,24 -- 1,0 -- - -  
chryseen 0,23 -- 0,90 -- - - 
benzo(k)fluoranteen 0,14 -- 0,45 -- - - 
benzo(a)pyreen 0,23 -- 0,86 -- - - 
benzo(ghi)peryleen 0,17 -- 0,50 -- - - 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,17 -- 0,54 -- - - 
pak-totaal (10 van VROM) 2,0 -- <7,5 --# - - 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

2,0 *
b

7,5 *
b

- -  

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <2 -- <2 -- - -  
PCB 52(µg/kgds) <2 -- <2 -- - -  
PCB 101(µg/kgds) <2 -- <2 -- - -  
PCB 118(µg/kgds) <2 -- <2 -- - -  
PCB 138(µg/kgds) <2 -- <2 -- - -  
PCB 153(µg/kgds) <2 -- <2 -- - -  
PCB 180(µg/kgds) <2 -- <2 -- - -  
som PCB (7)(µg/kgds) <14 

a
<14 - -  

som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

9,8 
a

9,8 - -  

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C12 - C22 <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C22 - C30 <5 -- 9 -- <5 -- 7 -- 



fractie C30 - C40 <5 -- 5 -- <5 -- 7 -- 
totaal olie C10 - C40 <20 <20 <20 <20 

Monstercode en monstertraject: 
1 11357803-001     DEPOT 1 DEPOT 1 01 (50-100) 02 (0-50) 
2 11357803-002     DEPOT 2 DEPOT 2 09 (0-50) 10 (50-100) 
3 11357803-003     M1 M1 06 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 
4 11357803-004     M2 M2 07 (0-50) 04 (0-50) 

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de in de circulaire 
bodemsanering 2006 (Staatcourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 01-10-08, rectificatie uit Staatscourant 15 juli 2008, nr 
134) voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatcourant 20 december 2007, Nr. 247. De gewijzigde
grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) zijn ook doorgevoerd (www.Senternovem.nl).
De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- 

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

interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
-- geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel 

kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te 
zijn. 

b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter 
dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

1) De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is
gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
1 lutum 4.4% ; humus 2.8%
2 lutum 21% ; humus 10%
3 lutum 25% ; humus 10%



 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden

1)
 AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis

     
     
METALEN 
barium 64 186 309 64 
cadmium 0,37 4,2 8,1 0,37 
kobalt 5,4 37 68 5,4 
koper 21 62 102 21 
kwik 0,11 13 26 0,11 
lood 34 195 357 34 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 14 28 41 14 
zink 67 207 347 67 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1,5 21 40 1,0 

     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)(µg/kgds) 5,6 143 280 20 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

5,6 143 280 14 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 53 727 1400 53 

     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 1   lutum 4.4%; humus 2.8% 



 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden

1)
 AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis

     
     
METALEN 
barium 165 483 801 165 
cadmium 0,58 6,6 13 0,58 
kobalt 13 90 166 13 
koper 37 107 177 37 
kwik 0,14 17 34 0,14 
lood 48 276 505 48 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 31 60 89 31 
zink 128 393 658 128 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1,5 21 40 1,0 

     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)(µg/kgds) 20 510 1000 70 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

20 510 1000 49 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 190 2595 5000 190 

     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 2   lutum 21%; humus 10% 



 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden

1)
 AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis

     
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0,20 0,65 1,1 0,25 
tolueen 0,20 16 32 0,25 
ethylbenzeen 0,20 55 110 0,25 
xylenen 0,45 8,7 17 0,75 
xylenen (0.7 factor) 0,45 8,7 17 0,52 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 190 2595 5000 190 

     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 3   lutum 25%; humus 10% 
 



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant,  20 december 2007, Nr. 247 (RBK). OCB aanpassingen Grenswaarden Industrie, www.SenterNovem.nl, 30/7/08.

Interventiewaarden grond: Staatscourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 1/10/08). Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245. �(Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11356812 Datum toetsing: Versie: ALcontrol11092008

Project: Plangebied Snellerpoort Woerden (parkeerplaats tpv Winkelcentrum) (08B243)

Monster: BG-1

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 1,2 %  @

- lutumgehalte 1,7 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] mg/kg ds 52 201,500 wonen wonen A A wonen <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,422 AW AW AW AW AW AW AW

Cobalt [Co] mg/kg ds 3,5 12,305 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds <10 14,483 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,101 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds <13 14,324 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] mg/kg ds 10 29,167 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 27 64,068 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,44 0,440 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,002 0,0070 AW * A X #

PCB 52 mg/kg ds <0,002 0,0070 AW * A X #

PCB 101 mg/kg ds <0,002 0,0070 AW * A X #

PCB 118 mg/kg ds <0,002 0,0070 AW * A #

PCB 138 mg/kg ds <0,002 0,0070 AW * A #

PCB 153 mg/kg ds <0,002 0,0070 AW * A #

PCB 180 mg/kg ds <0,002 0,0070 AW * A X #

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0098 0,0490 AW * AW * AW * A X industrie X AW <T

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie

Grond, ontvangend 12 1 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 12 1 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 19 1 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 19 9 5 1 NVT 3 NVT A <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 12 2 1 1 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.
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Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant,  20 december 2007, Nr. 247 (RBK). OCB aanpassingen Grenswaarden Industrie, www.SenterNovem.nl, 30/7/08.

Interventiewaarden grond: Staatscourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 1/10/08). Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245. �(Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11356812 Datum toetsing: Versie: ALcontrol11092008

Project: Plangebied Snellerpoort Woerden (parkeerplaats tpv Winkelcentrum) (08B243)

Monster: BG-2

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 14,2 %  @

- lutumgehalte 19,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] mg/kg ds 130 161,200 AW AW AW AW AW AW AW

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,231 AW AW AW AW AW AW AW

Cobalt [Co] mg/kg ds 7,4 9,098 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds 20 20,619 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,12 0,126 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds 32 32,692 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] mg/kg ds 26 31,379 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 70 76,383 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,15 0,106 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,002 0,0010 AW AW

PCB 52 mg/kg ds <0,002 0,0010 AW AW

PCB 101 mg/kg ds <0,002 0,0010 AW AW

PCB 118 mg/kg ds <0,002 0,0010 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,002 0,0010 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,002 0,0010 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,002 0,0010 AW AW

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0098 0,0069 AW AW AW AW AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 9,859 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie

Grond, ontvangend 12 0 0 0 0 2 2 AW AW

Grond, toepassing op landbodem 12 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

Grond, toepassing onder water 19 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 19 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW

Waterbodem, toepassing op landbodem 12 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.
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Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant,  20 december 2007, Nr. 247 (RBK). OCB aanpassingen Grenswaarden Industrie, www.SenterNovem.nl, 30/7/08.

Interventiewaarden grond: Staatscourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 1/10/08). Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245. �(Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11356812 Datum toetsing: Versie: ALcontrol11092008

Project: Plangebied Snellerpoort Woerden (parkeerplaats tpv Winkelcentrum) (08B243)

Monster: BG-3

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 1,1 %  @

- lutumgehalte <1 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] mg/kg ds <20 54,250 AW AW AW AW AW AW AW

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,422 AW AW AW AW AW AW AW

Cobalt [Co] mg/kg ds <3 7,383 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds <10 14,483 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,101 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds <13 14,324 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] mg/kg ds 8 23,333 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds <20 33,220 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,16 0,160 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,002 0,0070 AW * A X #

PCB 52 mg/kg ds <0,002 0,0070 AW * A X #

PCB 101 mg/kg ds <0,002 0,0070 AW * A X #

PCB 118 mg/kg ds <0,002 0,0070 AW * A #

PCB 138 mg/kg ds <0,002 0,0070 AW * A #

PCB 153 mg/kg ds <0,002 0,0070 AW * A #

PCB 180 mg/kg ds <0,002 0,0070 AW * A X #

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0098 0,0490 AW * AW * AW * A X industrie X AW <T

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie

Grond, ontvangend 12 0 0 0 0 2 2 AW AW

Grond, toepassing op landbodem 12 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

Grond, toepassing onder water 19 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 19 8 5 1 NVT 3 NVT A <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 12 1 1 1 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.
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Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant,  20 december 2007, Nr. 247 (RBK). OCB aanpassingen Grenswaarden Industrie, www.SenterNovem.nl, 30/7/08.

Interventiewaarden grond: Staatscourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 1/10/08). Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245. �(Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11356812 Datum toetsing: Versie: ALcontrol11092008

Project: Plangebied Snellerpoort Woerden (parkeerplaats tpv Winkelcentrum) (08B243)

Monster: BG-4

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 11,4 %  @

- lutumgehalte 26,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] mg/kg ds 360 348,750 wonen wonen A A wonen <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,6 0,573 AW AW AW AW AW AW AW

Cobalt [Co] mg/kg ds 18 17,457 wonen wonen A A wonen <T <T

Koper [Cu] mg/kg ds 64 61,538 industrie X industrie X A X A X industrie X <T <T

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,33 0,324 wonen X wonen X A X A X wonen X <T <T

Lood [Pb] mg/kg ds 120 116,705 wonen X wonen X A X A X wonen X <T <T

Molybdeen [Mo] mg/kg ds 2,1 2,100 wonen wonen A A wonen <T <T

Nikkel [Ni] mg/kg ds 60 58,333 industrie X industrie X B X B X industrie X <T <T

Zink [Zn] mg/kg ds 170 164,025 wonen wonen A A wonen <T <T

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,14 0,123 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,002 0,0012 AW AW

PCB 52 mg/kg ds <0,002 0,0012 AW AW

PCB 101 mg/kg ds <0,002 0,0012 AW AW

PCB 118 mg/kg ds <0,002 0,0012 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,002 0,0012 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,002 0,0012 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,002 0,0012 AW AW

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0098 0,0086 AW AW AW AW AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 12,281 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie

Grond, ontvangend 12 8 4 2 0 2 2 wonen <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 12 8 4 2 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 19 8 4 2 NVT 3 NVT B <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 19 8 4 2 NVT 3 NVT B <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 12 8 4 2 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.
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Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant,  20 december 2007, Nr. 247 (RBK). OCB aanpassingen Grenswaarden Industrie, www.SenterNovem.nl, 30/7/08.

Interventiewaarden grond: Staatscourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 1/10/08). Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245. �(Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11356812 Datum toetsing: Versie: ALcontrol11092008

Project: Plangebied Snellerpoort Woerden (parkeerplaats tpv Winkelcentrum) (08B243)

Monster: OG-1

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 1,0 %  @

- lutumgehalte <1 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] mg/kg ds <20 54,250 AW AW AW AW AW AW AW

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,35 0,422 AW AW AW AW AW AW AW

Cobalt [Co] mg/kg ds <3 7,383 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds <10 14,483 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,1 0,101 AW AW AW AW AW AW AW

Lood [Pb] mg/kg ds <13 14,324 AW AW AW AW AW AW AW

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] mg/kg ds 6,6 19,250 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds <20 33,220 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,07 0,070 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,002 0,0070 AW * A X #

PCB 52 mg/kg ds <0,002 0,0070 AW * A X #

PCB 101 mg/kg ds <0,002 0,0070 AW * A X #

PCB 118 mg/kg ds <0,002 0,0070 AW * A #

PCB 138 mg/kg ds <0,002 0,0070 AW * A #

PCB 153 mg/kg ds <0,002 0,0070 AW * A #

PCB 180 mg/kg ds <0,002 0,0070 AW * A X #

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0098 0,0490 AW * AW * AW * A X industrie X AW <T

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie

Grond, ontvangend 12 0 0 0 0 2 2 AW AW

Grond, toepassing op landbodem 12 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

Grond, toepassing onder water 19 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 19 8 5 1 NVT 3 NVT A <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 12 1 1 1 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.
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Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant,  20 december 2007, Nr. 247 (RBK). OCB aanpassingen Grenswaarden Industrie, www.SenterNovem.nl, 30/7/08.

Interventiewaarden grond: Staatscourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 1/10/08). Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245. �(Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11356812 Datum toetsing: Versie: ALcontrol11092008

Project: Plangebied Snellerpoort Woerden (parkeerplaats tpv Winkelcentrum) (08B243)

Monster: OG-2

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 11,0 %  @

- lutumgehalte 29,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] mg/kg ds 240 212,571 wonen wonen A A wonen <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,5 0,471 AW AW AW AW AW AW AW

Cobalt [Co] mg/kg ds 10 8,893 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds 59 54,462 industrie X industrie X A X A X industrie X <T <T

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,56 0,533 wonen X wonen X A X A X wonen X <T <T

Lood [Pb] mg/kg ds 190 179,444 wonen X wonen X B X B X wonen X <T <T

Molybdeen [Mo] mg/kg ds 1,5 1,500 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] mg/kg ds 36 32,308 AW AW AW AW AW AW AW

Zink [Zn] mg/kg ds 140 127,687 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,36 0,327 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,002 0,0013 AW AW

PCB 52 mg/kg ds <0,002 0,0013 AW AW

PCB 101 mg/kg ds <0,002 0,0013 AW AW

PCB 118 mg/kg ds <0,002 0,0013 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,002 0,0013 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,002 0,0013 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,002 0,0013 AW AW

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0098 0,0089 AW AW AW AW AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 12,727 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie

Grond, ontvangend 12 4 3 1 0 2 2 wonen <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 12 4 3 1 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 19 4 3 1 NVT 3 NVT B <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 19 4 3 1 NVT 3 NVT B <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 12 4 3 1 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.
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Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant,  20 december 2007, Nr. 247 (RBK). OCB aanpassingen Grenswaarden Industrie, www.SenterNovem.nl, 30/7/08.

Interventiewaarden grond: Staatscourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 1/10/08). Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245. �(Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11356812 Datum toetsing: Versie: ALcontrol11092008

Project: Plangebied Snellerpoort Woerden (parkeerplaats tpv Winkelcentrum) (08B243)

Monster: OG-3

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 45,6 %  @

- lutumgehalte 20,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] mg/kg ds 210 250,385 wonen wonen A A wonen <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,8 0,419 AW AW AW AW AW AW AW

Cobalt [Co] mg/kg ds 10 11,842 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds 47 31,126 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,67 0,586 wonen X wonen X A X A X wonen X <T <T

Lood [Pb] mg/kg ds 180 132,353 wonen X wonen X A X A X wonen X <T <T

Molybdeen [Mo] mg/kg ds 2,6 2,600 wonen wonen A A wonen <T <T

Nikkel [Ni] mg/kg ds 39 45,500 industrie X industrie X A X A X industrie X <T <T

Zink [Zn] mg/kg ds 160 125,561 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 1 0,333 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,002 0,0005 AW AW

PCB 52 mg/kg ds <0,002 0,0005 AW AW

PCB 101 mg/kg ds <0,002 0,0005 AW AW

PCB 118 mg/kg ds <0,002 0,0005 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,002 0,0005 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,002 0,0005 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,002 0,0005 AW AW

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0098 0,0033 AW AW AW AW AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 4,667 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie

Grond, ontvangend 12 5 3 1 0 2 2 wonen <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 12 5 3 1 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 19 5 3 1 NVT 3 NVT A <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 19 5 3 1 NVT 3 NVT A <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 12 5 3 1 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

RBK, tabel 1
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Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant,  20 december 2007, Nr. 247 (RBK). OCB aanpassingen Grenswaarden Industrie, www.SenterNovem.nl, 30/7/08.

Interventiewaarden grond: Staatscourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 1/10/08). Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245. �(Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11356812 Datum toetsing: Versie: ALcontrol11092008

Project: Plangebied Snellerpoort Woerden (parkeerplaats tpv Winkelcentrum) (08B243)

Monster: BG-1+BG-2+OG-1+OG-2+OG-3+BG-3+BG-4

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 12,2 %  @

- lutumgehalte 13,9 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] mg/kg ds 145,7142857 227,318 wonen wonen A A wonen <T <T

Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,411428571 0,429 AW AW AW AW AW AW AW

Cobalt [Co] mg/kg ds 7,585714286 11,603 AW AW AW AW AW AW AW

Koper [Cu] mg/kg ds 30,14285714 35,403 AW AW AW AW AW AW AW

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,27 0,304 wonen X wonen X A X A X wonen X <T <T

Lood [Pb] mg/kg ds 78,47142857 87,665 wonen wonen A A wonen <T <T

Molybdeen [Mo] mg/kg ds 1,485714286 1,486 AW AW AW AW AW AW AW

Nikkel [Ni] mg/kg ds 26,51428571 38,875 wonen wonen A A wonen <T <T

Zink [Zn] mg/kg ds 85 108,245 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,331428571 0,271 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,002 0,0011 AW AW

PCB 52 mg/kg ds <0,002 0,0011 AW AW

PCB 101 mg/kg ds <0,002 0,0011 AW AW

PCB 118 mg/kg ds <0,002 0,0011 AW AW

PCB 138 mg/kg ds <0,002 0,0011 AW AW

PCB 153 mg/kg ds <0,002 0,0011 AW AW

PCB 180 mg/kg ds <0,002 0,0011 AW AW

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0098 0,0080 AW AW AW AW AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 11,462 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie

Grond, ontvangend 12 4 1 0 0 2 2 wonen <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 12 4 1 0 NVT 2 NVT wonen <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 19 4 1 0 NVT 3 NVT A <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 19 4 1 0 NVT 3 NVT A <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 12 4 1 0 NVT 2 NVT wonen <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories

Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.
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Projectnaam Plangebied Snellerpoort Woerden (parkeerplaats tpv 
Winkelcentrum) 

Projectcode 08B243

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode BG-1
1

BG-2
2

OG-1
3

OG-2
4
 

Bodemtype
1)

1 2 3 4

droge stof(gew.-%) 88,7 -- 66,0 -- 82,7 -- 64,1 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- 

organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

1,2 -- 14,2 -- 1,0 -- 11,0 -- 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 1,7 -- 19 -- <1 -- 29 -- 

METALEN 
barium 52 * 130 <20 240 * 
cadmium <0,35  <0,35 <0,35 0,5 
kobalt 3,5  7,4 <3 10 
koper <10 20 <10 59 * 
kwik <0,10  0,12 <0,10 0,56 * 
lood <13 32 <13 190 * 
molybdeen <1,5  <1,5 <1,5 1,5  
nikkel 10 26 6,6 36
zink 27 70 <20 140

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- 
fenantreen 0,06 -- 0,01 -- <0,01 -- 0,03 -- 
antraceen 0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- <0,01 -- 
fluoranteen 0,11 -- 0,03 -- 0,01 -- 0,09 -- 
benzo(a)antraceen 0,06 -- 0,02 -- <0,01 -- 0,04 -- 
chryseen 0,05 -- 0,02 -- <0,01 -- 0,04 -- 
benzo(k)fluoranteen 0,03 -- 0,01 -- <0,01 -- 0,03 -- 
benzo(a)pyreen 0,05 -- 0,01 -- <0,01 -- 0,04 -- 
benzo(ghi)peryleen 0,03 -- 0,02 -- <0,01 -- 0,03 -- 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,03 -- 0,01 -- <0,01 -- 0,03 -- 
pak-totaal (10 van VROM) 0,43 -- 0,13 -- <0,1 -- 0,34 -- 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

0,44  0,15  0,07 0,36  

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- <2 -- 
PCB 52(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- <2 -- 
PCB 101(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- <2 -- 
PCB 118(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- <2 -- 
PCB 138(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- <2 -- 
PCB 153(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- <2 -- 
PCB 180(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- <2 -- 
som PCB (7)(µg/kgds) <14 

a
 <14 <14 

a
 <14 

som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

9,8 
a

9,8 9,8
a

9,8

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C12 - C22 <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C22 - C30 <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C30 - C40 <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- 
totaal olie C10 - C40 <20 <20 <20 <20 

Monstercode en monstertraject: 
1 11356812-001     BG-1 BG-1 53 (60-100) 64 (6-50) 55 (0-50) 56 (0-50) 63 (7-50) 47 (7-50) 66 (6-50)
2 11356812-002     BG-2 BG-2 54 (0-50) 48 (0-50) 
3 11356812-003     OG-1 OG-1 58 (160-200) 62 (100-150) 54 (50-80) 47 (120-170) 66 (100-150)
4 11356812-004     OG-2 OG-2 62 (200-250) 54 (80-110) 



De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de in de circulaire 
bodemsanering 2006 (Staatcourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 01-10-08, rectificatie uit Staatscourant 15 juli 2008, nr 
134) voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatcourant 20 december 2007, Nr. 247. De gewijzigde
grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) zijn ook doorgevoerd (www.Senternovem.nl).
De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- 

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

interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
-- geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel 

kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te 
zijn. 

b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter 
dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

1) De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is
gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
1 lutum 1.7% ; humus 1.2%
2 lutum 19% ; humus 14.2%
3 lutum 1% ; humus 1%
4 lutum 29% ; humus 11%



Projectnaam Plangebied Snellerpoort Woerden (parkeerplaats tpv 
Winkelcentrum) 

Projectcode 08B243

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode OG-3
1

BG-3
2

BG-4
3

Bodemtype
1)

5 6 7

droge stof(gew.-%) 21,8 -- 92,3 -- 68,7 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- 

organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

45,6 -- 1,1 -- 11,4 -- 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 20 -- <1 -- 26 -- 

METALEN 
barium 210 * <20 360 * 
cadmium 0,8  <0,35  0,6
kobalt 10 <3 18 * 
koper 47 <10 64 * 
kwik 0,67 * <0,10 0,33 * 
lood 180 * <13 120 * 
molybdeen 2,6 * <1,5 2,1 *
nikkel 39 * 8,0  60 *
zink 160 <20 170 * 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,04 --# <0,01 -- <0,01 -- 
fenantreen 0,09 -- 0,01 -- <0,01 -- 
antraceen <0,04 --# <0,01 -- <0,01 -- 
fluoranteen 0,26 -- 0,04 -- 0,03 -- 
benzo(a)antraceen 0,13 -- 0,02 -- 0,02 -- 
chryseen 0,14 -- 0,02 -- 0,02 -- 
benzo(k)fluoranteen 0,09 -- 0,01 -- <0,01 -- 
benzo(a)pyreen 0,11 -- 0,02 -- 0,02 -- 
benzo(ghi)peryleen 0,07 -- 0,01 -- 0,02 -- 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,08 -- 0,01 -- 0,01 -- 
pak-totaal (10 van VROM) <1,0 --# 0,15 -- 0,12 -- 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1,0  0,16 0,14 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- 
PCB 52(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- 
PCB 101(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- 
PCB 118(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- 
PCB 138(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- 
PCB 153(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- 
PCB 180(µg/kgds) <2 -- <2 -- <2 -- 
som PCB (7)(µg/kgds) <14 <14 

a
 <14 

som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

9,8  9,8 
a

9,8

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C12 - C22 <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C22 - C30 <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C30 - C40 <5 -- <5 -- <5 -- 
totaal olie C10 - C40 <20 <20 <20 

Monstercode en monstertraject: 
1 11356812-005     OG-3 OG-3 62 (250-300) 54 (160-200) 66 (200-230) 
2 11356838-001     BG-3 BG-3 70 (10-40) 69 (10-50) 68 (10-50) 67 (10-50) 52 (10-50) 51 (0-50) 
3 11356838-002     BG-4 BG-4 44 (0-50) 46 (0-50) 45 (0-50) 



De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de in de circulaire 
bodemsanering 2006 (Staatcourant 10 juli 2008, Nr. 131 (in werking per 01-10-08, rectificatie uit Staatscourant 15 juli 2008, nr 
134) voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatcourant 20 december 2007, Nr. 247. De gewijzigde
grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) zijn ook doorgevoerd (www.Senternovem.nl).
De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- 

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

interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
-- geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel 

kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te 
zijn. 

b gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter 
dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

1) De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is
gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
5 lutum 20% ; humus 45.6%
6 lutum 1% ; humus 1.1%
7 lutum 26% ; humus 11.4%



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 

Toetsingswaarden
1)

AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis

METALEN 
barium 49 143 237 49
cadmium 0,35 4,0 7,6 0,35
kobalt 4,3 29 54 4,3
koper 19 56 92 19
kwik 0,10 13 25 0,10
lood 32 184 337 32
molybdeen 1,5 96 190 1,5
nikkel 12 23 34 12
zink 59 181 303 59

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1,5 21 40 1,0 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)(µg/kgds) 4,0 102 200 14 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

4,0 102 200 9,8 

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 

1) AW achtergrondwaarde 
1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

 I interventiewaarde 
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 
bodemsamenstelling. 
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 
bodem type: 
1   lutum 1.7%; humus 1.2% 



 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden

1)
 AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis

     
     
METALEN 
barium 153 448 742 153 
cadmium 0,64 7,2 14 0,64 
kobalt 12 83 155 12 
koper 39 112 184 39 
kwik 0,14 17 34 0,14 
lood 49 284 519 49 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 29 56 83 29 
zink 128 394 660 128 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) 2,1 29 57 2,1 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

2,1 29 57 1,5 

     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)(µg/kgds) 28 724 1420 99 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

28 724 1420 70 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 270 3685 7100 270 

     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 2   lutum 19%; humus 14.2% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 

Toetsingswaarden
1)

AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis

METALEN 
barium 49 143 237 49
cadmium 0,35 4,0 7,6 0,35
kobalt 4,3 29 54 4,3
koper 19 56 92 19
kwik 0,10 13 25 0,10
lood 32 184 337 32
molybdeen 1,5 96 190 1,5
nikkel 12 23 34 12
zink 59 181 303 59

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1,5 21 40 1,0 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)(µg/kgds) 4,0 102 200 14 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

4,0 102 200 9,8 

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 

1) AW achtergrondwaarde 
1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

 I interventiewaarde 
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 
bodemsamenstelling. 
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 
bodem type: 
3   lutum 1%; humus 1% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 

Toetsingswaarden
1)

AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis

METALEN 
barium 215 627 1039 215 
cadmium 0,64 7,2 14 0,64
kobalt 17 115 214 17
koper 43 125 206 43
kwik 0,16 19 38 0,16
lood 53 307 561 53
molybdeen 1,5 96 190 1,5
nikkel 39 75 111 39
zink 154 471 789 154 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) 1,6 23 44 1,6 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1,6 23 44 1,2 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)(µg/kgds) 22 561 1100 77 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

22 561 1100 54 

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 209 2854 5500 209 

1) AW achtergrondwaarde 
1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

 I interventiewaarde 
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 
bodemsamenstelling. 
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 
bodem type: 
4   lutum 29%; humus 11% 



 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden

1)
 AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis

     
     
METALEN 
barium 159 465 772 159 
cadmium 1,1 13 25 1,1 
kobalt 13 87 160 13 
koper 60 174 287 60 
kwik 0,17 21 41 0,17 
lood 68 394 721 68 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 30 58 86 30 
zink 178 548 917 178 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) 4,5 62 120 4,5 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

4,5 62 120 3,2 

     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)(µg/kgds) 60 1530 3000 210 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

60 1530 3000 147 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 570 7785 15000 570 

     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 5   lutum 20%; humus 45.6% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 

Toetsingswaarden
1)

AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis

METALEN 
barium 49 143 237 49
cadmium 0,35 4,0 7,6 0,35
kobalt 4,3 29 54 4,3
koper 19 56 92 19
kwik 0,10 13 25 0,10
lood 32 184 337 32
molybdeen 1,5 96 190 1,5
nikkel 12 23 34 12
zink 59 181 303 59

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 1,5 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1,5 21 40 1,0 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)(µg/kgds) 4,0 102 200 14 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

4,0 102 200 9,8 

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 

1) AW achtergrondwaarde 
1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

 I interventiewaarde 
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 
bodemsamenstelling. 
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 
bodem type: 
6   lutum 1%; humus 1.1% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 

Toetsingswaarden
1)

AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis

METALEN 
barium 196 573 950 196 
cadmium 0,63 7,1 14 0,63
kobalt 15 106 196 15
koper 42 120 198 42
kwik 0,15 18 37 0,15
lood 51 298 545 51
molybdeen 1,5 96 190 1,5
nikkel 36 69 103 36
zink 145 446 746 145 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) 1,7 24 46 1,7 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1,7 24 46 1,2 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)(µg/kgds) 23 581 1140 80 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 

23 581 1140 56 

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 217 2958 5700 217 

1) AW achtergrondwaarde 
1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

 I interventiewaarde 
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 
bodemsamenstelling. 
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 
bodem type: 
7   lutum 26%; humus 11.4% 



Projectnaam Plangebied Snellerpoort, Woerden 
Projectcode 08B243 
  
Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 
    
Monstercode 08-1-1

1
 12-1-1

2
 27-1-1

3
 

    
    
METALEN 
barium 55 * 320 * 200 * 
cadmium <0,8 

a
 <0,8 

a
 <0,8 

a
 

kobalt <5  24 * 7,9  
koper <15  <15  <15  
kwik <0,05  <0,05  <0,05  
lood <15  18 * <15  
molybdeen 7,8 * <3,6  <3,6  
nikkel <15  18 * <15  
zink <60  310 * <60  
    
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0,2  <0,2  <0,2  
tolueen 0,95  0,65  0,74  
ethylbenzeen 0,40  <0,3  <0,3  
o-xyleen 0,56 -- 0,30 -- 0,29 -- 
p- en m-xyleen 1,5 -- 0,85 -- 0,85 -- 
xylenen 2,1 -- 1,2 -- 1,1 -- 
xylenen (0.7 factor) 2,1 *

b
 1,2 *

b
 1,1 *

b
 

styreen <0,3  <0,3  <0,3  
naftaleen 1,5 * 0,07 * <0,05 

a
 

    
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0,6  <0,6  <0,6  
1,2-dichloorethaan <0,6  <0,6  <0,6  
1,1-dichlooretheen <0,1 

a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 

cis-1,2-dichlooretheen <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- 
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen 

<0,2 -- <0,2 -- <0,2 -- 

som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 

0,14 
a
 0,14 

a
 0,14 

a
 

dichloormethaan <0,2 
a
 <0,2 

a
 <0,2 

a
 

1,1-dichloorpropaan <0,3 -- <0,3 -- <0,3 -- 
1,2-dichloorpropaan <0,3 -- <0,3 -- <0,3 -- 
1,3-dichloorpropaan <0,3 -- <0,3 -- <0,3 -- 
som dichloorpropanen <0,9 -- <0,9 -- <0,9 -- 
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 

0,63  0,63  0,63  

tetrachlooretheen <0,1 
a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 

tetrachloormethaan <0,1 
a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 

1,1,1-trichloorethaan <0,1 
a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 

1,1,2-trichloorethaan <0,1 
a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 

trichlooretheen <0,6  <0,6  <0,6  
chloroform <0,6  <0,6  <0,6  
vinylchloride <0,1 

a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 

bromoform <0,2  <0,2  <0,2  
    
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <25 -- <25 -- <25 -- 
fractie C12 - C22 <25 -- <25 -- <25 -- 
fractie C22 - C30 <25 -- <25 -- <25 -- 
fractie C30 - C40 <25 -- <25 -- <25 -- 
totaal olie C10 - C40 <100 

a
 <100 

a
 <100 

a
 

    

 
Monstercode en monstertraject: 
1  11359791-001     08-1-1 08-1-1 08 (130-230) 
2  11359791-002     12-1-1 12-1-1 12 (120-220) 
3  11359791-003     27-1-1 27-1-1 27 (110-210) 
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de circulaire bodemsanering 2006 (Staatcourant 10 juli 
2008, Nr. 131 (in werking per 01-10-08, rectificatie uit Staatscourant 15 juli 2008, nr 134)). 
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en 

interventiewaarde 



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

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
-- geen toetsingswaarde voor opgesteld 
- niet geanalyseerd
# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de 

AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 
b gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 

rapportagegrens-eis. 



 
Projectnaam Plangebied Snellerpoort, Woerden 
Projectcode 08B243 
  
Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 
    
Monstercode 38-1-1

1
 45-1-1

2
 62-1-1

3
 

    
    
METALEN 
barium 350 ** 110 * 360 ** 
cadmium <0,8 

a
 <0,8 

a
 <0,8 

a
 

kobalt 28 * <5  14  
koper <15  <15  <15  
kwik <0,05  <0,05  <0,05  
lood <15  <15  <15  
molybdeen <3,6  <3,6  <3,6  
nikkel 28 * <15  <15  
zink 75 * 92 * 140 * 
    
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0,2  <0,2  <0,2  
tolueen 1,7  1,5  1,2  
ethylbenzeen 0,72  <0,3  0,39  
o-xyleen 2,0 -- 0,57 -- 0,82 -- 
p- en m-xyleen 4,7 -- 1,6 -- 2,3 -- 
xylenen 6,6 -- 2,2 -- 3,1 -- 
xylenen (0.7 factor) 6,6 *

b
 2,2 *

b
 3,1 *

b
 

styreen <0,3  <0,3  <0,3  
naftaleen 0,08 * <0,05 

a
 0,06 * 

    
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0,6  <0,6  <0,6  
1,2-dichloorethaan <0,6  <0,6  <0,6  
1,1-dichlooretheen <0,1 

a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 

cis-1,2-dichlooretheen <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- 
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen 

<0,2 -- <0,2 -- <0,2 -- 

som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 

0,14 
a
 0,14 

a
 0,14 

a
 

dichloormethaan <0,2 
a
 <0,2 

a
 <0,2 

a
 

1,1-dichloorpropaan <0,3 -- <0,3 -- <0,3 -- 
1,2-dichloorpropaan <0,3 -- <0,3 -- <0,3 -- 
1,3-dichloorpropaan <0,3 -- <0,3 -- <0,3 -- 
som dichloorpropanen <0,9 -- <0,9 -- <0,9 -- 
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 

0,63  0,63  0,63  

tetrachlooretheen <0,1 
a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 

tetrachloormethaan <0,1 
a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 

1,1,1-trichloorethaan 0,17 * <0,1 
a
 <0,1 

a
 

1,1,2-trichloorethaan <0,1 
a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 

trichlooretheen <0,6  <0,6  <0,6  
chloroform <0,6  <0,6  <0,6  
vinylchloride <0,1 

a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 

bromoform <0,2  <0,2  <0,2  
    
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <25 -- <25 -- <25 -- 
fractie C12 - C22 <25 -- <25 -- <25 -- 
fractie C22 - C30 <25 -- <25 -- <25 -- 
fractie C30 - C40 <25 -- <25 -- <25 -- 
totaal olie C10 - C40 <100 

a
 <100 

a
 <100 

a
 

    

 
Monstercode en monstertraject: 
1  11359791-004     38-1-1 38-1-1 38 (150-250) 
2  11359791-005     45-1-1 45-1-1 45 (200-100) 
3  11359791-006     62-1-1 62-1-1 62 (200-300) 
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de circulaire bodemsanering 2006 (Staatcourant 10 juli 
2008, Nr. 131 (in werking per 01-10-08, rectificatie uit Staatscourant 15 juli 2008, nr 134)). 
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en 



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

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de 

AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 
b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 

rapportagegrens-eis. 



 
Projectnaam Plangebied Snellerpoort, Woerden 
Projectcode 08B243 
  
Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 
    
Monstercode 66-1-1

1
 71-1-1

2
 72-1-1

3
 

    
    
METALEN 
barium 180 * 290 * 470 ** 
cadmium <0,8 

a
 1,7 * <0,8 

a
 

kobalt <5  30 * 13  
koper <15  <15  <15  
kwik <0,05  <0,05  <0,05  
lood <15  98 *** <15  
molybdeen 5,8 * <3,6  <3,6  
nikkel <15  49 ** <15  
zink <60  320 * 270 * 
    
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0,2  <0,2  <0,2  
tolueen 1,2  0,96  2,7  
ethylbenzeen <0,3  <0,3  0,54  
o-xyleen 0,42 -- 0,59 -- 1,3 -- 
p- en m-xyleen 1,1 -- 1,4 -- 3,2 -- 
xylenen 1,5 -- 2,0 -- 4,5 -- 
xylenen (0.7 factor) 1,5 *

b
 2,0 *

b
 4,5 *

b
 

styreen <0,3  <0,3  <0,3  
naftaleen 0,10 * <0,05 

a
 <0,05 

a
 

    
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0,6  <0,6  <0,6  
1,2-dichloorethaan <0,6  <0,6  <0,6  
1,1-dichlooretheen <0,1 

a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 

cis-1,2-dichlooretheen <0,1 -- 0,12 -- <0,1 -- 
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen 

<0,2 -- <0,2 -- <0,2 -- 

som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 

0,14 
a
 0,19 *

b
 0,14 

a
 

dichloormethaan <0,2 
a
 <0,2 

a
 <0,2 

a
 

1,1-dichloorpropaan <0,3 -- <0,3 -- <0,3 -- 
1,2-dichloorpropaan <0,3 -- <0,3 -- <0,3 -- 
1,3-dichloorpropaan 0,57 -- <0,3 -- <0,3 -- 
som dichloorpropanen <0,9 -- <0,9 -- <0,9 -- 
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 

0,99 *
b
 0,63  0,63  

tetrachlooretheen <0,1 
a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 

tetrachloormethaan <0,1 
a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 

1,1,1-trichloorethaan <0,1 
a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 

1,1,2-trichloorethaan <0,1 
a
 0,10 * <0,1 

a
 

trichlooretheen <0,6  <0,6  <0,6  
chloroform <0,6  <0,6  <0,6  
vinylchloride <0,1 

a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 

bromoform <0,2  <0,2  <0,2  
    
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <25 -- <25 -- <25 -- 
fractie C12 - C22 <25 -- <25 -- <25 -- 
fractie C22 - C30 <25 -- <25 -- <25 -- 
fractie C30 - C40 <25 -- <25 -- <25 -- 
totaal olie C10 - C40 <100 

a
 <100 

a
 <100 

a
 

    

 
Monstercode en monstertraject: 
1  11359791-007     66-1-1 66-1-1 66 (130-230) 
2  11359791-008     71-1-1 71-1-1 71 (100-200) 
3  11359791-009     72-1-1 72-1-1 72 (100-200) 
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de circulaire bodemsanering 2006 (Staatcourant 10 juli 
2008, Nr. 131 (in werking per 01-10-08, rectificatie uit Staatscourant 15 juli 2008, nr 134)). 
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en 



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

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de 

AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 
b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 

rapportagegrens-eis. 



 
Projectnaam Plangebied Snellerpoort, Woerden 
Projectcode 08B243 
  
Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 
    
Monstercode 73-1-1

1
 74-1-1

2
  

    
    
METALEN 
barium 220 * 880 ***   
cadmium <0,8 

a
 2,7 *   

kobalt 8,9  67 **   
koper <15  <15    
kwik <0,05  <0,05    
lood <15  250 ***   
molybdeen <3,6  <3,6    
nikkel <15  110 ***   
zink 69 * 600 **   
    
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0,2  <0,2    
tolueen 2,3  1,7    
ethylbenzeen 0,55  0,32    
o-xyleen 1,1 -- 0,64 --   
p- en m-xyleen 3,2 -- 1,6 --   
xylenen 4,4 -- 2,2 --   
xylenen (0.7 factor) 4,4 *

b
 2,2 *

b
   

styreen <0,3  <0,3    
naftaleen <0,40 *#

b
 <0,05 

a
   

    
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0,6  <0,6    
1,2-dichloorethaan <0,6  <0,6    
1,1-dichlooretheen <0,1 

a
 <0,1 

a
   

cis-1,2-dichlooretheen <0,1 -- <0,1 --   
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 -- <0,1 --   
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen 

<0,2 -- <0,2 --   

som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 

0,14 
a
 0,14 

a
   

dichloormethaan <0,2 
a
 <0,2 

a
   

1,1-dichloorpropaan <0,3 -- <0,3 --   
1,2-dichloorpropaan <0,3 -- <0,3 --   
1,3-dichloorpropaan <0,3 -- <0,3 --   
som dichloorpropanen <0,9 -- <0,9 --   
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 

0,63  0,63    

tetrachlooretheen <0,1 
a
 <0,1 

a
   

tetrachloormethaan <0,1 
a
 <0,1 

a
   

1,1,1-trichloorethaan <0,1 
a
 <0,1 

a
   

1,1,2-trichloorethaan <0,1 
a
 <0,1 

a
   

trichlooretheen <0,6  <0,6    
chloroform <0,6  <0,6    
vinylchloride <0,1 

a
 <0,1 

a
   

bromoform <0,2  <0,2    
    
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <25 -- <25 --   
fractie C12 - C22 <25 -- <25 --   
fractie C22 - C30 <25 -- <25 --   
fractie C30 - C40 <25 -- <25 --   
totaal olie C10 - C40 <100 

a
 <100 

a
   

    

 
Monstercode en monstertraject: 
1  11359791-010     73-1-1 73-1-1 73 (120-220) 
2  11359791-011     74-1-1 74-1-1 74 (100-200) 
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de circulaire bodemsanering 2006 (Staatcourant 10 juli 
2008, Nr. 131 (in werking per 01-10-08, rectificatie uit Staatscourant 15 juli 2008, nr 134)). 
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en 

interventiewaarde 



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

***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de 

AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 
b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 

rapportagegrens-eis. 



 
Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in µg/l, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden

1)
 S 1/2(S+I) I AS3000 

     
     
METALEN 
barium 50 338 625 50 
cadmium 0,40 3,2 6,0 0,80 
kobalt 20 60 100 20 
koper 15 45 75 15 
kwik 0,050 0,18 0,30 0,050
lood 15 45 75 15 
molybdeen 5,0 152 300 5,0 
nikkel 15 45 75 15 
zink 65 432 800 65 
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0,20 15 30 0,20 
tolueen 7,0 504 1000 7,0 
ethylbenzeen 4,0 77 150 4,0 
xylenen 0,20 35 70 0,30 
xylenen (0.7 factor) 0,20 35 70 0,21 
styreen 6,0 153 300 6,0 
naftaleen 0,01 35 70 0,050
     
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan 7,0 454 900 7,0 
1,2-dichloorethaan 7,0 204 400 7,0 
1,1-dichlooretheen 0,01 5,0 10 0,10 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen 

0,01 10 20 0,20 

som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 

0,01 10 20 0,14 

dichloormethaan 0,01 500 1000 0,20 
som dichloorpropanen 0,80 40 80 0,75 
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 

0,80 40 80 0,52 

tetrachlooretheen 0,01 20 40 0,10 
tetrachloormethaan 0,01 5,0 10 0,10 
1,1,1-trichloorethaan 0,01 150 300 0,10 
1,1,2-trichloorethaan 0,01 65 130 0,10 
trichlooretheen 24 262 500 24 
chloroform 6,0 203 400 6,0 
vinylchloride 0,01 2,5 5,0 0,20 
bromoform   630 2,0 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 50 325 600 100 

     

 
1) S streefwaarde 
 1/2(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 3190 
versie 3,25 juni 2008. 

   
 



Projectnaam Snellerpoort  Woerden (Aanvullend grondwateronderzoek) 
Projectcode 08B243 
  
Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 
       
Monstercode 38-1-1

1
 71-1-1

2
 72-1-1

3
 74-1-1

4
 100-1-1

5
 101-1-1

6
 

       
       
METALEN 
barium 310 * -  340 ** 290 * 240 * 200 * 
cadmium -  -  -  0,97 * <0,8 

a
 <0,8 

a
 

kobalt -  -  -  18  <5  13  
koper -  -  -  <15  <15  <15  
kwik -  -  -  <0,05  <0,05  <0,05  
lood -  26 * -  43 * <15  <15  
molybdeen -  -  -  <3,6  <3,6  <3,6  
nikkel -  <15  -  18 * <15  <15  
zink -  -  -  64  <60  75 * 
       
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen -  -  -  -  <0,2  <0,2  
tolueen -  -  -  -  <0,3  <0,3  
ethylbenzeen -  -  -  -  <0,3  <0,3  
o-xyleen -  -  -  -  <0,1 -- <0,1 -- 
p- en m-xyleen -  -  -  -  <0,2 -- <0,2 -- 
xylenen -  -  -  -  <0,3 -- <0,3 -- 
xylenen (0.7 factor) -  -  -  -  0,21 

a
 0,21 

a
 

styreen -  -  -  -  <0,3  <0,3  
naftaleen -  -  -  -  <0,05 

a
 <0,05 

a
 

       
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan -  -  -  -  <0,6  <0,6  
1,2-dichloorethaan -  -  -  -  <0,6  <0,6  
1,1-dichlooretheen -  -  -  -  <0,1 

a
 <0,1 

a
 

cis-1,2-dichlooretheen -  -  -  -  <0,1 -- <0,1 -- 
trans-1,2-dichlooretheen -  -  -  -  <0,1 -- <0,1 -- 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen 

-  -  -  -  <0,2 -- <0,2 -- 

som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 

-  -  -  -  0,14 
a
 0,14 

a
 

dichloormethaan -  -  -  -  <0,2 
a
 <0,2 

a
 

1,1-dichloorpropaan -  -  -  -  <0,3 -- <0,3 -- 
1,2-dichloorpropaan -  -  -  -  <0,3 -- <0,3 -- 
1,3-dichloorpropaan -  -  -  -  <0,3 -- <0,3 -- 
som dichloorpropanen -  -  -  -  <0,9 -- <0,9 -- 
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 

-  -  -  -  0,63  0,63  

tetrachlooretheen -  -  -  -  <0,1 
a
 <0,1 

a
 

tetrachloormethaan -  -  -  -  <0,1 
a
 <0,1 

a
 

1,1,1-trichloorethaan -  -  -  -  <0,1 
a
 <0,1 

a
 

1,1,2-trichloorethaan -  -  -  -  <0,1 
a
 <0,1 

a
 

trichlooretheen -  -  -  -  <0,6  <0,6  
chloroform -  -  -  -  <0,6  <0,6  
vinylchloride -  -  -  -  <0,1 

a
 <0,1 

a
 

bromoform -  -  -  -  <0,2  <0,2  
       
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 -  -  -  -  <25 -- <25 -- 
fractie C12 - C22 -  -  -  -  <25 -- <25 -- 
fractie C22 - C30 -  -  -  -  <25 -- <25 -- 
fractie C30 - C40 -  -  -  -  <25 -- <25 -- 
totaal olie C10 - C40 -  -  -  -  <100 

a
 <100 

a
 

       

 
Monstercode en monstertraject: 
1  11371286-001     38-1-1 38 (-) 
2  11371286-002     71-1-1 71 (-) 
3  11371286-003     72-1-1 72 (-) 
4  11371286-004     74-1-1 74 (-) 
5  11371286-005     100-1-1 100 (120-220) 
6  11371286-006     101-1-1 101 (120-220) 
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de circulaire bodemsanering 2006 (Staatcourant 10 juli 
2008, Nr. 131 (in werking per 01-10-08, rectificatie uit Staatscourant 15 juli 2008, nr 134)). 



De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de 

AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 
b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 

rapportagegrens-eis. 



Projectnaam Snellerpoort  Woerden (Aanvullend grondwateronderzoek) 
Projectcode 08B243

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode 102-1-1
1

103-1-1
2

104-1-1
3

105-1-1
4

106-1-1
5

METALEN 
barium 140 * 150 * 210 * 230 * 130 *
cadmium <0,8 

a
 <0,8 

a
 <0,8 

a
 <0,8 

a
<0,8

a

kobalt 6,9 <5 14 <5 <5
koper <15 <15 <15 <15 <15
kwik <0,05  <0,05  <0,05  <0,05 <0,05
lood <15 <15 20 * <15 <15
molybdeen <3,6  <3,6  8,8 * 5,9 * <3,6
nikkel <15 <15 <15 <15 <15
zink 92 * <60 <60 <60 <60

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0,2  <0,2  <0,2  <0,2 <0,2 
tolueen <0,3  <0,3  <0,3  0,40 <0,3 
ethylbenzeen <0,3  <0,3  <0,3  <0,3 <0,3 
o-xyleen <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- 
p- en m-xyleen <0,2 -- <0,2 -- <0,2 -- 0,21 -- <0,2 -- 
xylenen <0,3 -- <0,3 -- <0,3 -- <0,3 -- <0,3 -- 
xylenen (0.7 factor) 0,21 

a
0,21 

a
0,21 

a
0,28 *

b
 0,21 

a
  

styreen <0,3  <0,3  <0,3  <0,3 <0,3 
naftaleen <0,05 

a
 <0,05 

a
 <0,05 

a
 <0,05 

a
 <0,05 

a
  

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0,6  <0,6  <0,6  <0,6 <0,6 
1,2-dichloorethaan <0,6  <0,6  <0,6  <0,6 <0,6 
1,1-dichlooretheen <0,1 

a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
  

cis-1,2-dichlooretheen <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- 
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- <0,1 -- 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen 

<0,2 -- <0,2 -- <0,2 -- <0,2 -- <0,2 -- 

som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 

0,14 
a

0,14 
a

0,14 
a

0,14 
a

0,14 
a
  

dichloormethaan <0,2 
a
 <0,2 

a
 <0,2 

a
 <0,2 

a
 <0,2 

a
  

1,1-dichloorpropaan <0,3 -- <0,3 -- <0,3 -- <0,3 -- <0,3 -- 
1,2-dichloorpropaan <0,3 -- <0,3 -- <0,3 -- <0,3 -- <0,3 -- 
1,3-dichloorpropaan <0,3 -- <0,3 -- <0,3 -- <0,3 -- <0,3 -- 
som dichloorpropanen <0,9 -- <0,9 -- <0,9 -- <0,9 -- <0,9 -- 
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 

0,63  0,63  0,63  0,63 0,63 

tetrachlooretheen <0,1 
a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
  

tetrachloormethaan <0,1 
a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
  

1,1,1-trichloorethaan <0,1 
a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
  

1,1,2-trichloorethaan <0,1 
a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
  

trichlooretheen <0,6  <0,6  <0,6  <0,6 <0,6 
chloroform <0,6  <0,6  <0,6  <0,6 <0,6 
vinylchloride <0,1 

a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
  

bromoform <0,2  <0,2  <0,2  <0,2 <0,2 

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- 
fractie C12 - C22 <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- 
fractie C22 - C30 <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- 
fractie C30 - C40 <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- 
totaal olie C10 - C40 <100 

a
 <100 

a
 <100 

a
 <100 

a
 <100 

a

Monstercode en monstertraject: 
1 11371286-007    102-1-1 102 (150-250)
2 11371286-008    103-1-1 103 (150-250)
3 11371286-009    104-1-1 104 (120-220)
4 11371286-010    105-1-1 105 (100-200)
5 11371286-011    106-1-1 106 (120-220)

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de circulaire bodemsanering 2006 (Staatcourant 10 juli 
2008, Nr. 131 (in werking per 01-10-08, rectificatie uit Staatscourant 15 juli 2008, nr 134)). 



De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de 

AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 
b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 

rapportagegrens-eis. 



 
Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in µg/l, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden

1)
 S 1/2(S+I) I AS3000 

     
     
METALEN 
barium 50 338 625 50 
lood 15 45 75 15 
nikkel 15 45 75 15 
cadmium 0,40 3,2 6,0 0,80 
kobalt 20 60 100 20 
koper 15 45 75 15 
kwik 0,050 0,18 0,30 0,050
molybdeen 5,0 152 300 5,0 
zink 65 432 800 65 
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0,20 15 30 0,20 
tolueen 7,0 504 1000 7,0 
ethylbenzeen 4,0 77 150 4,0 
xylenen 0,20 35 70 0,30 
xylenen (0.7 factor) 0,20 35 70 0,21 
styreen 6,0 153 300 6,0 
naftaleen 0,01 35 70 0,050
     
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan 7,0 454 900 7,0 
1,2-dichloorethaan 7,0 204 400 7,0 
1,1-dichlooretheen 0,01 5,0 10 0,10 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen 

0,01 10 20 0,20 

som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 

0,01 10 20 0,14 

dichloormethaan 0,01 500 1000 0,20 
som dichloorpropanen 0,80 40 80 0,75 
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 

0,80 40 80 0,52 

tetrachlooretheen 0,01 20 40 0,10 
tetrachloormethaan 0,01 5,0 10 0,10 
1,1,1-trichloorethaan 0,01 150 300 0,10 
1,1,2-trichloorethaan 0,01 65 130 0,10 
trichlooretheen 24 262 500 24 
chloroform 6,0 203 400 6,0 
vinylchloride 0,01 2,5 5,0 0,20 
bromoform   630 2,0 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 50 325 600 100 

     

 
1) S streefwaarde 
 1/2(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 3190 
versie 3,25 juni 2008. 
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Bijlage 10: Overzicht van aangetroffen bodemvreemde 
bijmengingen 
Tabel:  Afwijkende zintuiglijke waarnemingen 

Deellocatie Boring Traject 
(m-mv) 

Grondsoort Zintuiglijke waarneming 

01 0,00 - 1,00 zand, matig fijn brokken klei, zwak puinhoudend, zwak koolhoudend, depot 
Depot 1 

02 0,00 - 1,00 zand, matig fijn brokken klei, zwak puinhoudend, zwak koolhoudend, depot 

09 0,00 - 1,00 zand, matig fijn brokken klei, zwak puinhoudend, zwak koolhoudend, depot 
Depot 2 

10 0,00 - 1,00 zand, matig fijn brokken klei, zwak puinhoudend, zwak koolhoudend, depot 

0,00 - 0,60 klei zwak puinhoudend, zwak koolhoudend 03 

0,60 - 1,10 klei zwak puinhoudend, zwak koolhoudend 

0,00 - 0,50 zand, matig fijn brokken klei, zwak puinhoudend, zwak koolhoudend 04 

0,50 - 1,00 klei sporen zand, zwak puinhoudend, zwak koolhoudend 

0,00 - 0,50 klei zwak puinhoudend, zwak koolhoudend 05 

0,50 - 1,00 klei sporen zand, zwak puinhoudend, zwak koolhoudend 

0,00 - 0,60 klei zwak puinhoudend, zwak koolhoudend 06 

0,60 - 1,00 klei zwak puinhoudend, zwak koolhoudend 

0,00 - 0,50 zand, matig fijn brokken klei, zwak puinhoudend, zwak koolhoudend 07 

0,50 - 1,00 klei sporen zand, zwak puinhoudend, matig koolhoudend 

0,00 - 0,30 klei 
resten planten, resten schelpen, matig roesthoudend, zwak 
puinhoudend, geen olie-waterreactie 

0,30 - 0,50 klei 
resten schelpen, resten planten, matig puinhoudend, zwak 
grindhoudend, geen olie-waterreactie 

0,50 - 0,80 klei 
resten schelpen, resten planten, zwak puinhoudend, zwak 
grindhoudend, geen olie-waterreactie 

0,80 - 1,50 klei 
resten schelpen, sporen planten, zwak puinhoudend, zwak 
roesthoudend, geen olie-waterreactie 

Voormalige 
olieveront-
reiniging ERU 
terrein 08 

1,50 - 2,30 zand, matig fijn sporen schelpen, zwak grindhoudend, geen olie-waterreactie 

11 0,00 - 0,50 klei zwak wortelhoudend, resten planten 

0,00 - 0,10 klei matig wortelhoudend, zwak baksteenhoudend 

0,10 - 0,40 klei zwak houthoudend, zwak wortelhoudend 

0,40 - 0,60 klei matig wortelhoudend, resten planten, zwak roesthoudend 

0,60 - 1,00 klei laagjes veen, resten planten 

12 

1,00 - 1,50 klei zwak grindhoudend 

13 0,00 - 0,50 klei resten planten, zwak wortelhoudend, zwak roesthoudend 

0,00 - 0,60 klei zwak grindhoudend, zwak roesthoudend, zwak wortelhoudend 

0,60 - 1,00 zand, matig fijn matig plantenhoudend 

1,00 - 1,40 klei resten planten 

14 

1,40 - 1,80 klei zwak roesthoudend 

15 0,00 - 0,50 klei zwak grindhoudend, zwak roesthoudend 

16 0,00 - 0,50 klei sporen grind 

17 0,00 - 0,50 klei zwak roesthoudend, zwak grindhoudend 

0,00 - 0,20 klei matig wortelhoudend, sporen grind 

0,20 - 0,70 klei sporen baksteen, sporen roest 

18 

0,70 - 2,00 veen zwak houthoudend 

0,00 - 0,20 klei sporen grind, matig wortelhoudend 19 

0,20 - 0,50 klei zwak roesthoudend 

20 0,00 - 0,50 klei zwak roesthoudend, resten grind 

21 0,00 - 0,50 klei zwak roesthoudend, resten baksteen 

22 0,00 - 0,50 klei resten baksteen 

23 0,00 - 0,80 klei zwak wortelhoudend 

24 0,00 - 0,50 klei zwak wortelhoudend, zwak baksteenhoudend 

25 0,00 - 0,50 klei zwak wortelhoudend 

26 0,00 - 0,50 klei zwak wortelhoudend, sporen roest 

0,00 - 0,60 klei zwak wortelhoudend 27 

0,80 - 2,10 veen zwak houthoudend 

28 0,00 - 0,50 klei zwak roesthoudend 

Te ontgraven 
watergang 

29 0,00 - 0,50 klei zwak roesthoudend, zwak wortelhoudend 

41 0,00 - 0,90 klei sporen zand 

42 0,00 - 0,50 klei laagjes zand 

44 0,00 - 0,50 klei zwak puinhoudend, resten roest,  

0,00 - 0,50 klei resten puin, resten wortels,  45 

0,50 - 2,00 zand, matig fijn zwak schelphoudend,  

0,00 - 0,50 klei matig puinhoudend, resten wortels,  46 

0,50 - 1,00 zand, matig fijn zwak schelphoudend 

Bebouwd 
parkeren 
(parkeer-
plaatsen 
winkel-
centrum) 

47 
0,07 - 1,20 zand, matig fijn 

zwak baksteenhoudend, zwak grindhoudend, zwak 
schelphoudend 



 

Rapportnummer:08.RB436  

1,20 - 2,00 zand, matig fijn resten schelpen, brokken klei 

48 0,00 - 0,50 klei matig wortelhoudend, sporen grind 

51 0,00 - 0,50 zand, matig fijn Sporen puin 

53 0,60 - 1,00 zand, matig fijn zwak grindhoudend, sporen baksteen, zwak schelphoudend 

0,00 - 0,50 klei matig wortelhoudend, zwak grindhoudend 

0,50 - 0,80 zand, matig fijn brokken klei 

54 

0,80 - 1,10 klei zwak baksteenhoudend 

55 0,00 - 0,50 zand, matig fijn zwak schelphoudend, zwak grindhoudend 

56 0,00 - 0,50 zand, matig fijn brokken klei, zwak schelphoudend, zwak grindhoudend 

57 0,06 - 0,60  volledig puin 

0,07 - 0,60  volledig puin 58 

0,60 - 2,00 zand, matig fijn zwak grindhoudend, resten schelpen 

59 0,60 - 1,00 zand, matig fijn zwak grindhoudend 

61 0,00 - 0,50 zand, matig fijn brokken klei, zwak schelphoudend 

0,00 - 1,00 zand, matig fijn zwak schelphoudend, zwak grindhoudend, brokken klei 

1,00 - 2,00 zand, matig fijn zwak schelphoudend 

62 

2,00 - 2,50 klei resten schelpen 

63 0,07 - 0,50 zand, matig fijn zwak grindhoudend, resten schelpen 

64 0,06 - 0,50  volledig puin 

66 0,06 - 1,00 zand, matig fijn matig puinhoudend 

 0,40 - 0,70 zand, matig fijn matig puinhoudend,  

0,00 - 0,80 klei 
zwak wortelhoudend, zwak baksteenhoudend, zwak 
roesthoudend, zwak grindhoudend 

0,80 - 1,50 klei zwak houthoudend, resten planten 

71 

1,50 - 2,00 klei zwak baksteenhoudend 

0,00 - 0,20 klei 
matig wortelhoudend, matig plantenhoudend, zwak 
grindhoudend 

0,20 - 0,80 zand, matig fijn zwak grindhoudend, brokken klei 

0,80 - 1,00 klei zwak wortelhoudend, laagjes veen 

72 

1,00 - 1,60 klei resten planten, zwak houthoudend 

0,00 - 0,40 klei zwak baksteenhoudend 

0,70 - 1,00 klei zwak wortelhoudend, zwak houthoudend 

73 

1,00 - 1,20 klei resten planten 

0,00 - 0,40 klei zwak wortelhoudend, zwak houthoudend 

1,30 - 1,90 klei zwak houthoudend 

Overig 
terreindeel 

74 

1,90 - 2,00 veen zwak houthoudend 

Slib uit sloot 91 0,00 - 0,50 klei matig puinhoudend 
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Bijlage 11: Samenstelling mengmonsters 
Tabel: Analyseprogramma grondmonsters 
Deellocatie Monsternr. Boring Traject  Zintuiglijke waarnemingen Geanalyseerde parameters 

(m-mv) 

11 0,00 - 0,50 zwak wortelhoudend, resten planten 

13 0,00 - 0,50 resten planten, zwak wortelhoudend, zwak 
roesthoudend 

14 0,00 - 0,50 zwak grindhoudend, zwak roesthoudend, 
zwak wortelhoudend 

15 0,00 - 0,50 zwak grindhoudend, zwak roesthoudend 

16 0,00 - 0,50 sporen grind 

17 0,00 - 0,50 zwak roesthoudend, zwak grindhoudend 

19 0,00 - 0,20 zwak roesthoudend 

BG 1 

20 0,00 - 0,50 zwak roesthoudend, resten grind 

NEN-Pakket grond 

12 0,00 - 0,10 zwak houthoudend, zwak wortelhoudend 

18 0,20 - 0,70 sporen baksteen, sporen roest 

21 0,00 - 0,50 zwak roesthoudend, resten baksteen 

22 0,00 - 0,50 resten baksteen 

BG 2 

24 0,00 - 0,50 zwak wortelhoudend, zwak baksteenhoudend 

NEN-Pakket grond 

23 0,00 - 0,50 zwak wortelhoudend 

25 0,00 - 0,50 zwak wortelhoudend 

26 0,00 - 0,50 zwak wortelhoudend, sporen roest 

27 0,00 - 0,50 zwak wortelhoudend 

28 0,00 - 0,50 zwak roesthoudend 

29 0,00 - 0,50 zwak roesthoudend, zwak wortelhoudend 

BG 3 

30 0,00 - 0,50 - 

NEN-Pakket grond 

32 0,00 - 0,50 - 

34 0,00 - 0,50 - 

36 0,00 - 0,50 - 

37 0,00 - 0,50 - 

39 0,00 - 0,50 - 

Te ontgraven 
watergang 

BG 4 

40 0,00 - 0,50 - 

NEN-Pakket grond 

12 1,00 - 1,50 - 

23 1,00 - 1,30 - 

30 1,00 - 1,50 - 

35 1,50 - 2,00 - 

OG 1 

38 1,00 - 1,50 - 

NEN-Pakket grond 

12 1,50 - 2,00 - 

14 1,80 - 2,00 - 

18 1,20 - 1,70 zwak houthoudend 

23 1,80 - 2,00 - 

27 1,30 - 1,80 zwak houthoudend 

OG 2 

38 2,00 - 2,50 - 

NEN-Pakket grond 

Te ontgraven 
watergang 

OG 3 14 0,60 - 1,00 matig plantenhoudend NEN-Pakket grond 

83 0,00 - 0,50 - 

84 0,00 - 0,50 - 

85 0,00 - 0,40 - 

86 0,00 - 0,50 - 

88 0,00 - 0,50 - 

BG1 

90 0,00 - 0,40 - 

NEN-Pakket grond 

83 0,50 - 0,70 - 

84 0,50 - 0,60 - 

85 0,40 - 0,60 - 

89 0,30 - 0,60 - 

BG2 

90 0,40 - 0,60 - 

NEN-Pakket grond 

Slib uit sloot 

BG3 91 0,00 - 0,50 matig puinhoudend NEN-Pakket grond 

47 0,07 - 0,50 zwak baksteenhoudend, zwak grindhoudend, 
zwak schelphoudend 

53 0,60 - 1,00 - 

55 0,00 - 0,50 - 

56 0,00 - 0,50 - 

63 0,07 - 0,50 - 

64 0,06 - 0,50 - 

BG-1 

66 0,06 - 0,50 matig puinhoudend 

NEN-Pakket grond 

Bebouwd 
parkeren 
(parkeer-
plaatsen 
winkel-

centrum) 

BG-2 48 0,00 - 0,50 matig wortelhoudend, sporen grind NEN-Pakket grond 
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Deellocatie Monsternr. Boring Traject  Zintuiglijke waarnemingen Geanalyseerde parameters 

54 0,00 - 0,50 matig wortelhoudend, zwak grindhoudend 

51 0,00 - 0,50 Sporen puin 

52 0,10 - 0,50 - 

67 0,10 - 0,50 - 

68 0,10 - 0,50 - 

69 0,10 - 0,50 - 

BG-3 

70 0,10 - 0,40 - 

NEN-Pakket grond 

44 0,00 - 0,50 zwak puinhoudend, resten roest 

45 0,00 - 0,50 resten puin, resten wortels BG-4 

46 0,00 - 0,50 matig puinhoudend, resten wortels 

NEN-Pakket grond 

47 1,20 - 1,70 resten schelpen, brokken klei 

54 0,50 - 0,80 - 

58 1,60 - 2,00 zwak grindhoudend, resten schelpen 

62 1,00 - 1,50 zwak schelphoudend 

OG-1 

66 1,00 - 1,50 - 

NEN-Pakket grond 

54 0,80 - 1,10 - 
OG-2 

62 2,00 - 2,50 zwak schelphoudend 
NEN-Pakket grond 

54 1,60 - 2,00 - 

62 2,50 - 3,00 resten schelpen OG-3 

66 2,00 - 2,30 - 

NEN-Pakket grond 

01 0,50 - 1,00 brokken klei, zwak puinhoudend, zwak 
koolhoudend, depot 

DEPOT 1 
02 0,00 - 0,50 brokken klei, zwak puinhoudend, zwak 

koolhoudend, depot 

NEN-Pakket grond 

09 0,00 - 0,50 brokken klei, zwak puinhoudend, zwak 
koolhoudend, depot 

Twee depots 

DEPOT 2 
10 0,50 - 1,00 brokken klei, zwak puinhoudend, zwak 

koolhoudend, depot 

NEN-Pakket grond 

03 0,00 - 0,50 zwak puinhoudend, zwak koolhoudend 

05 0,00 - 0,50 zwak puinhoudend, zwak koolhoudend M1 

06 0,00 - 0,50 zwak puinhoudend, zwak koolhoudend 

NEN-Pakket grond 

04 0,00 - 0,50 brokken klei, zwak puinhoudend, zwak 
koolhoudend 

Voormalige 
olieveront-
reiniging ERU 
terrein 

M2 
07 0,00 - 0,50 brokken klei, zwak puinhoudend, zwak 

koolhoudend 

NEN-Pakket grond 
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Bijlage 12: Resultaten historisch onderzoek 

Bij de Milieudienst Noord-West Utrecht zijn door ons bodemonderzoeksrapporten bestudeerd. Binnen 
het onderzoeksgebied “Kantorenstrook Snel & Polanen zijn in de periode van 1986 tot en met 1994 
enkele bodemonderzoeken uitgevoerd, de bevindingen worden hieronder kort samengevat 

• op het terrein van de voormalige autohobbyclub (zie bijlage 2, tekening 1) zijn enkele
bodemonderzoeken uitgevoerd. Grond bleek matig verontreinigd met PAK (10 VROM),
grondwater is sterk verontreinigd met minerale olie en matig met zink;

• grond op het terrein van de voormalige scoutingclub (zie bijlage 2, tekening 1) bleek licht
verontreinigd met PAK, grondwater licht met kwik en chroom. Na een brand is een hoeveelheid
verbrandingsgas op/in de bodem terecht gekomen, de concentraties PAK en zware metalen zijn
hierdoor toegenomen. De verontreinigde toplaag is afgevoerd naar een stortplaats (locatie
onbekend);

• uit een bodemonderzoek op het terrein van de voormalige motorclub (zie bijlage 2, tekening 1)
blijkt dat in de grond een lichte verontreiniging aanwezig is met zink, het grondwater is licht
verontreinigd met aromaten;

• op het terrein van een voormalig recuperatiebedrijf, bleek de grond matig tot sterk verontreinigd
met PAK (10 VROM) en licht met cadmium, kwik en lood, het grondwater is licht verontreinigd
met PAK (10 VROM), het slib uit de sloot bleek matig tot sterk verontreinigd met lood en licht tot
matig verontreinigd met PAK (10 VROM). De sanering van de slibbodem werd door Provincie
Utrecht niet zinvol geacht omdat de concentraties lood en PAK de tussenwaarde niet
overschrijden, eveneens is de oorspronkelijke veenbodem niet of nauwelijks verontreinigd. Voor
het bouwrijp maken wordt het terrein opgehoogd met een zandpakket dat zou moeten worden
afgewerkt met een afdichtlaag om percolatie tegen te gaan. Op deze locatie is een
bodemsanering uitgevoerd door Terra Bodemsanering, waarbij ca. 1.400 ton verontreinigde
grond en ca. 440 m

3
 puinslag is verwijderd tot op de oorspronkelijke kleilaag. Door Tauw Milieu is

een contra-bodemonderzoek uitgevoerd op dezelfde locatie om na te gaan of er nog
restverontreinigingen aanwezig zijn. Resultaten uit dit onderzoek waren dat de grond licht
verontreinigd is met PAK (10 VROM) koper en EOX, het grondwater bleek licht verontreinigd met
lood, aromaten en fenolen;

• ter plaatse van het voormalige volkstuinencomplex (zie bijlage 2, tekening 1), bleek de grond licht
verontreinigd met cadmium, het grondwater licht verontreinigd met kwik, chroom, arseen en
aromaten, het slootslib bleek matig verontreinigd met lood en zink;

• bij overige terreindelen binnen dit onderzoeksgebied, blijkt de grond licht verontreinigd met kwik
en PAK (10 VROM), het grondwater licht verontreinigd met aromaten en enkele zware metalen,
slibbodem niet verontreinigd;

• nabij de spoortunnel is nog geen onderzoek uitgevoerd;

• uit een brief van de Milieudienst Noord-West Utrecht (kenmerk U5/2182) blijkt dat de grond ter
plaatse van het uit te geven kantorengebied opgehoogd is met grond afkomstig uit gegraven
spoortunnels in Woerden. Deze grond is waarschijnlijk licht tot matig verontreinigd. Bij de
Milieudienst is niet bekend waar deze grond is opgebracht en wat de milieuhygiënische kwaliteit
is van de opgebrachte grond. Volgens dhr. Hijzelendoorn van Milieudienst Noord-West Utrecht
zijn diverse saneringswerkzaamheden uitgevoerd waarna het terrein met grond afkomstig uit
gegraven spoortunnels te Woerden is opgehoogd;

• onder de klinkerverharding van de parkeerplaatsen ter plaatse van het winkelcentrum bevindt
zich plaatselijk een puinlaag. Volgens Milieudienst Noord-West Utrecht is deze puinlaag na 1998
aangebracht, derhalve is indicatief bemonsteren en analyseren van deze puinlaag in dit stadium
niet noodzakelijk. Dit materiaal is waarschijnlijk te hergebruiken maar dient definitief te worden
vastgesteld middels het uitvoeren van een partijkeuring en dient te worden getoetst aan het
Besluit Bodemkwaliteit;

• op het oostelijke terreindeel is een depot met zand aanwezig. De milieuhygiënische kwaliteit van
dit zand is vastgesteld. Uit informatie afkomstig van Milieudienst Noord-West Utrecht blijkt dat dit
zand dienst heeft gedaan als voorbelasting van rijksweg N212 binnen de gemeente Woerden.
Door Certicon Kwaliteitskeuringen B.V. zijn in september 2006 een tweetal partijkeuringen
conform BRL SIKB 1000 keuringsprotocol 1001 uitgevoerd waaruit blijkt dat het gaat om een
partij “schone grond” en multifunctioneel toepasbaar.

• in de periode van 13 september tot 9 november 1999 zijn diverse saneringswerkzaamheden
uitgevoerd ter plaatse van de Van Der Valkboumanlaan 1a te Woerden (gelegen op het
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westelijke terreindeel). Bij deze werkzaamheden zijn drie verontreinigingspots met minerale olie, 
vier ondergrondse opslagtanks, één bovengrondse opslagtank, een verontreinigde 
verhardingslaag en de waterbodems van een viertal sloten gesaneerd. Een gedempte sloot met 
sintels en puin is achtergebleven. De hoeveelheid dempingmateriaal wordt ingeschat op ca. 120 
m

3
. De samenstelling en kwaliteit van het dempingmateriaal komt overeen met die van de 

verhardingslaag (PAK > I, cadmium, koper, nikkel en zink>S). In de nieuwe situatie is het 
verontreinigde dempingsmateriaal afgedekt met de hergebruikte verhardingslaag welke is 
geïsoleerd middels een asfaltverharding en niet opnieuw onderzocht behoeft te worden;  

• ter plaatse van de Minkemalaan 1 (zuidelijk gelegen ten opzichte van het westelijke terreindeel)
te Woerden is in opdracht van de gemeente Woerden door Grondslag Milieukundig Adviesbureau
B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (project 8437, 15 december 2003). De
bovengrond  is licht verontreinigd met PAK en minerale olie. De grond ter plaatse van een in
2001 gesaneerde HBO tank is licht verontreinigd met minerale olie. In het grondwater worden
stoffen in concentraties boven de streefwaarden gemeten;

• grond op terrein Minkemaschool (zuidelijk gelegen ten opzichte van het westelijke terreindeel)
bleek licht verontreinigd met kwik, koper en lood, het grondwater is licht verontreinigd met arseen
en aromaten. Slib uit de sloot bleek niet verontreinigd;

• Uit een van een door CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. uitgevoerd onderzoek
(rapportnummer 98.151/399) blijkt het volgende voor de grond op de onderzoekslocatie:

• aangebrachte ophooglagen en gronddepots, met name gelegen op het westelijk deel
van het terrein zijn licht verontreinigd met zware metalen en in een enkel geval met
minerale olie;

• het merendeel van de bovengrond van het terrein is licht verontreinigd met zware
metalen en in sommige gevallen met PAK en/of minerale olie;

• de bovengrond onder de verharde wegen is vermengd met puin en licht verontreinigd;

• in de ondergrond zijn lichte verontreinigingen aan zware metalen aangetroffen;

• in het grondwater op het gehele terrein zijn licht verhoogde gehalten zware metalen,
EOX, VOCL en aromaten aangetroffen;

Omdat de historische informatie over de verdachte locaties autohobbyclub, scoutingclub, motorclub, 
recuperatiebedrijf en het volkstuinencomplex weinig concreet is, hebben we het onderzoek op deze 
deelgebieden laten aansluiten op het onderzoek dat elders is uitgevoerd.  
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1 Inleiding 

In opdracht van de Omgevingsdienst Regio Utrecht, namens de gemeente Woerden, heeft 

Lievense Milieu B.V. een actualiserend bodemonderzoek en een verkennend asbestonderzoek 

in puin uitgevoerd ter plaatse van de plangebied Snellerpoort aan de Steinhagenseweg te 

Woerden. De ligging van de locatie en de situatietekening zijn opgenomen in bijlagen 1 en 2. 

1.1 Aanleiding, doel en opzet van het onderzoek 

De aanleiding voor dit onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen herinrichting van de 

locatie. Op de locatie is de gemeente Woerden voornemens een bestemmingsplanwijziging van 

‘gemengd-2’ naar ‘centrum’ te realiseren. Er gaat herontwikkeling plaatsvinden naar 

detailhandel en woongelegenheden. Het doel van het onderzoek, is het actualiseren van het in 

2008 uitgevoerde verkennend bodemonderzoek, middels het uitvoeren van een aanvullend 

historisch vooronderzoek. 

Het doel van het verkennend asbestonderzoek is om na te gaan of de verdenking op asbest in 

de puinverharding terecht is. Het verkennend asbestonderzoek is uitgevoerd conform de 

Nederlandse norm “Inspectie en monsterneming asbest in bouw- en sloopafval en 

recyclinggranulaat” (NEN 5897+C2:2017). 

1.2 Kwaliteit 

Lievense Milieu B.V. is door Normec Certification gecertificeerd voor de ISO 9001 en  

ISO 14001, VCA** en in het kader van de Regeling Kwalibo voor de BRL SIKB 1000, 2000 en 

6000. Verder is Lievense Milieu B.V. gecertificeerd voor het asbestcertificatieschema en de  

CO2-prestatieladder trede 5. De certificaten van alle vestigingen van Lievense Milieu B.V. staan 

geregistreerd op onze hoofdvestiging te Nieuwegein. 

Lievense Milieu B.V. is gecertificeerd volgens de BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij milieuhygiënisch 

bodemonderzoek” en door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu erkend. De 

veldmedewerkers die zijn ingezet beschikken over de in de BRL gestelde ervaringseisen en 

staan geregistreerd als erkend persoon bij Rijkswaterstaat Leefomgeving voor tenminste de 

voor dit project relevante protocollen. 

De analyses zijn uitgevoerd door Eurofins Analytico B.V. Dit laboratorium is geaccrediteerd 

conform de NEN-EN-ISO 17025:2005 en de AS3000 “Laboratoriumanalyses voor milieu-

hygiënisch bodemonderzoek”.  

De onderzoekslocatie is geen eigendom van Lievense Milieu B.V., daaraan gelieerde 

ondernemingen of overige bij de uitvoering van het onderzoek betrokken partijen. Derhalve 

voldoet het onderzoek aan de onafhankelijkheidseisen uit de Regeling bodemkwaliteit en het 

procescertificaat BRL 2000.  

Disclaimer 

Bodemonderzoek betreft per definitie een steekproef. Het hanteren van de actuele normen en 

protocollen draagt in grote mate bij aan het verkrijgen van een correct beeld van de actuele 
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milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. Het steekproefsgewijze karakter van het onderzoek 

maakt het echter onmogelijk om garanties te geven ten aanzien van de resultaten van het 

onderzoek. Lievense Milieu B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele beslissingen 

die opdrachtgever of derden op basis van dit onderzoek nemen.  

Leeswijzer 

Dit rapport beschrijft de wijze van uitvoering en resultaten van het onderzoek en kent de 

volgende opbouw:  

In hoofdstuk 2 worden de algemene informatie van de onderzoekslocatie, de resultaten van het 

vooronderzoek en de daaruit voortvloeiende onderzoekshypothese beschreven. In hoofdstuk 3 

worden de resultaten van het veldonderzoek en het laboratoriumonderzoek weergegeven. 

Hoofdstuk 4 sluit af met de conclusies en eventuele aanbevelingen. 
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2 Vooronderzoek 

In het kader van het verkennend onderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd overeenkomstig 

de NEN 5725:2017. In het kader hiervan zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 Omgevingsdienst Regio Utrecht;

 Bodemloket (www.bodemloket.nl);

 Gemeente Woerden

 Historisch kaartmateriaal (www.topotijdreis.nl).

 Recent kaartmateriaal (Google Earth en Maps).

 Kadaster (https://www.pdok.nl/viewer/#).

 Terreininspectie.

In een voorgaand verkennend bodemonderzoek uit 2008 is de locatie reeds geheel historisch 

onderzocht. Het vooronderzoek tijdens onderhavig onderzoek, richt zich op de periode tussen 

2008 en 2020. De gegevens van vóór 2008 zijn afkomstig uit het verkennend bodemonderzoek 

van 2008, wat in paragraaf 2.2 wordt besproken. 

De resultaten van het vooronderzoek zijn in onderstaande paragrafen opgenomen. 

2.1 Beschrijving van de locatie 

In onderstaand overzicht en figuur zijn de algemene gegevens van de locatie opgenomen: 

Adres onderzoekslocatie 
Plangebied tussen Beneluxlaan (nummer 2), Steinhagenseweg, La 

Fontaineplein en zuidzijde spoorweg te Woerden  

Coördinaten (volgens Rijksdriehoeksmeting) X: 121.738 Y: 455.447 

Oppervlakte locatie 
Circa 130.000 m2 gehele locatie, waarvan voor het verkennend 

asbestonderzoek circa 8.000 m2 

Kadastrale gegevens Gemeente Woerden, sectie A, nummer 7908 (deels) 

Huidig gebruik van de locatie Openbare weg, parkeerplaats, openbaar groen 

Toekomstig gebruik van de locatie Winkelcentrum, woningen en openbare weg 

Aanwezige verhardingen Deels asfalt aanwezig, verder plaatselijk verhard met klinkers 

Aanwezigheid ondergrondse opslagtanks Nee 

Asbestverdacht materiaal aanwezig Puin in de bodem 

Figuur 1 Onderzoekslocatie 
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2.2 Bevindingen vooronderzoek 

Voorgaande onderzoeken 

Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd op en grenzend aan de onderzoekslocatie, welke zijn 

opgesomd in tabel 1. De ligging van de onderzoeken binnen de onderzoekslocatie, alsmede 

uitsneden van kaartmateriaal binnen de genoemde bodemonderzoeken is visueel weergegeven 

in bijlage 5.  

In de navolgende tabel wordt gewerkt met een kleurcodering om aan te geven of de 

uitgevoerde onderzoeken leiden tot een aanvullend en/of nader onderzoek. Hierbij wordt 

gewerkt met de volgende kleurcoderingen:  

Geen vervolg noodzakelijk uit de conclusies bodemonderzoek 

Aanvullend of nader onderzoek benodigd 

Tabel 1: Uitgevoerde bodemonderzoeken op en nabij onderzoekslocatie 

Soort onderzoek Onderzoeksbureau Kenmerk Datum 

Plangebied Snellerpoort 

[1] Verkennend bodemonderzoek plangebied 

Snellerpoort te Woerden 

CSO 08B243/08.RB436 17 november 

2008 

Tijdens dit onderzoek heeft volledig historisch vooronderzoek plaatsgevonden. Aan de hand van de voorgaande 

onderzoeken op de locatie zijn deellocaties aangemerkt en waar nodig verkennend en/of aanvullend onderzocht. 

De onderzoekslocaties relevant voor dit onderzoek (binnen onderhavige onderzoekslocatie of gelegen buiten de 

onderzoekslocatie maar met een grensoverschrijdende verontreiniging/verdenking) wordt hieronder besproken. 

Deellocatie A (ter plaatse van La Fontaineplein, deel rijbaan en terreindeel ten noorden hiervan). Binnen deze 

locatie is een puinlaag aangetroffen. Deze puinlaag is niet onderzocht op asbestverontreiniging, aangenomen 

wordt dat deze na 1998 is opgebracht. In de boven- en ondergrond zijn plaatselijk diverse zware metalen licht 

verhoogd aangetoond. In het grondwater is barium matig verhoogd (natuurlijke oorsprong) en zijn verder lichte 

verhogingen aan diverse zware metalen, naftaleen en xylenen aangetoond. 

Deellocatie B (te vergraven watergang rondom het plangebied, aanwezig nabij de oost-noord-westgrens van de 

onderzoekslocatie). Hier zijn in de boven- en ondergrond diverse zware metalen licht verhoogd. In het grondwater 

zijn diverse zware metalen, naftaleen, xylenen en 1,1,1-trichloorethaan licht verhoogd.  

Deellocatie C1 (ingedroogde bagger op slootkant, op grens oostzijde onderzoekslocatie). De ingedroogde bagger 

is plaatselijk licht verontreinigde met zware metalen. 

Deellocatie D (grondwateronderzoek diverse peilbuizen). Plaatselijk is in het grondwater barium matig verhoogd 

(natuurlijke oorsprong), en zijn diverse andere zware metalen en xylenen licht verhoogd gemeten. 

Op de locatie zijn diverse dempingen aanwezig. Ter hoogte van het merendeel van de dempingen zijn binnen 

bovengenoemde deellocaties diverse boringen geplaatst. Visueel zijn geen waarnemingen gedaan die kunnen 

duiden op verontreiniging van de bodem als gevolg van verontreinigd (dempings)materiaal. Aangezien de 

watergangen allen rond 1998 zijn gedempt voor het bouwrijp maken, mag aangenomen worden dat dit met 

hetzelfde (gebiedseigen)materiaal is gebeurd. 

De gemiddelde kwaliteit van de grond binnen de onderzoekslocatie voldoet, getoetst aan het Besluit 

bodemkwaliteit, indicatief aan klasse ‘wonen’.  

Van der Valk Boumanlaan (westzijde van, en deels binnen, onderzoekslocatie 
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Soort onderzoek Onderzoeksbureau Kenmerk Datum 

[2] Verkennend bodemonderzoek Van der Valk 

Boumanlaan te Woerden 

Sweco 333338-145-002 D1 14 februari 2017 

[3] Verkennend  en nader bodemonderzoek 

asbest Van der Valk Boumanlaan te 

Woerden 

Sweco 359849-SWNL.0225681 14 mei 2018 

Binnen voorgenoemde onderzoeken is de bodem ter plaatse van een voormalig depotlocatie (deellocatie 5, depot 

2008) onderzocht, hier is een lichte verhoging aan lood gemeten. Er is een aanwezige watergang op de westgrens 

van onderhavige onderzoekslocatie onderzocht (sloot 1), het slib is beoordeeld als Klasse A slib (maximaal lichte 

verhogingen). Verder heeft het overig terreindeel deel uitgemaakt van een groter verkennend onderzoek (boringen 

117 t/m 122, 142 en 146). In de onderzochte boven- en ondergrond, waar plaatselijk sporen baksteen en puin is 

waargenomen, zijn geen verhogingen gemeten. In het grondwater is barium matig verhoogd aangetoond. In 2018 

is de locatie verkennend en nader onderzocht op asbestverontreiniging, onderhavige onderzoekslocatie is 

onderzocht als ‘deellocatie A’, hierbij is asbest in één inspectiegat aangetoond (ruim) onder de hergebruiksnorm. 

Cattenbroekerdijk (oosten van en grenzend aan onderzoekslocatie) 

[4] Verkennend (water)bodem- en 

asbestonderzoek Cattenbroekerdijk 1-1a te 

Woerden  

Grondslag BV 31612 24 oktober 2019 

Onder een aanwezige klinkerverharding (boring 08) is een puinfundering aangetroffen bestaande uit baksteen, 

beton en kolen. Er zijn in totaal zes gedempte watergangen onderzocht, hier zijn plaatselijk lichte verhogingen aan 

diverse zware metalen aangetoond in de ondiepe en diepere ondergrond. Ter hoogte van een voormalige 

boomgaard, deels gelegen aan de rijbaan op grens met onderhavige onderzoekslocatie, zijn plaatselijk lichte 

verhogingen aan diverse zware metalen, PAK en DDE (bestrijdingsmiddel) aangetoond in de boven- en 

ondergrond. Op het overige terreindeel zijn eveneens plaatselijk lichte verhogingen aan zware metalen in de grond 

aangetoond. In het grondwater is barium en nikkel licht verhoogd. Het slib in de aanwezige vijver is beoordeeld als 

klasse A slib (hooguit lichte verhogingen). Tijdens het asbestonderzoek is in de grond zowel visueel als analytisch 

geen asbest aangetroffen.  

Uit de het historisch vooronderzoek is gebleken dat binnen onderhavig onderzoekslocatie 

diverse bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. Het gehele onderzoeksgebied is in 2008 historisch 

onderzocht. Ter plaatse van verdachte deellocaties en ter plaatse waar men voornemens is 

grond te ontgraven heeft een verkennend bodemonderzoek plaatsgevonden. Er heeft geen 

asbestonderzoek plaatsgevonden op het aanwezige puin ter hoogte van de parkeerplaats bij La 

Fontaineplein. Er zijn geen aanbevelingen verder, de locatie is voldoende onderzocht. In 2017 

en 2018 heeft op een deel van het plangebied een verkennend (asbest)onderzoek 

plaatsgevonden, hier zijn eveneens geen bijzonderheden naar voren gekomen. 

Bodemloket 

Op het bodemloket is voor de huidige onderzoekslocatie vanaf de periode 2008 tot heden geen 

relevante (bodem)informatie aangetroffen. 

Historisch kaartmateriaal 

In figuur 2 zijn kadastrale kaarten weergegeven afkomstig van www.topotijdreis.nl. 
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Figuur 2 historisch kaartmateriaal 

2019 2012 

Figuur 2 historisch kaartmateriaal (vervolg) 

2008 2003 

1998 1980 

Op de locatie zijn diverse watergangen zichtbaar, die na 1998 zijn gedempt tijdens het bouwrijp 

maken van de locatie en de realisering van de Steinhagenseweg rond 1999. Omstreeks 2004 is 

ten zuiden van de locatie een parkeerterrein gerealiseerd met omliggende winkels. Tijdens het 

verkennend onderzoek uit 2008 is dit parkeerterrein met winkels nog aanwezig aan de zuidzijde 

van de weg, en is aan de noordzijde van de weg de locatie nog braakliggend. De doorgaande 

weg is rond 2009 heringericht. Rond 2013 is het parkeerterrein aan de noordzijde van de weg 

gerealiseerd.  
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Het overig terreindeel is, nadat het gehele terrein is onderzocht in 2008, weinig veranderd 

gebleven. Enkel op de zuidwest grens heeft ontwikkeling plaatsgevonden, bestaande uit een 

kantorencomplex aan Beneluxlaan 2. 

Terreininspectie 

Tijdens de terreininspectie ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen waarnemingen 

gedaan die kunnen duiden op de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging.  

Asbest 

Tijdens het voorgaand onderzoek is een puinlaag aangetroffen binnen de locatie aan La 

Fontaineplein. Middels een verkennend asbestonderzoek wordt bepaald, of verdenking met 

asbest terecht is.  

2.3 Bodembeleid 

In 2014 is de Nota Bodembeheer regio Noordwest-Utrecht vastgesteld (‘Witteveen+Bos, 

kenmerk ZT69-1/14-022.907, d.d. 3 december 2014’). De onderzoekslocatie is opgenomen 

binnen zone A (Naoorlogse bebouwing I) met bodemfunctieklasse ‘wonen’. De verwachte 

kwaliteit van de boven- en ondergrond op basis van de ontgravingskaarten betreft klasse ‘altijd 

toepasbaar’. 

PFAS 

Vanaf 8 juli 2019 is middels een kamerbrief het handelingskader voor hergebruik van PFAS-

houdende grond en baggerspecie van kracht (kenmerk IENW/BSK-2019/131399). Het tijdelijk 

handelingskader is op 29 november 2019 aangepast. Hiermee is PFAS (poly- en perfluoralkyl-

stoffen) een aanvulling geworden van de analyse op het standaardpakket geldend voor het Besluit 

bodemkwaliteit. Uitzondering op het aanvullend onderzoek naar PFAS zijn bodemlagen die evident 

niet verdacht zijn op verontreiniging van PFAS. 

Er is geen aanleiding om aan te nemen dat op onderhavige onderzoekslocatie hoge gehalten aan 

PFAS en/of GenX in de grond aanwezig zijn, er is geen puntbron in de directe omgeving bekend. 

Indien er grond zal worden afgevoerd zal het noodzakelijk zijn om deze af te voeren grond te 

onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS. In vrijwel heel Nederland zijn (zeer) licht verhoogde 

gehalten aan PFAS verbindingen in de grond aanwezig als gevolg van atmosferische depositie. In 

afwachting van de te realiseren bodemkwaliteitskaarten waarin PFAS wordt opgenomen, is 

aanvullend onderzoek naar PFAS voor afvoer middels het uitvoeren van een verkennend 

bodemonderzoek niet te adviseren en derhalve niet uitgevoerd.  

2.4 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

De onderzoekslocatie is gelegen in de polder ‘Snel en Polanen’, waarin het maaiveld zich bevindt 

op ongeveer 1,3 m-NAP. De regionale bodemopbouw in het gebied wordt in tabel 2.1 

samengevat. 

Het grondwater is tijdens het voorgaand onderzoek in 2008 aangetroffen op een diepte van 0,5 à 

1,5 m-mv, hetgeen in overeenstemming is met de verwachte grondwaterstand. 
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Tabel 2.1 Bodemopbouw en geohydrologische situatie 
Diepte (m 
t.o.v. NAP)
van-tot

Formatiebeschrijving Formatie opbouw Geohydrologische 
opbouw 

-1,3 tot -7 Westland klei- en veenafzettingen deklaag 

-7 tot -57 Twente/Drenthe/Urk en Sterksel grove grindhoudende zanden 1e watervoerend pakket 

-57 tot -69 Kedichem fijne zanden en kleipakketten scheidende laag 

-69 tot -110 Harderwijk grove grindhoudende zanden 2e watervoerend pakket 

-110 tot -119 Tegelen (top) kleien scheidende laag 

-119 Tegelen (onder)/ 
Maassluis/Oosterhout 

grove en schelphoudende 
zanden met ingeschakelde 
zandige kleilagen of kleilenzen 

heterogeen watervoerend 
pakket 

Bron: Dienst Grondwaterverkenning TNO, 1978, kaartblad Utrecht, 31 Oost 

2.5 Hypothese en onderzoeksstrategie 

Op basis van het historisch onderzoek, is ter plaatse van de ontwikkelingslocatie geen 

aanleiding om verontreinigingen van de bodem te verwachten die zijn ontstaan na 2008. Er 

hebben geen calamiteiten plaatsgevonden en de locatie heeft grotendeels eenzelfde gebruik 

gehad. Op basis van de chemische parameters zijn geen verdenkingen van verontreinigingen 

anders dan in 2008 is aangetoond. Aanvullend onderzoek wordt derhalve niet noodzakelijk 

geacht. 

Uit het voorgaand onderzoek is gebleken dat de grond ter plaatse van circa de helft van het 

parkeerterrein aan La Fontaineplein puinhoudend is, met plaatselijk een oude puinlaag. Tijdens 

de veldwerkzaamheden bleek er een gehele verhardingslaag met puin aanwezig te zijn binnen 

de locatie. Hier is niet eerder asbestonderzoek uitgevoerd. Voor het verkennend 

asbestonderzoek is de onderzoeksstrategie 'halfverhardingslagen' uit de NEN 5897 gehanteerd. 
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3 Veldwerk en chemische analyses 

3.1 Onderzoeksopzet en veldwerkzaamheden 

Op basis van de in paragraaf 2.3 beschreven onderzoeksstrategie is voor het bodemonderzoek 

het onderzoeksprogramma uitgevoerd zoals weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Tabel 3.1: Onderzoeksopzet 

Deellocatie Strategie Veldwerk Analyses 

Inspectiegaten Puin 

Puinhoudende 

locatie (ca 8.000 m2) 

NEN 5897 21 x inspectiegaten gehele 

puinlaag 

 

4 x analyse asbest in puin 

 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 19 en 20 februari 2020 door de heer M. Uineken. De 

verrichte veldwerkzaamheden zijn ingemeten ten opzichte van vaste punten en met behulp van 

06-GPS (x, y en z-coördinaten). De situatietekening met inspectiegaten is opgenomen in bijlage 

2. 

 

In bijlage 3 zijn de gedetailleerde (boor)beschrijvingen weergegeven met de bodemopbouw en 

de diepten waarop grondmonsters zijn genomen.  

3.2 Asbestonderzoek 

Tijdens de uitvoering van het veldwerk is het bodemvochtpercentage voorafgaand aan en 

tijdens de werkzaamheden bepaald op meer dan 10 %. Het maaiveld was minder dan 25 % vrij 

inspecteerbaar door de aanwezige begroeiing en/of verhardingen. 

 

Bij het graven van de inspectiegaten als ook in het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen 

asbestverdachte materialen waargenomen. De oude puinlaag is tijdens het veldwerk niet meer 

aangetroffen. Nagenoeg binnen de gehele locatie is nu een puinlaag aanwezig, onder de 

klinkerverharding en gemiddeld 30 cm dikke zandlaag, met een dikte variërend tussen 0,2 en 

0,6 m. Deze puinlaag was tijdens het onderzoek in 2008 niet aanwezig. Enkel aan de 

noordwestzijde, ter hoogte van boringen/inspectiegaten 23 en 24, is geen puin aanwezig. 

 

Verder zijn in de bodem visueel geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden op 

verontreiniging. 

 

Op de volgende pagina zijn een tweetal foto’s van de inspectiegaten opgenomen. 
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Foto 1: Inspectiegat 8 

Foto 2: Inspectiegat 14 
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3.3 Toetsing van de analyseresultaten 

Toetsing 

De interventiewaarde voor asbest is in de Circulaire bodemsanering vastgesteld op 100 mg/kg 

gewogen (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbest-

concentratie). Dit is gelijk aan de hergebruikswaarde volgens de Regeling bodemkwaliteit. 

Resultaten 

Grove fractie (> 2 cm) 

Visueel zijn in het opgegraven en gezeefde puin, alsmede op het maaiveld, geen 

asbestverdachte materialen waargenomen 

Fijne fractie (< 2 cm) 

Voor het onderzoek van de fijne fractie zijn vier mengmonsters samengesteld: 

- M01 (G01/02/03/04/14/17)

- M02 (G05/11/12/13/10/15)

- M03 (G07/08/18/19/20/22)

- M04 (G09/16/25)

In alle mengmonsters is analytisch geen asbest boven de detectiegrens aangetoond. Het 

analysecertificaat is opgenomen in bijlage 4. 

Totaalresultaat 

Voor het totaalresultaat dienen de resultaten van de grove fractie en de fijne fractie te worden 

opgeteld. Zowel visueel als analytisch is geen asbest in het puin aangetoond. De gewogen 

asbestgehalten blijven daarmee beneden de detectiegrens. 
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4 Conclusies  

In opdracht van de Omgevingsdienst Regio Utrecht, namens de gemeente Woerden, heeft 

Lievense Milieu B.V. een actualiserend bodemonderzoek en verkennend asbestonderzoek in 

puin uitgevoerd ter plaatse van het plangebied Snellerpoort aan de Steinhagenseweg te 

Woerden.  

 

De aanleiding voor dit onderzoek is gevormd door de voorgenomen herinrichting van de locatie. 

Op de locatie is de gemeente Woerden voornemens een bestemmingsplanwijziging van 

‘gemengd-2’ naar ‘centrum’ te realiseren. Er gaat herontwikkeling plaatsvinden naar 

detailhandel en woongelegenheden. Het doel van het onderzoek, is het actualiseren van het in 

2008 uitgevoerde verkennend bodemonderzoek, middels het uitvoeren van een aanvullend 

historisch vooronderzoek. 

 

Het doel van het verkennend asbestonderzoek is om na te gaan of de verdenking op asbest in 

de puinverharding terecht is. Het verkennend asbestonderzoek is uitgevoerd conform de 

Nederlandse norm “Inspectie en monsterneming asbest in bouw- en sloopafval en 

recyclinggranulaat” (NEN 5897+C2:2017). 

 

Uit het onderzoek blijkt het volgende: 

 uit het vooronderzoek komen geen nieuwe gegevens naar voren die van invloed kunnen 

zijn op de kwaliteit van de bodem ter plaatse, er is geen aanleiding om een aanvullend 

bodemonderzoek uit te voeren op basis van de chemische parameters; 

 op basis van de voorgaande onderzoeken binnen het gehele plangebied zijn lichte 

verhogingen aan zware metalen aanwezig in de boven- en ondergrond. In het grondwater 

zijn plaatselijk matig verhoogde concentraties met barium gemeten, en verder zijn diverse 

andere zware metalen, naftaleen, xylenen en plaatselijk 1,1,1-trichloorethaan licht 

verhoogd; 

 getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit is de gemiddelde kwaliteit van de grond indicatief 

beoordeeld als klasse ‘wonen’. 

 tijdens het veldwerk ter hoogte van La Fontaineplein is de oude puinlaag niet meer 

aangetroffen, het gehele plangebied is gefundeerd met een puingranulaatlaag met een 

dikte tussen circa 0,2 en 0,6 meter, aanwezig onder de bestaande klinkerverharding en 

een zandige toplaag van circa 0,3 meter; 

 visueel zijn tijdens het verkennend asbestonderzoek geen waarnemingen gedaan van 

asbestverdachte materialen en er zijn in de bodem geen bodemvreemde bijmengingen 

aangetroffen (anders dan het aangetroffen puin); 

 in de aanwezige puinlaag is zowel visueel als analytisch geen asbest aangetoond. 

 

Op grond van het uitgevoerde onderzoek kan worden geconcludeerd dat er geen sprake is van 

een bodemverontreiniging met asbest en de (voorgaande) onderzoeksresultaten, geven geen 

aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek en/of sanerende maatregelen.  
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Er gelden wettelijke beperkingen bij het verplaatsen en elders toepassen van grond, die kunnen leiden tot 

extra kosten. Derhalve wordt aanbevolen bij grondverzet zoveel mogelijk grond op de locatie te hergebruiken. 

 Indien bij eventuele graafwerkzaamheden op deze locatie grond vrijkomt, die elders zal worden hergebruikt, 

is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Ten aanzien van het Besluit bodemkwaliteit is de gemeente het 

bevoegd gezag.  
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Situatietekening onderzoekslocatie 
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Projectcode: SOB012074

Projectnaam: Snellerpoort te Woerden

Pagina 1Pagina 1 / 7

getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

Datum: 19-2-2020

0

50

100

1

2

3

klinker0

Geen olie-water reactie
8

Zand, matig grof, zwak

siltig, geen olie-water

reactie, licht grijsbruin, Schep

25

Volledig puingranulaat, geen

olie-water reactie, grijsbruin,

Ramguts, 16 kg afgezeefd

// 3,9 kg >20mm

55

Zand, matig grof, zwak

siltig, geen olie-water

reactie, licht grijsbruin,

Edelmanboor

100

Boring: 02

Datum: 19-2-2020

0

50

100

150

1

2

3

4

klinker0

Geen olie-water reactie
8

Zand, matig grof, zwak

siltig, geen olie-water

reactie, licht grijsbruin, Schep

25

Volledig puingranulaat, geen

olie-water reactie, grijsbruin,

Ramguts, 13 kg afgezeefd

// 3,6 kg >20mm

60

Zand, matig grof, zwak

siltig, geen olie-water

reactie, licht grijsbruin,

Edelmanboor

150

Boring: 03

Datum: 19-2-2020

0

50

100

1

2

3

klinker0

Geen olie-water reactie
8

Zand, matig grof, zwak

siltig, geen olie-water

reactie, licht grijsbruin, Schep

20

Volledig puingranulaat, geen

olie-water reactie, grijsbruin,

Ramguts, 15 kg afgezeefd

// 4,4 kg >20mm

50

Zand, matig grof, zwak

siltig, geen olie-water

reactie, licht grijsbruin,

Edelmanboor

100

Boring: 04

Datum: 19-2-2020

0

50

100

1

2

3

klinker0

Geen olie-water reactie
8

Zand, matig grof, zwak

siltig, geen olie-water

reactie, licht grijsbruin, Schep
50

Volledig puingranulaat, geen

olie-water reactie, grijsbruin,

Ramguts, 15 kg afgezeefd

// 4,4 kg >20mm

70

Zand, matig grof, zwak

siltig, geen olie-water

reactie, licht grijsbruin,

Edelmanboor

120



Projectcode: SOB012074

Projectnaam: Snellerpoort te Woerden

Pagina 2Pagina 2 / 7

getekend volgens NEN 5104

Boring: 05

Datum: 19-2-2020

0

50

100

1

2

3

klinker0

Geen olie-water reactie
8

Zand, matig grof, zwak

siltig, geen olie-water

reactie, licht beigebruin,

Edelmanboor

25

Volledig puingranulaat, geen

olie-water reactie, grijsbruin,

Ramguts, 12 kg gezeefd //

2,1 kg >20mm

70

Zand, matig grof, zwak

siltig, geen olie-water

reactie, grijsbruin,

Edelmanboor

120

Boring: 06

Datum: 19-2-2020

0

50

1

2

klinker0

Geen olie-water reactie
8

Zand, matig fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie, licht

bruinbeige, Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, zwak siltig,

sporen wortels, geen

olie-water reactie,

Edelmanboor

50

Boring: 07

Datum: 19-2-2020

0

50

100

1

2

3

klinker0

Geen olie-water reactie
8

Zand, matig grof, zwak

siltig, geen olie-water

reactie, grijsbruin, Schep

25

Volledig puingranulaat, geen

olie-water reactie, grijsbruin,

Schep, 12 kg gezeefd / 1,9

kg >20mm

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie,

grijsbruin, Edelmanboor

100

Boring: 08

Datum: 19-2-2020

0

50

100

1

2

3

klinker0

Geen olie-water reactie
8

Zand, matig grof, zwak

siltig, geen olie-water

reactie, grijsbruin, Schep

20

Volledig puingranulaat, geen

olie-water reactie, grijsbruin,

Schep, 10 kg gezeefd / 1,5

kg >20mm

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie,

grijsbruin, Edelmanboor

100



Projectcode: SOB012074

Projectnaam: Snellerpoort te Woerden

Pagina 3Pagina 3 / 7

getekend volgens NEN 5104

Boring: 09

Datum: 20-2-2020

0

50

klinker0

Geen olie-water reactie
8

Zand, matig grof, zwak

siltig, geen olie-water

reactie, licht grijsbruin, Schep

20

Volledig puingranulaat, geen

olie-water reactie, grijsbruin,

Ramguts, 14 kg afgezeefd

// 4,8 kg >20mm

55

Boring: 10

Datum: 19-2-2020

0

50

klinker0

Geen olie-water reactie
8

Zand, matig grof, zwak

siltig, geen olie-water

reactie, licht beigebruin,

Edelmanboor

25

Volledig puingranulaat, geen

olie-water reactie, grijsbruin,

Ramguts, 12 kg gezeefd //

2,1 kg >20mm

70

Boring: 11

Datum: 19-2-2020

0

50

100

1

2

3

klinker0

Geen olie-water reactie
8

Zand, matig grof, zwak

siltig, matig wortelhoudend,

geen olie-water reactie,

grijsbruin, Schep

25

Volledig puingranulaat, geen

olie-water reactie, grijsbruin,

Schep, 11 kg gezeefd / 2,5

kg >20mm

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie,

grijsbruin, Edelmanboor

100

Boring: 12

Datum: 19-2-2020

0

50

1

2

klinker0

Geen olie-water reactie
8

Zand, matig grof, zwak

siltig, matig wortelhoudend,

geen olie-water reactie,

grijsbruin, Schep

25

Volledig puingranulaat, geen

olie-water reactie, grijsbruin,

Schep, 11 kg gezeefd / 2,3

kg >20mm

60



Projectcode: SOB012074

Projectnaam: Snellerpoort te Woerden
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 13

Datum: 19-2-2020

0

50

100

1

2

3

klinker0

Geen olie-water reactie
8

Zand, matig grof, zwak

siltig, matig wortelhoudend,

geen olie-water reactie,

grijsbruin, Schep

20

Volledig puingranulaat, geen

olie-water reactie, grijsbruin,

Schep, 10 kg gezeefd / 2,5

kg >20mm

40

Zand, matig fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie,

grijsbruin, Edelmanboor

110

Boring: 14

Datum: 19-2-2020

0

50

100

1

2

3

klinker0

Geen olie-water reactie
8

Zand, matig grof, zwak

siltig, matig wortelhoudend,

geen olie-water reactie,

grijsbruin, Schep

25

Volledig puingranulaat, geen

olie-water reactie, grijsbruin,

Schep, 12 kg gezeefd / 3,1

kg >20mm

60

Zand, matig fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie,

grijsbruin, Edelmanboor

110

Boring: 15

Datum: 20-2-2020

0

50

klinker0

Geen olie-water reactie
8

Zand, matig grof, zwak

siltig, geen olie-water

reactie, licht grijsbruin, Schep

20

Volledig puingranulaat, geen

olie-water reactie, grijsbruin,

Ramguts, 14,8 kg afgezeefd

// 4,8 kg >20mm

50

Boring: 16

Datum: 20-2-2020

0

50

klinker0

Geen olie-water reactie
8

Zand, matig grof, zwak

siltig, geen olie-water

reactie, grijsbruin, Schep

20

Volledig puingranulaat, geen

olie-water reactie, grijsbruin,

Schep, 11 k.g gezeefd / 1,6

kg >20mm

50



Projectcode: SOB012074

Projectnaam: Snellerpoort te Woerden
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 17

Datum: 20-2-2020

0

50

klinker0

Geen olie-water reactie
8

Zand, matig grof, zwak

siltig, geen olie-water

reactie, licht grijsbruin, Schep

20

Volledig puingranulaat, geen

olie-water reactie, grijsbruin,

Ramguts, 15 kg afgezeefd

// 4,6 kg >20mm

50

Boring: 18

Datum: 20-2-2020

0

50

klinker0

Geen olie-water reactie
8

Zand, matig grof, zwak

siltig, geen olie-water

reactie, grijsbruin, Schep

25

Volledig puingranulaat, geen

olie-water reactie, grijsbruin,

Schep, 11,5 kg gezeefd /

3,0 kg >20mm

50

Boring: 19

Datum: 19-2-2020

0

50

100

1

2

3

klinker0

Geen olie-water reactie
8

Zand, matig grof, zwak

siltig, geen olie-water

reactie, grijsbruin, Schep

25

Volledig puingranulaat, geen

olie-water reactie, grijsbruin,

Schep, 11 kg gezeefd / 2,8

kg >20mm

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie,

grijsbruin, Edelmanboor

100

Boring: 20

Datum: 19-2-2020

0

50

100

1

2

3

klinker0

Geen olie-water reactie
8

Zand, matig grof, zwak

siltig, geen olie-water

reactie, licht grijsbruin, Schep

40

Volledig puingranulaat, geen

olie-water reactie, grijsbruin,

Schep

60

Zand, matig grof, zwak

siltig, geen olie-water

reactie, grijsbruin, Schep

110
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Projectnaam: Snellerpoort te Woerden
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 21

Datum: 19-2-2020

0

50

1

2

klinker0

Geen olie-water reactie
8

Zand, matig grof, zwak

siltig, geen olie-water

reactie, licht grijsbruin,

Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig,

zwak humeus, zwak

wortelhoudend, geen

olie-water reactie, donker

grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 22

Datum: 19-2-2020

0

50

100

1

2

3

klinker0

Geen olie-water reactie
8

Zand, matig grof, zwak

siltig, geen olie-water

reactie, grijsbruin, Schep

40

Volledig puingranulaat, geen

olie-water reactie, grijsbruin,

Schep, 6 kg gezeefd / 1,3

kg >20mm

50

Zand, matig fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie,

grijsbruin, Edelmanboor

100

Boring: 23

Datum: 19-2-2020

0

1

gazon0

Klei, matig zandig, matig

humeus, geen olie-water

reactie, donker grijsbruin,

Schep

40

Geen olie-water reactie,

Schep, GESTAAKT OP

BETONPLAAT/GROTE

TEGEL

41

Boring: 24

Datum: 19-2-2020

0

50

1

klinker0

Geen olie-water reactie
8

Zand, matig fijn, zwak siltig,

geen olie-water reactie, licht

grijsbeige, Edelmanboor
50
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Projectnaam: Snellerpoort te Woerden
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 25

Datum: 20-2-2020

0

50

klinker0

Geen olie-water reactie
8

Zand, matig grof, zwak

siltig, geen olie-water

reactie, licht grijsbruin, Schep

10

Volledig puingranulaat, geen

olie-water reactie, grijsbruin,

Ramguts, 15 kg afgezeefd

// 6,8 kg >20mm

60



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

 

Bijlage 4 
Analysecertificaat asbest 



T.a.v. Jolies Dortland
Postbus 422
8901 BE  LEEUWARDEN

Datum: 02-Mar-2020

Lievense Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 21-Feb-2020

SOB012074

Snellerpoort te Woerden

SOB012074
2020028816/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Snellerpoort te Woerden

1 2 3 4

1/1

SOB012074

SOB012074

Analysecertificaat

02-Mar-2020/07:46

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B

24-Feb-2020

Monstermatrix Vast mg/kg

2020028816/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)1)1)

88.2% (m/m) 90.4 92.6 89.9Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)2)2)2)

31.6kg 30.8 34.4 28.2In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)2)2)

<7.8mg <14.7 <8.7 <7.7Asbest (som)
2)2)2)2)

<0.3mg/kg ds <0.6 <0.3 <0.4Asbest in puin
2)2)2)2)

<0.3mg/kg ds <0.6 <0.3 <0.4Gemeten Asbestconcentratie
2)2)2)2)

<0.3mg/kg ds <0.6 <0.3 <0.4Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

3

4

M01 MM G01/02/03/04/14/17 (8-50) MM G01/02/03/04/14/17 (8-50)

M02 MM G05/11/12/13/10/15 (0-50) MM G05/11/12/13/10/15 (0-50)

M03 MM G07/08/18/19/20/22 (8-50) MM G07/08/18/19/20/22 (8-50)

M04 MM G9/16/25 (10-60) MM G9/16/25 (10-60) 11219716

11219715

11219714

11219713

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

19-Feb-2020

19-Feb-2020

19-Feb-2020

20-Feb-2020

NV



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020028816/1

Pagina 1/1

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

 11219713 MM G01/02/03/04/14/1  8  50 0083050MG1 M01 MM G01/02/03/04/14/17 (8-50) MM G01/02/03/04/1

 11219713 MM G01/02/03/04/14/1  8  50 0083051MG2 M01 MM G01/02/03/04/14/17 (8-50) MM G01/02/03/04/1

 11219714 MM G05/11/12/13/10/1  0  50 0083052MG1 M02 MM G05/11/12/13/10/15 (0-50) MM G05/11/12/13/1

 11219714 MM G05/11/12/13/10/1  0  50 1585019MG2 M02 MM G05/11/12/13/10/15 (0-50) MM G05/11/12/13/1

 11219715 MM G07/08/18/19/20/2  8  50 0083053MG1 M03 MM G07/08/18/19/20/22 (8-50) MM G07/08/18/19/2

 11219715 MM G07/08/18/19/20/2  8  50 1585018MG2 M03 MM G07/08/18/19/20/22 (8-50) MM G07/08/18/19/2

 11219716 MM G9/16/25  10  60 1585017MG1 M04 MM G9/16/25 (10-60) MM G9/16/25 (10-60)

 11219716 MM G9/16/25  10  60 1585020MG2 M04 MM G9/16/25 (10-60) MM G9/16/25 (10-60)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020028816/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)
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Opmerking 2)
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Monstercode : 6253017
Uw referentie : M01 MM G01/02/03/04/14/17 (8-50) MM G01/02/03/04/1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 19/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 28-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 31640 g
Droge massa aangeleverde monster : 27906 g
Percentage droogrest : 88,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 19699,7 71,2 13,4 0,07 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 570,4 2,1 141,6 24,82 0 0,0
1-2 mm 546,2 2,0 242,0 44,31 0 0,0
2-4 mm 1104,0 4,0 761,2 68,95 0 0,0
4-8 mm 2591,2 9,4 2591,2 100,00 0 0,0
8-20 mm 3148,0 11,4 3148,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 27659,5 100,0 6897,4 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,3 <0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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Monstercode : 6253018
Uw referentie : M02 MM G05/11/12/13/10/15 (0-50) MM G05/11/12/13/1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 19/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 27-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 30750 g
Droge massa aangeleverde monster : 27798 g
Percentage droogrest : 90,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 21787,4 79,2 12,6 0,06 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 1316,6 4,8 188,0 14,28 0 0,0
1-2 mm 822,0 3,0 253,0 30,78 0 0,0
2-4 mm 926,0 3,4 494,0 53,35 0 0,0
4-8 mm 1409,4 5,1 1409,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 1256,4 4,6 1256,4 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 27517,8 100,0 3613,4 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 0,5 <0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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Monstercode : 6253019
Uw referentie : M03 MM G07/08/18/19/20/22 (8-50) MM G07/08/18/19/2
Opgegeven bemonsteringsdatum : 19/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 28-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 34430 g
Droge massa aangeleverde monster : 31882 g
Percentage droogrest : 92,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 26383,0 83,5 12,6 0,05 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 1501,0 4,7 190,4 12,68 0 0,0
1-2 mm 664,0 2,1 310,8 46,81 0 0,0
2-4 mm 686,6 2,2 484,4 70,55 0 0,0
4-8 mm 906,0 2,9 906,0 100,00 0 0,0
8-20 mm 1473,0 4,7 1473,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 31613,6 100,0 3377,2 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,3 <0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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Project code : 1006222
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Monstercode : 6253020
Uw referentie : M04 MM G9/16/25 (10-60) MM G9/16/25 (10-60)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.K.
Datum geanalyseerd : 28-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 28170 g
Droge massa aangeleverde monster : 25325 g
Percentage droogrest : 89,9 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 16306,7 65,0 12,6 0,08 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 614,4 2,5 111,6 18,16 0 0,0
1-2 mm 865,2 3,5 346,0 39,99 0 0,0
2-4 mm 894,0 3,6 670,3 74,98 0 0,0
4-8 mm 1568,0 6,3 1568,0 100,00 0 0,0
8-20 mm 3357,0 13,4 3357,0 100,00 0 0,0
>20 mm 1467,8 5,9 1467,8 100,00 0 0,0
Totaal 25073,1 100,0 7533,3 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,3 <0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.
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Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6253017 M01 MM G01/02/03/04/14/17 (8-50) MM
G01/02/03/04/1

MM
G01/02/03/04/14/1

.08-.5 0083050MG

MM
G01/02/03/04/14/1

.08-.5 0083051MG

6253018 M02 MM G05/11/12/13/10/15 (0-50) MM
G05/11/12/13/1

MM
G05/11/12/13/10/1

0-.5 0083052MG

MM
G05/11/12/13/10/1

0-.5 1585019MG

6253019 M03 MM G07/08/18/19/20/22 (8-50) MM
G07/08/18/19/2

MM
G07/08/18/19/20/2

.08-.5 0083053MG

MM
G07/08/18/19/20/2

.08-.5 1585018MG

6253020 M04 MM G9/16/25 (10-60) MM G9/16/25 (10-60) MM G9/16/25 .1-.6 1585020MG
MM G9/16/25 .1-.6 1585017MG
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Analysemethoden in Puin

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende
accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform NEN 5898
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Bijlage 5 
Ligging voorgaande onderzoeken 



[1] 2008-11-17 VO Plangebied Snellerpoort te Woerden CSO

[1] Situatietekening



[2][3] 2017-02-14 VO en 2018-05-14 VO en NO ASB Van der Valk Boumanlaan te Woerden Sweco 

[2] Situatietekening [3] Situatietekening



[4] 2019-10-24 VO Cattenbroekerdijk 1-1a te Woerden Grondslag BV

[4] Situatietekening



Historisch Vooronderzoek Conventionele Explosieven 

Snellerpoort Woerden 

IDDS Explosieven B.V. 

Datum 
Kenmerk 
Auteur 
Status 
Versie 

: 4 november 2019 
: 19050916 
: Dhr. [naam]       
MA : Definitief 
: 1.0 



 19050916 Historisch Vooronderzoek Conventionele Explosieven Snellerpoort Woerden  2 

ACCORDERING 

Historisch Vooronderzoek Snellerpoort Woerden Kenmerk: 19050916 
Onderhavig Historisch Vooronderzoek Conventionele Explosieven is conform de vigerende norm WSCS-OCE opgesteld. 

Gezien en goedgekeurd door 

Functie Datum Handtekening 

Organisatie Naam 

IDDS Explosieven B.V. Dhr. [naam] Projectleider, 
bevoegd 
namens 
bedrijfsleider 

 

IDDS Explosieven B.V. Dhr. [naam]. Senior OCE-

deskundige 

 

© IDDS Explosieven B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd bestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of anderszins 
zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.

04-11-2019

04-11-2019



 19050916 Historisch Vooronderzoek Conventionele Explosieven Snellerpoort Woerden  3 

Inhoudsopgave 

1 INLEIDING ............................................................................................................ 4 

1.1 AANLEIDING..................................................................................................................... 4
1.2 DOEL VOORONDERZOEK .................................................................................................... 4
1.2.1 UITGANGSPUNT ................................................................................................................ 4
1.2.2 WERKWIJZE VOORONDERZOEK ........................................................................................... 5
1.3 SCOPE ONDERZOEKSGEBIED .............................................................................................. 6
1.4 LEESWIJZER .................................................................................................................... 6

2 GERAADPLEEGDE BRONNEN .................................................................................. 7 

2.1 VERANTWOORDING BRONNENMATERIAAL ............................................................................. 7
2.2 REEDS UITGEVOERDE ONDERZOEKEN .................................................................................. 7
2.3 LITERATUUR .................................................................................................................... 8
2.4 ARCHIEFONDERZOEK IN NEDERLAND ................................................................................... 9
2.4.1 GEMEENTEARCHIEF .......................................................................................................... 9
2.4.2 PROVINCIAAL ARCHIEF .................................................................................................... 10
2.4.3 NATIONAAL ARCHIEF (NA) DEN HAAG .............................................................................. 12
2.4.4 NEDERLANDS INSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE (NIOD) AMSTERDAM ....................... 13
2.4.5 NEDERLANDS INSTITUUT VOOR MILITAIRE HISTORIE (NIMH) DEN HAAG ................................. 14
2.4.6 SEMI-STATISCH ARCHIEF (SSA) ....................................................................................... 15
2.4.7 UTRECHTS ARCHIEF (UA) NS-ARCHIEF ............................................................................. 15
2.4.8 STUDIEGROEP LUCHTOORLOG 1939-1945 (SGLO) ............................................................ 16
2.4.9 WEBSITES ..................................................................................................................... 16
2.5 ARCHIEFONDERZOEK IN HET BUITENLAND ........................................................................... 16
2.5.1 THE NATIONAL ARCHIVES UK TE LONDEN (TNA UK) .......................................................... 17
2.5.2 NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION (NARA) WASHINGTON ........................ 17
2.5.3 BUNDESARCHIV-MILITÄRARCHIV (BAMA) FREIBURG ............................................................ 17
2.6 LUCHTFOTO-ONDERZOEK ................................................................................................. 18

3 RESULTATEN INVENTARISATIE ............................................................................. 19 

3.1 INLEIDING ...................................................................................................................... 19
3.2 MOBILISATIEPERIODE ...................................................................................................... 20
3.3 MEIDAGEN 1940 ............................................................................................................ 20
3.4 DUITSE BEZETTINGSJAREN ............................................................................................... 20
3.5 BEVRIJDINGSJAAR 1944-1945 ......................................................................................... 26
3.6 NAOORLOGSE PERIODE – HEDEN....................................................................................... 32
3.7 LUCHTFOTO-ANALYSE ..................................................................................................... 33
3.8 INVENTARISATIEKAART .................................................................................................... 36
3.9 LEEMTEN IN KENNIS ........................................................................................................ 37

4 ANALYSE GEGEVENS .......................................................................................... 39 

4.1 INDICATIES EN VERDACHTE GEBIEDEN ................................................................................ 39
4.2 GEGEVENS AAN TE TREFFEN CE ....................................................................................... 40
4.3 HORIZONTALE AFBAKENING ............................................................................................. 41
4.4 VERTICALE AFBAKENING .................................................................................................. 43
4.5 NAOORLOGSE ONTWIKKELINGEN ....................................................................................... 44
4.6 INDICATIES EN ONVERDACHTE GEBIEDEN ............................................................................ 45
4.7 LEEMTEN IN KENNIS ........................................................................................................ 46

5 CONCLUSIE EN ADVIES ....................................................................................... 47 

5.1.1 AAN TE TREFFEN CE ....................................................................................................... 47
5.1.2 HORIZONTALE AFBAKENING VERDACHTE GEBIEDEN .............................................................. 47
5.1.3 VERTICALE AFBAKENING VERDACHTE GEBIEDEN .................................................................. 48
5.1.4 NAOORLOGSE ONTWIKKELINGEN ....................................................................................... 49
5.1.5 LEEMTEN IN KENNIS ........................................................................................................ 49
5.2 ADVIES ......................................................................................................................... 50

6 BIJLAGEN .......................................................................................................... 51 

BIJLAGE 1 OVERZICHT BEOORDELEN/EVALUEREN INVENTARISATIE (WSCS-OCE) .................................. 51
BIJLAGE 2 VASTSTELLEN VERDACHT GEBIED EN AFBAKENING IN VOORONDERZOEK .................................. 53
BIJLAGE 3 DEKKING GERAADPLEEGDE LUCHTFOTO’S .......................................................................... 55
BIJLAGE 4 A1 CE INVENTARISATIEKAART ......................................................................................... 59
BIJLAGE 5 A1 CE-BODEMBELASTINGKAART...................................................................................... 60



 19050916 Historisch Vooronderzoek Conventionele Explosieven Snellerpoort Woerden  4 

1 INLEIDING 

1.1 AANLEIDING 
De aanleiding van het vooronderzoek zijn de voornemens het gebied ter plaatse van Snellerpoort 
te Woerden (gemeente Woerden, provincie Utrecht) te gaan ontwikkelen. Het is niet bekend of er 
rekening gehouden dient te worden met het aantreffen van conventionele explosieven (CE) uit 
de Tweede Wereldoorlog in de (water)bodem. Indien er CE aanwezig zijn in de bodem van het 
te onderzoeken gebied, dan bestaat de mogelijkheid op een ongecontroleerde detonatie van een 
of meerdere CE. Op basis van de Arbo-wetgeving en de Openbare Orde en Veiligheid dienen 
alle risico’s voorafgaand aan de voorgenomen werkzaamheden in kaart te worden gebracht 
waarbij de risico’s zoveel mogelijk moeten worden ingeperkt. Aan de hand van dit vooronderzoek 
CE is bepaald of er sprake is van een risico op het aantreffen van CE alsmede waar er een risico 
is op het aantreffen hiervan.  

In opdracht van Rho Adviseurs heeft IDDS Explosieven heeft IDDS een vooronderzoek CE 
uitgevoerd voor het onderzoeksgebied Snellerpoort te Woerden in de gemeente Woerden 
(provincie Utrecht) naar de aanwezigheid van CE uit de Tweede Wereldoorlog. 

1.2 DOEL VOORONDERZOEK 
Het doel van dit vooronderzoek CE is het vaststellen of er in de geraadpleegde bronnen indicaties 
zijn waaruit blijkt dat (delen van) het onderzoeksgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog 
betrokken is (zijn) geweest bij oorlogshandelingen waardoor er (mogelijk) CE op/in de 
(water)bodem zijn achtergebleven. Indien er indicaties zijn dat (delen van) de 
onderzoeksgebieden betrokken (zijn) is geweest bij oorlogshandelingen dan wordt het (de) 
verdachte gebied(en) horizontaal afgebakend en worden de volgende zaken vastgesteld: 

• Hoofdsoort(en) aan te treffen CE;

• Subsoort(en) aan te treffen CE;

• Kaliber aan te treffen CE;

• Nationaliteit aan te treffen CE;

• Ontstekingsrichtingen;

• Hoeveelheid aan te treffen CE;

• Verschijningsvorm aan te treffen CE;

• Maximale en minimale diepteligging CE.

1.2.1 UITGANGSPUNT

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform het Werkveldspecifiek Certificatieschema voor 
het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven, hierna te noemen WSCS-
OCE. In deze richtlijnen voor het uitvoeren van het vooronderzoek staan de verplichte 
bronnen die geraadpleegd dienen te worden alsmede de aanvullende bronnen. Naast de 
verplichte bronnen zijn ook aanvullende bronnen geraadpleegd. Op basis van uitgevoerde 
vooronderzoeken in het verleden is gebleken dat vaak relevante informatie aanwezig was 
in de aanvullende bronnen. Deze informatie had in een aantal gevallen invloed op de 
omvang van het verdachte gebied.  
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Bron Raadplegen WSCS-OCE 
Verplicht      Aanvullend 

Geraadpleegd 

Literatuur ✔  ✔ 

Gemeentelijk & Provinciaal archief ✔  ✔ 

Nederlands Instituut Militaire Historie (NIMH)  ✔ ✔ 

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)  ✔ ✔ 

Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) ✔  ✔ 

Luchtfotocollectie Wageningen Universiteit ✔  ✔ 

Luchtfotocollectie Kadaster ✔  ✔ 

Luchtfotocollectie The Aerial Reconnaissance Archives   ✔ ✔ 

The National Archives UK  ✔ ✔ 

Bundesarchiv-Militärarchiv  ✔ ✔ 

The National Archives and Records Administration USA  ✔ ✔ 

Getuigen  ✔ Niet beschikbaar 

 
Tevens zijn de volgende bronnen geraadpleegd die niet vermeld zijn in het WSCS-OCE, 
maar die wel relevante informatie kunnen bevatten over het onderzoeksgebied: 
 

• Nationaal Archief (NA) te Den Haag; 

• Semi-statisch Archief (SSA) Defensie te Rijswijk; 

• Websites. 

1.2.2 WERKWIJZE VOORONDERZOEK 
Het vooronderzoek is conform de huidige richtlijnen (WSCS-OCE) uitgevoerd en bestaat 
uit twee delen, namelijk de inventarisatie en de beoordeling & evaluatie. In het eerste deel 
van het vooronderzoek, de inventarisatie, is alle relevante informatie verzameld uit de 
geraadpleegde bronnen. Op basis van de verzamelde informatie is vastgesteld of er 
oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden waarbij (mogelijk) CE zijn achtergebleven 
binnen de grenzen van de onderzoeksgebieden. 
 
In de geraadpleegde bronnen zijn indicaties gevonden waaruit blijkt dat (delen van) de 
onderzoeksgebieden getroffen is (zijn) door oorlogshandelingen. In het tweede deel van 
het vooronderzoek, de beoordeling & evaluatie1, is de verzamelde informatie beoordeeld 
en geëvalueerd. Op basis van de beoordeling en de evaluatie zijn de volgende zaken 
vastgesteld: 
 

• De hoofdsoort(en) van de aan te treffen CE; 

• De subsoort(en) van de aan te treffen CE; 

• Het kaliber van de aan te treffen CE; 

• De nationaliteit van de aan te treffen CE; 

• De ontstekingsinrichtingen; 

• De hoeveelheid van de aan te treffen CE; 

• De verschijningsvorm van de aan te treffen CE; 

• De horizontale begrenzing van verdacht(e) gebied(en); 

• De minimale en maximale diepteligging van de aan te treffen CE. 
 
De resultaten van de inventarisatie en de beoordelingen en evaluatie zijn in dit rapport 
opgenomen met een bijbehorende CE-bodembelastingkaart. 
 
 
 
 
 

 
1 In bijlage 1 zijn de richtlijnen van de WSCS-OCE voor de beoordeling en evaluatie weergegeven. 
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1.3 SCOPE ONDERZOEKSGEBIED

Dit vooronderzoek richt zich op het onderzoeksgebied Snellerpoort Woerden, vanaf hier 
‘onderzoeksgebied’. In afbeelding 1 is een kaart met daarop in blauwe lijnen het 
onderzoeksgebied weergegeven.  

Afbeelding 1: onderzoeksgebied (binnen de blauwe lijnen). 

1.4 LEESWIJZER 
In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de geraadpleegde bronnen. In het derde hoofdstuk 
komen de resultaten van het bronnenonderzoek aan bod. Vervolgens worden de resultaten 
beoordeeld en geëvalueerd in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 zijn de conclusie en het advies 
beschreven. In de bijlagen van dit rapport zijn diverse stukken opgenomen, waaronder de 
geraadpleegde luchtfoto’s. 
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2 GERAADPLEEGDE BRONNEN 

2.1 VERANTWOORDING BRONNENMATERIAAL 
Om een zo goed en een zo compleet mogelijk vooronderzoek uit te voeren zijn er diverse bronnen 
geraadpleegd. Als in een bron een indicatie staat waaruit blijkt dat het onderzoeksgebied 
getroffen is door een oorlogshandeling, dan dient deze indicatie in een mogelijke tweede en/of 
meerdere bronnen te worden bevestigd. Wanneer dit niet het geval is dan moet op basis van 
deze enkele bron een afweging worden gemaakt welke consequentie(s) dit heeft voor het 
onderzoeksgebied. In dit hoofdstuk komen de geraadpleegde bronnen in het kader van het 
vooronderzoek aan bod. Per bron is aangegeven welke literatuur en/of 
archiefstukken/documenten zijn geraadpleegd, zodat voor de lezer de herleidbaarheid van 
indicaties (en contra-indicaties) van oorlogshandelingen duidelijk is. 

2.2 REEDS UITGEVOERDE ONDERZOEKEN 
Er is nagegaan of er historische vooronderzoeken CE bekend zijn die betrekking hebben op het 
onderzoeksgebied of de directe omgeving ervan. In de navolgende tabel is een overzicht 
weergegeven van de reeds eerder uitgevoerde vooronderzoeken CE. Hierbij dient te worden 
opgemerkt dat delen van het onderzoeksgebied in deze vooronderzoeken verdacht zijn verklaard 
op geallieerde raketmunitie van 60 lbs. De horizontale afbakening is zowel in het vooronderzoek 
door T&A Survey als in het vooronderzoek door BeoBOM gebaseerd op de op luchtfoto’s 
waargenomen raketkraters na een Britse luchtaanval op 6 november 1944. In het rapport van 
T&A Survey zijn de voor het onderzoeksgebied relevante verdachte gebieden horizontaal 
afgebakend “binnen 100 meter van de zichtbare kraters”; in het rapport van BeoBom zijn de voor 
het onderzoeksgebied relevante verdachte gebieden horizontaal afgebakend eveneens “[…] 
binnen een straal van 100 meter rondom de zichtbare kraters.” In de vooronderzoeken van zowel 
BeoBOM als T&A Survey zijn verder geen op CE verdachte gebieden afgebakend. 

Datum Rapportnaam Type Bedrijf Kenmerk 

18-9-2012 Historisch vooronderzoek naar de 
aanwezigheid van niet 

gesprongen conventionele 
explosieven ter plaatse van het 
spoortracé Gouda – Breukelen 

(incl. stuk naar Bodegraven) 

VO T&A Survey GPR2058.34 

16-2-2018 Aanvullend vooronderzoek 

conventionele explosieven PGO 
Utrechtse Heuvelrug 

VO BeoBOM BB17-175-01 
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Afbeelding 2: reeds uitgevoerde onderzoeken. 
 

2.3 LITERATUUR 
In het kader van dit vooronderzoek is een literatuurstudie uitgevoerd. Naast de standaard 
boekwerken over de gevechtshandelingen in de Tweede Wereldoorlog op het land en in de lucht, 
zijn ook regionale en streekgebonden publicaties bestudeerd. In onderstaand overzicht zijn de 
geraadpleegde publicaties weergegeven. Relevante informatie uit de bestudeerde publicaties is 
verwerkt in dit rapport (zie hoofdstuk 3). 
 

• Amersfoort, H. en Kamphuis, P. (reds.), Mei 1940. Strijd op Nederlands grondgebied 
(Amsterdam 2012); 

• Bollen, H.A. en Vroemen, P., Canadezen in actie. Nederland najaar ’44 – voorjaar ’46 
(Warnsveld 1993); 

• Huurman, C., Het spoorwegbedrijf in oorlogstijd, 1939-’45 (Den Bosch 2001); 

• Klep, Ch. en. Schoenmaker, B. (reds.), De bevrijding van Nederland 1944-1945. Oorlog 
op de flank (Den Haag 1995); 

• Korthals Altes, A., Luchtgevaar. Luchtaanvallen op Nederland 1940-1945 (Amsterdam 
19842); 

• Kwantes, J., ‘Van A12 tot A2: Oorlogsperikelen (IV)’, Heemtijdinghen 41 (2005) 4, pp. 
112-123; 

• Molenaar, F., De luchtverdediging in de meidagen van 1940 (2dln. Den Haag 1970);  

• Nierstrasz, V.E., De Strijd op Nederlands grondgebied tijdens de Wereldoorlog II. 
Hoofdeel III/Deel 1. Inleiding en algemeen overzicht van de gevechtsdagen van 10-19 
mei 1940 (Den Haag 1957);  

• Nisius, Dick van, Het spoor terug: bezetting en bevrijding van Woerden (Woerden 2000); 

• Zwanenburg, G.J., En nooit was het stil…Kroniek van een luchtoorlog (2dln; Den Haag 
1991-1993). 
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2.4 ARCHIEFONDERZOEK IN NEDERLAND  
Naast literatuurstudie is er archiefonderzoek in Nederland uitgevoerd. Het onderzoeksgebied lag 
ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Woerden. In het Regionaal Historisch 
Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHCRL) te Woerden zijn de stukken van de gemeente 
Woerden ingezien. Tevens zijn de archieven van de provincie Zuid-Holland bestudeerd. 
Daarnaast zijn stukken uit het Nationaal Archief (NA) in Den Haag geraadpleegd, uit het archief 
van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) in Amsterdam en van het 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag bestudeerd. Tevens is het archief 
van de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EODD) en het Semi-statisch Archief (SSA) 
van Defensie bestudeerd. In de volgende sub-paragrafen worden deze archieven nader 
beschreven.  Relevante informatie uit de geraadpleegde stukken zijn verwerkt in dit rapport (zie 
hoofdstuk 3). 

2.4.1 GEMEENTEARCHIEF 
Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog lag het onderzoeksgebied in de gemeente 
Woerden. Er is in het gemeentearchief gezocht naar stukken betreffende de 
luchtbeschermingsdienst (LBD), rapporten van schade die ontstaan is door 
oorlogshandelingen en de (naoorlogse) ruiming van explosieven. De LBD hield het 
luchtruim boven de gemeente in de gaten en rapporteerde bijzondere voorvallen, zoals het 
neerstorten van vliegtuigen of bominslag. Schademeldingen kunnen een indicatie vormen 
van oorlogshandelingen in een gebied. Indien de oorzaak van de schade wordt vermeld in 
de bron kunnen deze meldingen een goed beeld geven van de oorlogshandelingen in een 
gebied. Stukken betreffende het ruimen van explosieven vormen enerzijds een indicatie 
van oorlogshandelingen, anderzijds een contra-indicatie van de aanwezigheid van CE in 
het onderzoeksgebied. In de onderstaande tabel staan de geraadpleegde stukken 
weergegeven.  
 

Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

W003 Gemeente 

Woerden, 1936-
1980 (2003) 

66 1942-1961 Openbare Werken: Vergoeding 

oorlogsschade 1942/1961 

  361 1946-1960 Oorlogsschade en bezettingsschade – 

uitvoering, 1946-1960 

  421 1945/1965 Aangifte van schaden geleden door 

publiekrechtelijke 

  1294 1937/1942 Luchtbescherming Woerden o.m.: 
- organisatieplan van H.L.B.D.; 

- arbeidsovereenkomsten reglement 
personeel 
luchtbeschermingsdienst, 

1937/1942 

  1298 1936/1977 Brandmelding en alarmering binnen 
Woerden - 

o.m. via radioneten telefoonkabels, 
1936/1977.  

  1632 1940-1948 Oorlogsschade, bezettingsschade 

(uitvoering, opgaven, uitkeringen) en 
burgerslachtoffers in Woerden, 1940-1948 

  1633 1940-1948 Oorlogsschade, bezettingsschade 

(uitvoering, opgaven, uitkeringen) en 
burgerslachtoffers in Woerden, 1940-1948 

  1961 1938/1948 Landsverdediging 1938-1946: 
Voorschriften/ 
bekendmakingen van Defensie, de Duitse 

bezetter, het Militair Gezag en 
Departement 
van Oorlog (o.m. opruimen bunkers), 

1938/1948.  

  2351 1941/1945 Verzekering van gemeentegelden - 
schadegevallen 

tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
1941/1945. 

  2839 1937/1966 Politie - vergoeding oorlogsschade woning 

korpschef en telefoonaansluitingen ten 
behoeve 
van de politie, 
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Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

1937/1966. 

  2885 1940/1946 Openbare orde tijdens en kort na de 

Tweede 
Wereldoorlog (o.m. verbod op boeken en 
tijdschriften, 

handhaving orde in Woerden, 
contrile van verenigingen en stichtingen), 
1940/1946.  

  2886 1940/1954 Stukken betreffende het dragen, 
voorhanden 
hebben en inleveren van wapenen en 

munitie, 
1940/1954. 

  2966 1945-1960 Opruiming van bommen uit de Tweede 
Wereldoorlog in Woerden 1945-1960 

  2971 1940/1945 Kwartaalrapporten politie-

aangelegenheden en 
wijziging rechterlijke indeling tijdens en na 
de 

Tweede Wereldoorlog, 
1940/1945. 

  2979 1940 Duitse inval 10 mei 1940: maatregelen 

inzake openbare orde, graven van 
greppels,  inleveren militaire goederen, 
herstel aangerichte schade, 1940 

  3028 1927/1940 Luchtbeschermingsdienst Woerden tot mei 
1940 - 
landelijke voorschriften, 

luchtbeschermingsplan, 
begroting etc, 
1927/1940. 

  3029 1940/1946 Luchtbeschermingsdienst Woerden tijdens 
de 
oorlog - landelijke voorschriften, 

begrotingen, 
verduisteringsmaatregelen etc. 
1940/1946. 

  3030 1937-1948 Luchtbeschermingsdienst Woerden 1937-
1948 

  3031 1937-1948 Luchtbeschermingsdienst Woerden 1937-
1948 

2.4.2 PROVINCIAAL ARCHIEF 
Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog lag het onderzoeksgebied in de provincie Zuid-
Holland. In het Nationaal Archief (NA) te Den Haag liggen de stukken van de provincie 
Zuid-Holland opgeslagen. Er is in het provinciaal archief gezocht naar relevante stukken 
van de Luchtbeschermingsdienst (LBD), rapporten betreffende schade die is ontstaan door 
oorlogshandelingen en (naoorlogse) ruimingen van explosieven. Onder andere de stukken 
van het Militair Gezag (MG) zijn geraadpleegd. Het Militair Gezag werd direct na de 
bevrijding van de bezette gebieden ingesteld als tijdelijk bestuur dat moest zorgen voor de 
openbare orde en veiligheid. De stukken uit het archief van het MG gaan over het ruimen 
van mijnen en andere projectielen en schademeldingen uit de hele provincie. Daarnaast 
zijn archiefstukken van de bestuurlijke organen van de provincie geraadpleegd, zoals van 
de Provinciale Waterstaat, het Provinciaal Bestuur en de Commissaris van de Koningin, 
waarin informatie is te vinden over oorlogshandelingen, schade en de bevrijding. De 
volgende stukken zijn ingezien. 
 

Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

3.09.34 Militair Gezag ZH 5 1945 Ingekomen rapporten van de districts militaire 

commissarissen: Gouda 

  36 1945 Sectie III – Politie: Ingekomen en doorslagen 
van uitgaande stukken 

  37 1945 Sectie III – Politie: Rapporten 

  41 1945 Sectie III – Politie: Rapporten van Politie 
Reserve Nederland 

  43 1945 Sectie IV - Brandweer en luchtbescherming: 
Stukken betreffende de opsporing en opruiming 
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Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

van mijnen, bommen, munitie en andere 
explosieven 

  63 1945 Sectie IX - Openbare werken: Ingekomen en 
doorslagen van uitgaande stukken 

  64 1945 Sectie IX - Openbare werken: Rapporten 

  65 1945 Sectie IX - Openbare werken: Stukken 
betreffende het verzamelen van gegevens over 

beschadigde of vernielde bruggen 

  143 1945 Sectie III – Politie: Ingekomen en doorslagen 
van uitgaande stukken, met agenda 

  146 1945 Sectie IV - Brandweer en luchtbescherming: 
Stukken betreffende de opsporing en opruiming 
van mijnen, bommen, munitie en andere 

explosieven 

  147 1945 Sectie IV - Brandweer en luchtbescherming: 
Stukken betreffende het onderzoek naar 

verongelukte geallieerde vliegtuigen en hun 
bemanningen en de berging van 
vliegtuigwrakken 

  164 1945 Sectie IX - Openbare werken: Ingekomen en 
doorslagen van uitgaande stukken 

  229 1945 Sectie III – Politie: Ingekomen en doorslagen 
van uitgaande stukken 

  231 1945 Sectie IV - Brandweer en luchtbescherming: 

Stukken betreffende de opruiming van mijnen, 
munitie en andere explosieven 

  249 1945 Sectie IX - Openbare werken: Stukken 

betreffende het bevorderen van 
herstelwerkzaamheden aan dijken, verkeers- 
en waterwegen 

  266 1945 Bureaus - Personeel en Algemene Zaken: 
Stukken betreffende onderzoek naar door de 
Duitsers ter doodgebrachte Nederlanders en 

omgekomen geallieerde vliegers 

  280 1945 Stukken betreffende indeling van en contacten 

met de Binnenlandse Strijdkrachten 

  282 1945 Sectie IV - Brandweer en luchtbescherming: 
Stukken betreffende het in kaart brengen van 

mijnenvelden en het opruimen van explosieven 

  361 1945 Sectie IV - Brandweer en luchtbescherming: 
Stukken betreffende de opsporing en opruiming 

van mijnen, bommen, springstof en andere 
explosieven 

  445 1945 Sectie I - Binnenlands Bestuur: Staten met de 

indeling van de districten, de plaatsen in elk 
district, het aantal inwoners en de oppervlakte 

  462 1945 Sectie III – Politie: Ingekomen stukken 

  465 1945 Sectie IV - Brandweer en luchtbescherming: 
Stukken betreffende de opsporing en opruiming 

van mijnen, bommen, springstof en andere 
explosieven 

  529 1945 Sectie IV - Brandweer en luchtbescherming: 

Stukken betreffende de opruiming van mijnen, 
munitie en andere explosieven 

  572 1945 Sectie III – Politie: Agenda van uitgaande 

stukken 

  573 1945 Sectie III – Politie: Ingekomen stukken 

  575 1945 Sectie IV - Brandweer en luchtbescherming: 
Stukken betreffende de opruiming van mijnen, 
munitie en andere explosieven 

  646 1945 Sectie III – Politie: Ingekomen en doorslagen 
van uitgaande stukken, alfabetisch geordend 

  655 1945 Sectie V – Financiën: Rapporten van 

verbindingsofficier J.D. le Grand betreffende 
een oeververbinding Galathee-Dinteloord, de 
zuivering van een aantal personen te 

Bergschenhoek en de 'dumps' in België en 
Nederland 

  685 1945 Sectie IX - Openbare werken: Ingekomen en 

doorslagen van uitgaande stukken, alfabetisch 
geordend 
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Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

  736 1945-
1946 

Sectie IV - Brandweer en luchtbescherming: 
Stukken betreffende de opdracht aan 

Architectenbureau J. Steensma voor de sloop 
van aantal schuilloopgraven, bunkers en 
stellingen van de Duitsers te slopen 

  744 1945 Bureaus - Personeel en Algemene Zaken: 
Correspondentie met commandanten van de 
Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, 

alfabetisch geordend 

  753 1945-
1946 

Stafbureau - Niet naar onderwerp ingedeelde 
stukken: Weekrapporten van de commandant 

van Grensvak West 

  835 1945 Den Haag: Ingekomen dagrapporten van de 

districten Gouda en Leiden 

  836 1945 Den Haag: Ingekomen en doorslagen van 
uitgaande stukken, alfabetisch geordend 

  837 1945 Den Haag: Ingekomen en doorslagen van 
uitgaande stukken, chronologisch geordend 

  839 1945 Den Haag: Stukken ingekomen bij het 

districtshoofd G. Jenneskens 

  867 1945 Gouda: Ingekomen en doorslagen van 
uitgaande stukken, alfabetisch geordend 

2.4.3 NATIONAAL ARCHIEF (NA) DEN HAAG 
In het Nationaal Archief (NA) zijn stukken uit het Bunkerarchief ingezien. Hierin zijn 
documenten opgeslagen die betrekking hebben op verdedigingswerken in heel Nederland. 
Daarnaast zijn de stukken van de Inspectie Bescherming Bevolking tegen Luchtaanvallen, 
het Korps Hulpverleningsdienst, het Militair Gezag en de Commissie van Proefneming 
bekeken. Het gaat om de volgende stukken. 
 

Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

2.04.53.15 Inspectie Bescherming 

Bevolking tegen Luchtaanvallen 
(1937-1946) 

39 1940-

1941 

Ingekomen en minuten van 

uitgegane brieven van en aan 
diverse overheidsinstellingen: 
Commissaris der Koningin in de 

provincie Zuid-Holland, nrs. 18.3.2 
- 18.3.51 

  76 1940-
1941 

Meldingen en processen -verbaal 
ontvangen van gemeenten over 
geallieerde luchtactiviteiten: Zuid-

Holland 

2.04.110 Korps Hulpverleningsdienst 
(1945-1974) 

20 1945-
1959 

Registers met krantenknipsels 
inzake explosieven 

  21 1945-
1947 

Registers met krantenknipsels 
inzake explosieven 

  22 1947 Registers met krantenknipsels 

inzake explosieven 

  23 1947 Tijdschrift voor het personeel van 
de Hulpverleningsdienst  

  28 1947-
1970 

Verzameling krantenknipsels 
inzake de Hulpverleningsdienst  

  69 1967-
1971 

Stukken betreffende de inhuur van 
de Hulpverleningsdienst door 
Rijkswaterstaat Directie Wegen 

voor het ruimen van explosieven 

2.13.25 Militair Gezag 1567 1944-
1945 

Stukken betreffende de opsporing 
en ruiming van mijnen en andere 

explosieven [4.75.00] 

  1568 1944-
1945 

Rapporten van de Censuurdienst 
van de Sectie PTT inzake brieven 

waarin melding gemaakt wordt van 
bombardementen, afschriften 
[4.06.00] 

  2808 1944-
1945 

Rapporten over militaire werken, 
vernielingen en inundaties in het 

nog niet bevrijde deel van 
Nederland 

  2809 1945 Stukken betreffende de organisatie 

van de mijnopruimingsdienst en het 
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Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

opsporen en ruimen van mijnen die 
de uitvoering van bepaalde 

openbare werken verhinderen 

  2823 1945 Stukken betreffende herstel en 
onderhoud van wegen en het 

aanvragen van het hiervoor 
benodigde materieel 

  2824 1945 Stukken betreffende herstel van 

spoorbruggen, spoor- en 
tramwegen en beschikbaarstelling 
van de hiervoor benodigde 

materialen [IId] 

  3224 1945 Kaart van Nederland met een 

overzicht van water- en 
oorlogsschade 

  3746 1945 Overzicht van de ontmijning van 

Nederland 

2.13.167 Bunker Archief 272-284 1951 Blokkaarten van werken 

  285-296 1947-

1962 

Overzichtskaarten 

  366 1946-
1956 

Stellingen en complexen in Noord- 
en Midden Nederland. Afdrukken. 

Nrs. 0051 - 0099 

  962 1946-

1951 

Registratietekeningen van 

afzondelijke werken in Noord- en 
Midden-Nederland, 
Afdrukken. Waddinxveen - 

Wassenaar, nrs. 1 - 55 

2.13.210 
 

Commissie van Proefneming 
met hierin opgenomen 

afgedwaalde archiefbescheiden 
van onderdelen van de Artillerie-
Inrichtingen en Artillerie 

onderdelen (1814)(1867-1942) 

23 1940 Staten houdende opgaven van 
plaatsen waar mogelijk onontplofte 

projectielen zijn gevonden, die wel 
of niet geruimd zijn 

  24 1940 Stukken betreffende het ruimen 
van landmijnen en het beschikbaar 

stellen van personeel, ingedeeld 
naar gebied 

  25 1940 Ingekomen en minuten van 

uitgaande stukken inzake 
aanvragen tot het ruimen van 
onontplofte (water)mijnen en 

personeelsaangelegenheden 
  26 1940 Ingekomen en minuten van 

uitgaande stukken inzake 
aanvragen tot het ruimen van 
onontplofte (water)mijnen en 
personeelsaangelegenheden 

  28 1941-
1942 

Lijsten met opgave van personeel 
en afwikkeling van de afdeling 

belast met het onschadelijk maken 
van niet gesprongen munitie en 
vliegtuigbommen 

2.4.4 NEDERLANDS INSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE (NIOD) AMSTERDAM 
In het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) in Amsterdam zijn diverse 
archiefstukken geraadpleegd. In het NIOD is het archief van het Generalkommisariat für 
das Sicherheitswesen ingezien. Deze instantie was het politieapparaat van het Duitse 
bestuur. Hierin zijn de processen-verbaal bewaard gebleven betreffende de melding van 
bominslagen, luchtaanvallen en ontploffingen. Daarnaast zijn in het archief van het 
Departement van Justitie processen-verbaal ingezien van lokale instanties betreffende 
luchtaanvallen, bominslagen en ontploffingen. Tevens zijn stukken van verzetsgroep 
Albrecht ingezien over troepensterkten en stellingen. In de onderstaande tabel zijn de 
bestudeerde stukken weergegeven. 
 

Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

077 Generalkommissariat 
für das 
Sicherheitswesen 

1328 1940-
1941 

Dagberichten van de Befehlshaber der 
Ordnungspolizei Den Haag betreffende 
vijandelijke luchtaanvallen 
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Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

(Höhere SS- und 
Polizeiführer Nord-

West) (1938)(1940-
1945) 

1332 1940-

1943 

Stukken betreffende vijandelijke 

luchtaanvallen, landingen van vijandelijke 
vliegeniers, het vinden van 
versperringsballons, het werpen van 

springstoffen en het gebruik van 
sabotagematerialen 

190a Groep Albrecht 17-34 1944 Enige verslagen, alsmede medewerkers van 

de groep Albrecht afkomstig uit de volgende 
sectoren: het Noorden, Overijssel, de 
Achterhoek, en Twente, D. A. A. (=Deventer, 

Arnhem, Apeldoorn), de Veluwe en 
Gelderland, Alblasserwaard en de Betuwe, 
Utrecht, Amersfoort, Amsterdam, Woerden, 

Zuid-Holland, Zeeland, Zuid-Nederland 

216k Departement van 
Justitie (1935)(1940-

1945)(1950) 

181-185 1940-
1945 

Processen-verbaal van de plaatselijke 
luchtbeschermingsdiensten, politie en 

Marechaussee met betrekking tot vijandelijke 
vliegtuigen, bomaanvallen en ontploffingen in 
verschillende gemeente 

2.4.5 NEDERLANDS INSTITUUT VOOR MILITAIRE HISTORIE (NIMH) DEN HAAG 
Voor het onderzoek zijn stukken uit het NIMH geraadpleegd. Het NIMH beheert de 
archieven van de Nederlandse krijgsmacht en bezit een uitgebreide collectie die betrekking 
heeft op de Tweede Wereldoorlog. Onder andere de 575-collectie, met betrekking tot 
Duitse verdedigingswerken, is geraadpleegd. Deze collectie bevat hoofdzakelijk rapporten, 
verslagen en Duitse en Britse kaarten afkomstig van het Bureau Inlichtingen in Londen en 
het Bureau Afwikkeling Genie en Duitse eenheden. Het NIMH bezit ook de 409-collectie 
Gevechtsverslagen en rapporten mei 1940. Er zijn in de andere geraadpleegde bronnen 
geen indicaties dat er gevechten hebben plaatsgevonden in het onderzoeksgebied in de 
meidagen van 1940. De 409-collectie is niet geraadpleegd. In onderstaande tabel zijn de 
geraadpleegde collecties weergegeven. 

Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

409 Gevechtsverslagen en -
rapporten mei 1940 

In de overige geraadpleegde bronnen 
zijn geen indicaties aangetroffen dat er 

gevechten hebben plaatsgevonden in de 
meidagen van 1940. De 409-collectie is 
niet geraadpleegd. 

420 Burgemeestersverklaringen 22 1947 Waalre t/m Wijngaarden 

46 1947 Waalre t/m Wijngaarden 

575 Bureau Inlichtingen/ Duitse 
verdedigingswerken (575-
serie) 

26 1945 Legering personeel luchtdoelbatterij in 
Voorschoten, resultaten van het 
bombardement op de spoorbrug van de 

lijn Leiden - Woerden en V2-raketten [NB 
V-wapens] op station Leiden

119 z.j. Verslag verdedigingswerken en 

inundaties in de bezettingstijd Hoofdstuk 
V: Het grootwaterschap van Woerden 

143 1945 Verslag rapport inundaties betreffende 

inundaties, voorbereidingen, 
waterstaatkundige toestand in Zuid-
Holland en brandstof- en 

smeermiddelenverbruik. Bevat vier 
kaarten met boezemafsluitingen: I 
Rijnland , II Woerden en Schieland, III 

Delfland, IV Amstellandsboezem 

215 1944 210 Vlag, Locatie en bouwtekening van 
een tankgracht (deels in aanleg) en 

inundatievelden ten oosten van 
Woerden, 06-09-1944 

222 1944 A 243 Molen, Plattegrond van Woerden 
met daarop aangegeven 
legeringsgebouwen, verdedigingswerken 

zoals kazematten, bunkers en 
versperringen, 10-05-1944 
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Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

  433 1945 Slagorde, verplaatsingen en legering van 
Duitse troepen en verdedigingswerken in 

Woerden en omgeving 

  436 1944 Berichten betreffende de 
verdedigingswerken in Woerden en 

omgeving 

  440 1944 Berichten betreffende de 
verdedigingswerken in Woerden en 

omgeving 

  441 1945 Slagorde, verplaatsingen en legering van 

Duitse troepen, verdedigingswerken en 
trein- en wegverkeer in Woerden en 
omgeving 

  442 1945 Slagorde, verplaatsingen en legering van 
Duitse troepen en verdedigingswerken in 
Dordrecht, de Biesbosch, Land van 

Altena, Voorne-Putten, Betuwe, 
Alblasserwaard, Westland, omgeving 
Leiden en omgeving Woerden 

  446 1945 Berichten betreffende 
verdedigingswerken in IJsselmonde (met 
schets), Utrecht, omgeving Leiden, 

Friesland, Twente, Overijssel, Noord-
Holland, IJssellinie (Twente, Kampen, 
Deventer, Achterhoek, Veluwe, 

Apeldoorn) en omgeving Woerden 

  454 1944 Berichten betreffende transporten in 
Woerden en omstreken, tevens rapport 

spoor- en waterverbindingen Nederland 
(groep Albrecht) 

  461 1944 Plattegrond met schets van 

verdedigingswerken waaronder 
tankgracht bij Woerden (Vlag 210) 

  474 1944 Plattegrond van Woerden (schaal 
1:6250) 

2.4.6 SEMI-STATISCH ARCHIEF (SSA) 
Het Semi-statisch Archief (SSA) te Rijswijk beheert het archief van Defensie. In dit archief 
zijn onder ander de ruimrapporten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) 
opgeslagen. Deze ruimrapporten, ook wel Melding Opdracht en Ruimrapport (MORA) 
genaamd, zijn gerangschikt per gemeente en worden sinds 1971 systematisch 
bijgehouden. Voor het onderzoeksgebied zijn relevante MORA’s aangetroffen. Deze zijn 
uitgewerkt in §3.6 

 
Tevens bevinden zich in het SSA ook enkele dossiers van de Mijn- en Munitie 
Opruimingsdienst (MMOD). De MMOD, was een voorloper van de huidige EODD en werd 
vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht. In het SSA bevinden zich talloze overzichten 
van geruimde munitie alsmede ruimrapporten van mijnenvelden in de Nederlandse 
gemeente. In de onderstaande tabel zijn de geraadpleegde stukken weergegeven. 
 

Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

Geen Archief MMOD 53 1945-

1947 

V t/m W 

  54 1945-
1947 

W 

  55 1945-
1947 

W t/m Z 

2.4.7 UTRECHTS ARCHIEF (UA) NS-ARCHIEF 
In het Utrechts Archief (UA) te Utrecht is het archief van de Nederlandse Spoorwegen 
(NS) geraadpleegd. In dit archief zijn stukken aanwezig betreffende verstoringen van 
diensttijden, die onder andere werden veroorzaakt door luchtaanvallen of het vinden van 
blindgangers. In de onderstaande tabel zijn de geraadpleegde stukken uit het archief van 
de NS weergegeven. 
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Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

943 Nederlandse 
spoorwegen, 

dienst vervoer en 
dienst exploitatie 

617-a 1944-
1945 

Stukken betreffende de exploitatie en het 
vervoer in de laatste periode van de bezetting 

en de eerste periode kort na de bevrijding 

661 t/m 

665 

1940-

1945 

Registers van onregelmatigheden en 

ongevallen 

687 t/m 
730 

29 juli 
1940 - 

26 april 
1944 

Dossiers inzake de registratie van 
onregelmatigheden op diverse lijnen 

948 Nederlandse 
Spoorwegen, 
bestuursorganen 

475 1945-
1955 

Stukken betreffende de totstandkoming en de 
uitvoering van Wet 1751 inzake de voorziening 
in de kapitaalbehoefte van de NS en de 

toekenning van bijdragen in de door de NS ten 
gevolge van de oorlogsomstandigheden en de 
bezetting van Nederland geleden schaden 

949 Nederlandse 
Spoorwegen, 
juridische zaken 

696 1940-
1941 

Verslagen van onregelmatigheden ten gevolge 
van oorlogshandelingen 

934 1950-
1954 

Inzake gevallen van oorlogsschade (R194) 

957 Nederlandse 

Spoorwegen, 
hoofdboekhouding, 
administratieve 

afdeling, financieel-
economische 
zaken 

842 1941-

1947 

Correspondentie betreffende de vergoeding 

van oorlogsschade, 1941-1947 

843 1940-1945 Correspondentie met de Algemeen 
Gemachtigde voor Oorlogs- en 
Defensieschaden over de Afwikkeling van de 

schade van de NS, 1940-1945 

845 1945-

1950 

Stukken betreffende de regeling van de 

schade bij de dochterondernemingen 

860 1945-
1952 

Stukken betreffende het verrekenen van de 
stakingsschade en oorlogsschade 

960 Nederlandse 
spoorwegen, 
dienst weg en 

werken (1920-
1995) 

1325 1945 Overzicht met statistische gegevens in 
verband met de wederopbouw van 
spoorbruggen na de oorlog 

2.4.8 STUDIEGROEP LUCHTOORLOG 1939-1945 (SGLO) 
De SGLO heeft in de loop der jaren een lijst samengesteld van alle vliegtuigcrashes in 
Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945). Op basis van de raadpleging van 
de digitale lijst op www.sglo.nl is vastgesteld dat er geen vliegtuigcrashes hebben 
plaatsgevonden binnen de grenzen van het onderzoeksgebied en/of in de directe 
omgeving hiervan. 

2.4.9 WEBSITES 
In het kader van dit vooronderzoek zijn websites geraadpleegd. In onderstaand overzicht 
zijn de geraadpleegde websites weergegeven. De website ‘Vergeltungswaffen: V.1 & V.2 
inslagen in Nederland’ is geraadpleegd om vast te stellen of er V.1 en/of V.2 inslagen 
hebben plaatsgevonden of dat er een V.1 en/of V.2 lanceerlocatie stond in en/of nabij het 
onderzoeksgebied. 

• www.vergeltungswaffen.nl;

• https://izi.travel/nl/05f9-bombardement-stationsweg/nl;

• www.beeldbankwo2.nl;

• www.delpher.nl;

• www.topotijdreis.nl.

2.5 ARCHIEFONDERZOEK IN HET BUITENLAND 
In een aantal buitenlandse archieven is informatie aanwezig die relevant kan zijn voor dit 
vooronderzoek. Het projectteam beschikt over een uitgebreide database met gegevens die in het 

http://www.sglo.nl/
http://www.vergeltungswaffen.nl/
https://izi.travel/nl/05f9-bombardement-stationsweg/nl
http://www.beeldbankwo2.nl/
http://www.delpher.nl/
http://www.topotijdreis.nl/
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verleden zijn gekopieerd/gefotografeerd in The National Archives UK (TNA UK) te Londen, 
Bundesarchiv-Militärarchiv (BaMa) te Freiburg en The National Archives and Records 
Administration (NARA) te Washington. In de volgende sub-paragrafen zal nader worden 
ingegaan op deze archieven. 

2.5.1 THE NATIONAL ARCHIVES UK TE LONDEN (TNA UK) 
In TNA UK zijn onder ander interpretation reports en de daily logs (dagboeken) van 
verschillende eenheden van de Britse strijdkrachten gearchiveerd. Voor dit onderzoek is 
voornamelijk de aandacht gericht op bombardement op het spoor nabij Woerden. Deze zijn 
voornamelijk uitgevoerd in het kader van Operation Big Ben, de verstoring van de aanvoer 
en het afvuren van V.2 raketten middels luchtaanvallen op het spoor en de lanceerlocaties. 
In het kader van deze aanvallen zijn extra stukken geraadpleegd in TNA UK. In de 
onderstaande tabel zijn de geraadpleegde stukken weergegeven. 

Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

AIR 24 Air Ministry and 
Ministry of 
Defence: 
Operations Record 

Books, Commands 

626 September 
1944 

Operations Record Book Fighter Command, 
Appendix ‘O’ Big Ben Operations 

AIR 27 Air Ministry and 

successors: 
Operations Record 
Books, Squadrons 

920 1945 Squadron Number: 124 

1528 1945 Squadron Number: 257 

1662 1945 Squadron Number: 302 

1666 1945 Squadron Number: 303 

1890 1945 Squadron Number: 451 

1893 1944 Squadron Number: 453 RAAF (Royal 

Australian Air Force) 

2078 1945 Squadron Number: 602 

2080 1945 Squadron Number: 603 

2091 1944 Squadron Number: 605 

2103 1944 Squadron Number: 609 

AIR 37 Air Ministry: Allied 
Expeditionary Air 
Force, and 2nd 

Tactical Air Force 

715 1944 2nd Tactical Air Force. Daily Log: Sep – Oct 
1944 

716 1944 2nd Tactical Air Force. Daily Log: Nov – Dec 
1944 

717 1945 2nd Tactical Air Force. Daily Log: Jan – Feb 
1945 

718 1945 2nd Tactical Air Force. Daily Log: Mar – May 
1945 

2.5.2 NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION (NARA) WASHINGTON 
Net als in TNA UK zijn in NARA te Washington onder ander interpretation reports en de 
daily logs (dagboeken) van verschillende eenheden van Amerikaanse strijdkrachten 
gearchiveerd. In de geraadpleegde bronnen zijn geen indicaties aangetroffen dat er 
Amerikaanse bombardementen hebben plaatsgevonden in het onderzoeksgebied of dat 
Amerikaanse grondtroepen gevochten hebben in het onderzoeksgebied. Er zijn geen 
stukken uit het NARA geraadpleegd. 

2.5.3 BUNDESARCHIV-MILITÄRARCHIV (BAMA) FREIBURG 
In het BaMa zijn o.a. archiefstukken van de Führungsstab van de Luftwaffe opgeslagen. In 
deze archiefstukken zijn alle melding van neergekomen vliegtuigbommen en toestellen in 
het bezette Europa beschreven van mei 1940 tot en met medio 1941. In de onderstaande 
tabel zijn de geraadpleegde stukken weergegeven. 

Toeg. nr. Titel Inv. nr. Jaar Omschrijving 

RL2-II Generalstab der 
Luftwaffen/Lutwaffenführungsstab 

II-205-
II-269

1940-
1941 

Luftlageberichten 
Luftwaffenführungsstab 
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2.6 LUCHTFOTO-ONDERZOEK 
Een essentieel onderdeel van het vooronderzoek is de analyse van luchtfoto’s. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zijn, met name door geallieerde luchtstrijdkrachten, veel luchtfoto’s 
genomen van onder andere bezet Nederland. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog stond 
de (geallieerde) luchtfotografie nog in de kinderschoenen, maar tegen het einde was het 
uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de oorlogsvoering. Luchtfoto’s werden niet alleen 
gebruikt om schade van een bombardement (damage assessment) vast te stellen, maar ook hele 
militaire campagnes werden op basis van luchtfoto’s gepland. 

Na de Tweede Wereldoorlog is een flink aantal (geallieerde) luchtfoto’s vernietigd, maar het 
merendeel werd overgedragen aan archieven en andere publieke instellingen. In Nederland zijn 
er twee organisaties die beschikken over een collectie geallieerde luchtfoto’s, namelijk 
Wageningen Universiteit (WAG) en het Kadaster (KAD) te Zwolle. In het buitenland beheren 
National Collection of Aerial Photography (NCAP) te Edinburgh en The National Archives and 
Records Administration (NARA) te Washington de belangrijkste luchtfotocollecties van de 
Tweede Wereldoorlog. 

Voor dit vooronderzoek zijn luchtfoto’s uit de collecties KAD, NCAP en WAG geraadpleegd. De 
keuze van de luchtfoto’s is gebaseerd op de datum, kwaliteit en schaal van de foto’s in combinatie 
met de resultaten uit de literatuur- en archiefstudie. Allereerst is een luchtfoto geraadpleegd van 
1936-1937 om de vooroorlogse situatie, de zogeheten nul-situatie, van het onderzoeksgebied 
vast te kunnen stellen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de foto is genomen enkele jaren 
voor de Duitse inval in Nederland. Tevens is de luchtfoto aangemerkt zijnde van B-kwaliteit. Een 
optimale vaststelling van de vooroorlogse situatie van het onderzoeksgebied was om deze 
redenen niet mogelijk. De luchtfoto van 8 april 1941 is geraadpleegd om de indicaties van 
bombardementen in juli 1940 (RAP_400700A, RAP_400705A, RAP_400711A, RAP_400712A, 
RAP_400713A) te kunnen analyseren. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de luchtfoto is 
aangemerkt als van C-kwaliteit waardoor de mogelijkheden voor een optimale luchtfotoanalyse 
beperkt zijn. Vervolgens is eveneens naar aanleiding van indicaties van bombardementen 
(RAP_440910A, RAP_440917A en RAP_440918A) de luchtfoto van 11 oktober 1944 besteld. 
Naar aanleiding van de bombardementen (RAP_441108A en RAP_441111A) en 
raketbeschieting (RAP_441106A) in november 1944 is vervolgens een luchtfoto van 29 november 
1944 besteld. De luchtfoto van 26 februari 1945 is gebruikt omdat deze reeds in bezit was. Uit de 
geraadpleegde gegevens bleek verder dat er verschillende indicaties van bombardementen 
waren in maart 1945 (RAP_450325A, RAP_450330A, RAP_450331A). Om deze reden is de 
luchtfoto van 11 april 1945 besteld en geraadpleegd. De foto is aangemerkt als van B-kwaliteit 
waardoor een geheel optimale luchtfotoanalyse niet mogelijk was. Ten slotte is om de naoorlogse 
situatie (eindsituatie) van het onderzoeksgebied vast te kunnen stellen een luchtfoto van 12 mei 
1945 besteld. De luchtfoto is aangemerkt zijnde van C-kwaliteit waardoor de mogelijkheden voor 
de vaststelling van de naoorlogse situatie beperkt waren.  

Collectie Sortie ref. Foto nrs. Datum Kwaliteit Schaal Bijzonderheden 

KAD 31Gzuid 438 1936-1937 B Onbekend Geen optimale kwaliteit 

NCAP H-818 301 8-4-1941 C 22.360 Geen 

KAD 140-1108 4006 11-10-1944 A 14.500 Geen 

NCAP 106G-3682 3024 29-11-1944 A 8.300 Geen 

KAD 106G-4535 3360 26-2-1945 A 9.500 Geen 

WAG 4-2258 3024, 

4024 

11-4-1945 B 9.000 Geen optimale kwaliteit 

WAG 16-2171 1028 12-5-1945 C 72.000 Geen 
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3 RESULTATEN INVENTARISATIE 

3.1 INLEIDING 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten weergegeven van de raadpleging van de bronnen die in het 
vorige hoofdstuk zijn vermeld. Tijdens de raadpleging van de bronnen is de aandacht gericht op 
de gebeurtenissen die in en/of in de nabije omgeving van het onderzoeksgebied hebben 
plaatsgevonden en die (mogelijk) van invloed zijn op de aanwezigheid van CE binnen de grenzen 
van het onderzoeksgebied. Aan de hand van de bronnen is een chronologisch overzicht 
geconstrueerd van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden binnen het onderzoeksgebied en 
de directe omgeving daarvan. Met voetnoten wordt telkens verwezen naar de geraadpleegde 
bron(nen). 

Achter enkele gebeurtenissen staat een (dikgedrukte) codering, die is opgebouwd uit de volgende 
onderdelen: 

• Afkorting RAP: rapport;

• Datum: jj/mm/dd;

• Volgletter: A, B, C, etc.

Deze coderingen staan tevens op de inventarisatiekaart en vormen de verbinding tussen de 
gebeurtenissen zoals die in de onderstaande tekst zijn beschreven en de tekeningen in de 
kaarten. Meldingen die buiten het onderzoeksgebied vallen maar binnen het gebied van de 
inventarisatiekaart (paragraaf 3.8) zijn ook voorzien van een nummer. Deze zijn terug te vinden 
op de A1 Inventarisatiekaart (losbladig). Meldingen van een onbekende datum zijn als volgt 
genummerd: RAP_001 etc. De oorlogshandelingen die geen RAP-nummer hebben gekregen zijn 
niet ingetekend op de inventarisatiekaart. De reden daarvoor is dikgedrukt achter de 
oorlogshandeling weergegeven. 

Vooroorlogs 

Afbeelding 3: Woerden tussen 1925 en 1935.2 Aan de rechterkant (aan tegen de zuidzijde van het spoor aan) is 
gedeeltelijk het onderzoeksgebied te zien. 

2 NIMH beeldbank objectnummer 2011-0594. 
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3.2 MOBILISATIEPERIODE 
In de periode september 1939 – april 1940 werden de Nederlandse strijdkrachten gemobiliseerd. 
Aanleiding was de Duitse inval in Polen in september 1939 en de daaropvolgende 
oorlogsverklaring van de Frankrijk en Groot-Brittannië aan de Duitse regering. In deze periode 
werden de verschillende onderdelen van Nederlandse strijdkracht onder de wapenen geroepen 
en werd er een begin gemaakt met het aanleggen van verdedigingslinies, 
voorbereidingswerkzaamheden ten behoeve van inundaties, mijnenvelden en versperringen. 
 
In de geraadpleegde bronnen en literatuur werden voor deze periode geen relevante gegevens 
aangetroffen. 
 

3.3 MEIDAGEN 1940 
In de vroege ochtend van 10 mei 1940 vielen Duitse eenheden Nederland binnen. Vanuit het 
grensgebied vielen Duitse grondstrijdkrachten Nederland binnen, terwijl Duitse 
parachutisteneenheden in West-Nederland landden. Bij Kornwerderzand en bij de Grebbelinie 
werden de Duitse grondstrijdkrachten gestopt en Nederlandse eenheden vochten tegen de 
Duitse parachutisteneenheden in het westen van Nederland. Na het bombardement op 
Rotterdam door Duitse luchtmachteenheden besloot het Nederlandse opperbevel te capituleren. 
Alleen in Zeeland werd nog doorgevochten door Nederlandse en Franse eenheden. 
 
In de geraadpleegde bronnen en literatuur werden voor deze periode geen relevante gegevens 
aangetroffen. 
 

3.4 DUITSE BEZETTINGSJAREN 
Direct na de Duitse inval werd Nederland met enige regelmaat getroffen door (kleinschalige) 
geallieerde bombardementen. Deze bombardementen waren met name gericht op vliegvelden, 
havens, infra en industriegebieden. Vanaf 1943, toen de geallieerde luchtmachten steeds sterker 
werden, vonden steeds meer grotere en zwaardere bombardementen plaats op vliegvelden 
havens en industriegebieden in Nederland. Vanaf 1942 werd door de Organisation Todt 
begonnen met het aanleggen van de Atlantikwall in het Nederlands kustgebied. 
 
Juli 1940 
Door verscheidene bombardementen raakten gebouwen aan percelen aan de Stationsweg te 
Woerden beschadigd. Navolgend een serie foto’s waarop de oorlogsschade is weergegeven (het 
betreft hier foto’s van adres Stationsweg 8):3 [RAP_400700A] 

 
3 https://izi.travel/nl/05f9-bombardement-stationsweg/nl 

https://izi.travel/nl/05f9-bombardement-stationsweg/nl
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5 juli 1940 
Door bominslag was er schade ontstaan aan:4 
 

• Stationsweg 6; 

• Stationsweg 7 en 7a; 

• Stationsweg 8 en 8a, schade en te dichten bomgat.; 

• Stationsweg 9; 

• Stationsweg 10; 

• Stationsweg 11; 

• Stationsweg 12 en 12a; 

• Stationsweg 13; 

• Stationsweg 14; 

• Utrechtsestraatweg 2; 

• Utrechtsestraatweg 6. 
[RAP_400705A] 

 
Aanvullende gegevens TNA UK: 
In de nacht van 4 op 5 juli 1940 werden geen doelen in Nederland gebombardeerd.5 
In de nacht van 5 op 6 juli 1940 werd Schiphol en vliegveld Texel gebombardeerd.6 
Noot: de aanvallen op Schiphol en Texel worden bevestigd door lokale rapportages. 
 
Overdag op 5 juli 1940 werd vliegveld Vlissingen en schepen bij Rotterdam gebombardeerd.7 
Noot: het is niet aannemelijk dat de acties bij Woerden hebben plaatsgevonden 
 
11 juli 1940 
Omstreeks 16:01 uur kwamen drie bommen neer in Woerden. Twee bommen sloegen in de buurt 
van het station en beschadigden twee woonhuizen. De derde bom kwam neer in het open land 
en richtte geen schade aan.8 [RAP_400711A] 
 
Aanvullende gegevens TNA UK: 
Overdag bombardeerde een Bristol Blenheim van 2 Group Schiphol.9  
Door 2 Blenheims van 114 Squadron werd Schiphol gebombardeerd en door 1 Blenheim van 139 
Squadron Waalhaven.10 
Tussen 15.00 en 15.05 uur (BST) werd Schiphol gebombardeerd vanaf 4.000 voet hoogte met in 
totaal 4 x 250 lbs brisantbommen. Er werd een gebouw in de zuidwesthoek getroffen.11  
De betrokken Blenheim betrof de R3912 van 139 Squadron. Er werd waargenomen dat  een 
hangaar in de zuidwesthoek van Schiphol werd geraakt.12  
 
Noot:  er is een discrepantie in het ORB van 2 Group. De Blenheims van 114 Squadron vielen 
Boulogne aan. De Blenheim van 139 Squadron blijkt niet Waalhaven, maar Schiphol te hebben 
aangevallen. Bij Schiphol zijn geen bommen gerapporteerd. De overeenkomst tussen de 
gerapporteerde afwerptijd en lokale tijd wijst erop dat het schijnvliegveld bij Veldhoven voor 
Schiphol is aangezien, waarbij de bommen binnen de gemeente Woerden zijn neergekomen. 
 
11/12 juli 1940 
Het bedrijf (Hotel, café, restaurant) van M. Hoek, Stationsweg 5, moest sluiten vanwege het 
bombardement in de nacht. Er werden enkele bommen afgeworpen; twee van de drie bommen 
ontploften. Voor zijn gasten moest M. Hoek een ander hotel zoeken. Op 50 meter van zijn bedrijf 

 
4 GHCRL, toeg. Nr. W003, inv. nr. 1632. 
5 TNA Londen, AIR14/2666 Night Bomb Raid Sheets, July-August 1940 
6 TNA Londen, AIR14/2666 Night Bomb Raid Sheets, July-August 1940 
7 TNA Londen, AIR14/3361 Day Bomb Raid Sheets, June-December 1940 
8 BaMa, RL2, II-205-II-269. 
9 TNA Londen, AIR14/3361 Day Bomb Raid Sheets, June-December 1940 
10 TNA Londen, AIR25/22 Operations Record Book 2 Group, 1936-1940 
11 TNA Londen, AIR14/3149 Form E Summaries 2 Group, July-August 1940 
12 TNA Londen, AIR27/958 Operations Record Book 139 Squadron, 1918-1940 
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was ook een bom gevallen, welke niet was ontploft. De bom werd niet geruimd omdat de bom te 
diep in het drijfzand was weggezakt. 13 

Omstreeks 01:15 uur kwamen drie bommen neer in Woerden. Eén bom kwam neer in de 
omgeving van het station. De andere twee, waarvan één met lange-tijdsvertraging, kwamen neer 
in het open veld. Er werd geen schade aangericht.14 [RAP_400712A] 
 
Aanvullende gegevens TNA UK: 
In de nacht van 11 op 12 juli 1940 bombardeerden 9 Vickers Wellingtons van 3 Group Schiphol, 
7 Vickers Wellingtons van 3 Group en 5 Handley Page Hampdens van 5 Group vliegveld 
Waalhaven en 1 Vickers Wellington van 3 Group vliegveld Den Haag.15  
 
Noot: ook vliegvelden op Oostvoorne, Texel en vliegveld Haamstede werden aangevallen, echter 
zijn deze locatie minder waarschijnlijk om verward te worden met het schijnvliegveld bij 
Veldhuizen. 
 
Tussen 23.58 en 01.51 uur (BST) bombardeerden 6 Wellingtons van 3 Group Schiphol (Z.57). 
Tussen 00.40 en 01.05 uur (BST) bombardeerden 2 Wellingtons van 3 Group Schiphol (Z.57). 
Tussen 00.45 en 00.53 uur (BST) bombardeerden 2 Wellingtons van 3 Group Waalhaven (Z.61). 
Tussen 01.15 en 01.30 uur (BST) bombardeerden 2 Wellingtons van 3 Group Waalhaven (Z.61). 
Tussen 01.35 en 01.45 uur (BST) bombardeerden 3 Wellingtons van 3 Group Waalhaven (Z.61). 
Om 01.50 uur (BST) bombardeerde 1 Wellington van 3 Group Ypenburg (Z.63). 
Om 02.25 uur (BST) bombardeerde 1 Wellington van 3 Group Schiphol (Z.57).16 
 
Tussen 00.55 en 01.38 uur (BST) bombardeerde 1 Hampden van 5 Group Waalhaven (Z.61) 
Om 00.55 uur (BST) bombardeerde 1 Hampden van 5 Group Waalhaven (Z.61) 
Om 01.05 uur (BST) bombardeerde 1 Hampden van 5 Group Waalhaven (Z.61) 
Om 01.50 uur (BST) bombardeerde 1 Hampden van 5 Group Waalhaven (Z.61) 
Tussen 02.40 en 02.55 uur (BST) bombardeerde 1 Hampden van 5 Group Waalhaven (Z.61) 
Noot: op basis van afwerptijd versus lokale tijd komen alleen de 6 Wellingtons van 3 Group in 
aanmerking voor de bomafworp bij Woerden. 
 
Raid CA695: een Wellington van 149 Squadron bombardeerde Schiphol met in totaal 9 x 250 lbs 
brisantbommen + 60 x 4 lbs staafbrandbommen. 
Raid CA696: een Wellington van 149 Squadron bombardeerde Schiphol met in totaal 9 x 250 lbs 
brisantbommen + 60 x 4 lbs staafbrandbommen. 
Raid CA699: een Wellington van 99 Squadron bombardeerde Schiphol met in totaal 9 x 250 lbs 
brisantbommen + 60 x 4 lbs staafbrandbommen. 
Raid CA701: een Wellington van 149 Squadron bombardeerde Schiphol met in totaal 8 x 250 lbs 
brisantbommen + 60 x 4 lbs staafbrandbommen. 
Raid CA705: een Wellington van 149 Squadron bombardeerde Schiphol met in totaal 1 x 500 lbs 
+ 8 x 250 lbs brisantbommen + 60 x 4 lbs staafbrandbommen. 
Raid CA708: een Wellington van 149 Squadron bombardeerde Schiphol met in totaal 1 x 500 lbs 
+ 8 x 250 lbs brisantbommen + 60 x 4 lbs staafbrandbommen.17 
 
12/13 juli 1940 
In de gemeente Woerden kwamen ‘s nachts 8 bommen neer: 3 op de Utrechtsestraatweg, 2 op 
de Nieuwendijk/’s-Gravensloot en 3 op Breeveld. Bij Stationsweg 8 viel een bom die niet 
explodeerde en achterbleef als blindganger. De bom lag te diep om te worden geruimd en werd 
later in beton gegoten (voordat het pand van de huidige makelaardij Gevaert in 1998 werd 
gebouwd).18 [RAP_400713A] 
 
Aanvullende gegevens TNA UK: 

 
13 GHCRL, toeg. Nr. W003, inv. nr. 1632. 
14 BaMa, RL2, II-205-II-269. 
15 TNA Londen, AIR14/2666 Night Bomb Raid Sheets, July-August 1940 
16 TNA Londen, AIR14/3156 Form E Summaries 3 Group, July-August 1940 
17 TNA Londen, AIR25/59 Operations Record Book 3 Group, July-August 1940 
18 https://izi.travel/nl/05f9-bombardement-stationsweg/nl 
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In de nacht van 12 op 13 juli 1940 werden geen aanvallen op doelen in Nederland 
gerapporteerd.19 
 
Noot: de enige RAF operaties die nacht waren tegen Emden en Kiel. Deze doelen liggen dermate 
ver uit de route dat er waarschijnlijk een fout zit in de gerapporteerde datum. 
 
26/27 juli 1940 
Omstreeks 00:55 uur kwam een onbekend aantal bommen neer in de gemeente Woerden. Hierbij 
werd geen schade aangericht.20 [Locatie onbekend] 
 
Aanvullende gegevens TNA UK: 
In de nacht van 26 op 27 juli 1940 werden geen aanvallen op doelen in Nederland 
gerapporteerd.21 
 
13 november 1940 
Om 21:45 uur werd in Woerden één brandbom afgeworpen. De bom werd geruimd en er ontstond 
geen brand.22 [Locatie onbekend] 
 
9 februari 1941 
In de ochtend (onder kerktijd) viel er een bom in de gemeente Woerden. Waarschijnlijk was de 
bom gevallen op of in de buurt van de Spoorlijn Gouda-Woerden.23 [Locatie onbekend] 
 
22 december 1942 
Drie personen raakten gewond op het stationsemplacement te Woerden toen een locomotief 
vanuit een vliegtuig werd beschoten.24 [RAP_421222A] 
 
1943 
Op de lijn Woerden-Utrecht werd, naar verluid, één keer een trein beschoten door geallieerde 
vliegtuigen.25 [Locatie onbekend] 
 
19 juni 1943 
Door beschietingen vanuit een vliegtuig liepen de volgende bebouwde percelen schade op:26 
 

• Stationsweg 5; 

• Stationsweg 6. 
[RAP_430619A] 

3.5 BEVRIJDINGSJAAR 1944-1945 
Het bevrijdingsjaar voor Nederland startte vanaf september 1944. Geallieerde grondtroepen 
staken vanuit België de Nederlands grens over in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. 
Halverwege september 1944 vond Operation Market Garden plaats. Dit ambitieuze plan van de 
geallieerde bevelhebber Montgomery moest ervoor zorgen dat de bruggen tussen Eindhoven en 
Arnhem door luchtlandingstroepen bezet zouden worden om vervolgens door geallieerde 
grondtroepen te worden ‘bevrijd’. Als dit plan zou slagen dan zouden geallieerde eenheden voor 
kerst 1944 Berlijn al hebben veroverd. Operation Market Garden werd een fiasco en Noord-
Brabant, Limburg, Zeeland en Gelderland werden frontgebied voor maanden waar zware 
(grond)gevechten plaatsvonden in combinatie met artilleriebeschietingen en bombardementen. 
De spoorlijn bij Woerden was regelmatig doelwit van geallieerde jachtbommenwerpers die 
bombardementen uitvoerden in het kader van ‘Operation Big Ben‘. Deze operatie was gericht 

 
19 TNA Londen, AIR14/2666 Night Bomb Raid Sheets, July-August 1940 
20 BaMa, RL2, II-205-II-269. 
21 TNA Londen, AIR14/2666 Night Bomb Raid Sheets, July-August 1940 
22 NIOD, toeg. nr. 077, inv. nr. 1328. 
23 Gerritse, J.H., Dagboeken over de oorlogsjaren 1940-1945 (Woerden 2013) 44. 
24 RHCRL, toeg. nr. W003, inv. nr. 1632. 
25 Gerritse, J.H., Dagboeken over de oorlogsjaren 1940-1945 (Woerden 2013) 181. 
26 RHCRL, toeg. nr. W003, inv. nr. 1632. 
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tegen de Duitse V.2 raketten die over het spoor naar regio Den Haag werden vervoerd om daar 
te worden afgevuurd.27  Bij Woerden zijn enkele luchtaanvallen op het spoor uitgevoerd. 

 
5 september 1944 
Om 15:25 uur werd de buurtgoederentrein 5408 Utrecht-Bodegraven tussen Utrecht en Woerden 
beschoten. De locomotief en bovenleiding waren daarna defect. Beide sporen waren versperd.28 
[Locatie onbekend] 
 
De extratrein Breda 32 werd tussen Woerden en Utrecht beschoten. De locomotief was als gevolg 
defect geraakt.29 [Locatie onbekend] 
 
8/9 september 1944 
In de nacht van 8 op 9 september is in de gemeente Woerden schade ontstaan door bominslag. 
Er was schade aan:30 
 

• Van der Valk Boumanlaan 61 (eigenaar woonde aan de Stationsweg 7a), kadastrale 
sectie B 2558.  

• Utrechtsestraatweg 52 – hier was ook een bomgat van 7 meter doorsnede en 1,5 meter 
diepte. 
[Buiten onderzoeksgebied] 

 
9 september 1944 
Om 19:30 uur vond een luchtaanval plaats op de extratrein Woerden 15 tussen Woerden en 
Utrecht. De locomotief raakte defect evenals de bovenleiding. Om 21:28 uur was het opgaande 
spoor alweer elektrisch berijdbaar 31 [Locatie onbekend] 
 
10 september 1944 
In een gecensureerde brief van 10 september 1944 werd gemeld dat station Woerden de 
voorgaande nacht was gebombardeerd. De bommen kwamen terecht op de Utrechtsche Weg en 
de Valkebonnelaan.32 De poststempel gaf een vroegere datum aan dan de datum op de brief; 10 
september 1944 is waarschijnlijk niet de juiste datum aan. 

In dezelfde brief werd vermeld dat later op de dag 24 “jagers” auto’s en treinen werden 
beschoten bij Woerden.33 [RAP_440910A] 
 
16/17 september 1944 
In de nacht veroorzaakte een bominslag schade in de gemeente Woerden.34 De gasfabriek, met 
in ieder geval gebouwen aan de Oranjestraat, liep veel schade op.35 [Buiten onderzoeksgebied] 
 
Een dagboek schrijver vermeld dat het om “verschillende bommen” ging.36 
 
Er was schade ontstaan aan:37 
 

• Utrechtsestraatweg 5, 9 en 11. 
 
 
 
 
 

 
27 De luchtaanvallen tegen de V.1’s werden uitgevoerd onder codenaam ‘Crossbow’.  
28 Huurman (2001), 470. 
29 Huurman (2001), 470. 
30 RHCRL, toeg. nr. W003, inv. nr. 1633. 
31 Huurman (2001), 473. 
32 NA, toeg. nr. 2.13.25, inv. nr. 1568. 
33 NA, toeg. nr. 2.13.25, inv. nr. 1568. 
34 RHCRL, toeg. nr. W003, inv. nr. 1633. 
35 RHCRL, toeg. nr. W003, inv. nr. 421. 
36 Gerritse, J.H., Dagboeken over de oorlogsjaren 1940-1945 (Woerden 2013) 192. 
37 RHCRL, toeg. nr. W003, inv. nr. 361. 
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Ook was er schade aan:38 
 

• Utrechtsestraatweg 3, 7, 9 (hier moest tevens een bomgat gedicht worden) 13; 

• Linschoterweg 5, kadastrale sectie A2137 en kadastrale sectie A2610. 
[RAP_440917A] 

 
Aanvullende gegevens uit TNA UK: 
De twee Britse Mosquito ‘W’ en ‘H’ bommenwerpers van 605 Squadron bombardeerden tussen 
21:05 uur en 00:05 uur het station in Woerden. De bemanningen konden geen resultaten 
observeren.39 
 
18/19 september 1944 
Er werden bommen afgeworpen op het spoorstation van Woerden. Er werden geen resultaten 
waargenomen.40 [RAP_440919A] 
 
Aanvullende gegevens uit TNA UK: 
Tussen 21:35 uur en 01:01 uur bombardeerde de Britse Mosquito ‘W’ van 605 Squadron het 
spoorstation van Woerden. De bemanning observeerde geen resultaten van hun aanval.41 
 
23/24 september 1944 
Een spoorstation in Woerden werd gebombardeerd door één of meerdere van de 28 uitgestuurde 
Mosquito bommenwerpers. 42 [RAP_440924A] 
 
Aanvullende gegevens uit TNA UK: 
Het station in Woerden werd gebombardeerd door de Britse Mosquito ‘Z’ tussen 19:40 uur en 
22:45 uur. De bemanning van het toestel kon geen resultaten melden. Bij het bombardement 
werden 2 x 500 lbs en 2 x 250 lbs afgeworpen.43 
 
29 september 1944 
Door beschietingen vanuit vliegtuigen was er schade aan woningen in Woerden, maar niet nabij 
het onderzoeksgebied.44 [Buiten onderzoeksgebied] 
 
5 november 1944 
In de omgeving van Woerden werden een Duitse stafauto (op punt qE.0589) en (400 yards 
oostelijker) een vrachtwagen in brand geschoten door Britse Spitfire grondaanvalsvliegtuigen van 
453 Squadron die een gewapende verkenningsmissie vlogen.45 [Buiten onderzoeksgebied] 
 
6 november 1944 
Twaalf Britse Typhoon jachtbommenwerpers van 609 Squadron, 123 Wing, verschoten tussen 
13:43 uur en 17:03 uur 55 raketten op wagons en een locomotief op punt qE.0892. De piloten 
meldden 47 voltreffers en dat er één wagon in brand was geraakt. Zestien verdere raketten, 
waaronder vele als voltreffers werden gerapporteerd, werden op het spoor bij Gouda geschoten.46 
 
Aanvullende gegevens ORB: 
Tussen 13:40 uur en 15:10 uur vielen tien Britse Typhoon jachtbommenwerpers van 609 
Squadron een uit vijftien wagons en een diesellocomotief bestaande passagierstrein aan even 
buiten Woerden station op punt qE.0592. De piloten meldden vele voltreffers te hebben gemaakt 
en dat één wagon in brand was gevlogen. Verder vielen twee Typhoon jachtbommenwerpers 
treinwagons in Gouda aan waarbij stationsgebouwen in brand vlogen.47 [RAP_441106A] 

 
38 RHCRL, toeg. nr. W003, inv.nr. 1633. 
39 TNA UK AIR27/2091. 
40 Zwanenburg II (1991-1993), 337. 
41 TNA UK AIR27/2091. 
42 Zwanenburg II (1991-1993), 353. 
43 TNA UK AIR27/2091. 
44 RHCRL, toeg. nr. W003, inv. nr. 1633. 
45 TNA UK AIR27/1893. 
46 TNA UK AIR37/716. 
47 TNA UK AIR27/2103. 
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8 november 1944 
Twaalf Britse Spitfire jachtbommenwerpers van 33 Squadron, 135 Wing wierpen tijdens een 
missie tussen 07:20 uur en 09:40 uur in totaal 12 x 500 lbs bommen af. Op punt qE.0793 werden 
drie voltreffers op het spoor waargenomen terwijl één bom een near miss (ten opzichte van het 
spoor) bleek. Op punt qE.1093 werden twee[?] voltreffers en één near miss waargenomen. Drie 
voltreffers en één near miss werden waargenomen op het spoor op punt qD.9890. Ten westen 
van Utrecht vernielden de toestellen verder twee gemotoriseerde transporten en beschadigden 
zij er vier.48 [Buiten onderzoeksgebied] 
 
Tussen 08:00 uur en 12:45 uur wierpen twaalf Britse Spitfire jachtbommenwerpers van 33 
Squadron, 135 Wing 500 lbs bommen op het spoor op punt qE.065918. Er werden drie voltreffers 
geplaatst. Verder werd één treffer gerapporteerd op de kruising op punt qE.123999, één op het 
spoor op qE.122995 en twee near misses op punt qE.025897. In totaal wierpen de 12 toestellen 
9 x 500 lbs bommen af.49 [RAP_441108A] 
 
11 november 1944 
Acht Britse Typhoon jachtbommenwerpers van 257 Squadron, 146 Wing bombardeerden de 
kruising op punt qE.0490 met 4 x 500 lbs bommen tussen 15:45 uur en 16:55 uur. Er werden 
geen resultaten geobserveerd.50 [RAP_441111A] 
 
18 november 1944 
Het gebied rondom het spoor is met 30 meter aan weerszijden tot Sperrgebiet benoemd. De 
toegang is voor onbevoegden verboden. In het gebied zijn mijnen gelegd.51 
Langs de spoorlijn Woerden-Leiden zouden overigens nooit mijnen hebben gelegen, volgens 
diverse ingezetenen en de burgermeester van de gemeente Waarder, Rietveld en 
Barwoutswaarde. Er zouden wel bordjes hebben gestaan met de tekst ‘mijnengevaar’.52 Mogelijk 
lagen langs het spoor bij het onderzoeksgebied dus ook schijnmijnenvelden in plaats van echte 
mijnenvelden. [Historische context] 
 
19/20 november 1944 
Veertien Britse Mosquito jachtbommenwerpers van 140 Wing beschoten op punt qE.0589 vier 
gemotoriseerde voertuigen. Eén van de voertuigen vloog hierbij in brand.53 [Buiten 
onderzoeksgebied] 
 
5 januari 1945 
Door bominslag was er schade aan percelen in Woerden. De schade was te Breeveld.54 [Buiten 
onderzoeksgebied] 

 
22 januari 1945 
Door bominslag was er schade aan percelen in Woerden. De schade was te Breeveld.55 [Buiten 
onderzoeksgebied] 
 
16 x 500 lbs bommen werden op de brug op punt qE.0892 (Operations Record Book: 
qE.08492[onleesbaar]) afgeworpen door acht Britse Typhoon jachtbommenwerpers van 257 
Squadron, 146 Wing tussen 14:30 uur en 17:37 uur. Er werden geen treffers op de brug 
waargenomen maar mogelijk was er wel een voltreffer op het spoor geplaatst.56 [Buiten 
onderzoeksgebied] 
 
10 februari 1945 

 
48 TNA UK AIR37/716. 
49 TNA UK AIR37/716. 
50 TNA UK AIR37/716. 
51 RHCRL, toeg. nr. W003, inv. nr. 2885. 
52 NA, toeg. nr. 3.09.34, inv. nr. 43. 
53 TNA UK AIR37/716. 
54 RHCRL, toeg. nr. W003, inv. nr. 1633. 
55 RHCRL, toeg. nr. W003, inv. nr. 1633. 
56 TNA UK AIR37/717 en AIR27/1528. 
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Tussen 13:12 uur en 18:05 uur beschadigden drie Britse Spitfire grondaanvalsvliegtuigen van 
485 Squadron, 135 Wing twee binnenschepen op punt qE.0492 en één gemotoriseerd transport 
op punt qZ.5408.57 [Buiten onderzoeksgebied] 

 
5 maart 1945 
Vliegtuigen bombardeerden de spoorlijnen in West-Nederland, onder andere de spoorlijn Gouda-
Woerden, om V-wapen-transporten te verhinderen.58 [Locatie onbekend] 
 
9 maart 1945 
Vier Britse Spitfire jachtbommenwerpers van 451 Squadron voerden een vanaf 7.500 ft een 
duikbombardement uit op de spoor- en wegkruising bij Woerden om 10:15 uur. Van één toestel 
lieten de bommen niet los (hang ups, deze werden later boven zee gedumpt). 
Tussen 12:45 uur en 14:30 uur voerde 451 Squadron opnieuw met vier Britse Spitfire 
jachtbommenwerpers een bombardement uit op de spoorkruising ten zuiden van Woerden. De 
toestellen voerden duikvluchten uit van 9.000 voet tot 3.000 voet in de richting noordoost-

zuidwest. In totaal werden vier bommen afgeworpen maar deze ontploften niet.59 [Buiten 

onderzoeksgebied] 
 
10 maart 1945 
53 Britse Spitfire jachtbommenwerpers van Fighter Command vielen spoorlijnen aan in de 
driehoek Gouda-Woerden-Alphen aan den Rijn. Zulke Fighter Command aanvallen vonden 
tussen 12 en 22 maart vaker plaats, ook op het spoorknooppunt Woerden.60 [Locatie onbekend] 
 
15 maart 1945 
Een onbekend aantal Britse Spitfire jachtbommenwerpers van 302 Squadron, 131 Wing 
bombardeerde tussen 13:31 uur en 17:40 uur de spoor- en wegkruising op punt qE.0490. Hierbij 
wierpen de toestellen 3 x 500 lbs bommen en 6 x 250 lbs bommen af. Er werden geen treffers 

geplaatst.61 [Buiten onderzoeksgebied] 
 
17 maart 1945 
Door bominslag en beschieting in de gemeente Woerden was er de volgende schade.62 
 

• Perceel Hondhorsterdijk [Honthorsterdijk, tegenwoordig Hortensiastraat] 2 kadastrale 
sectie B 3678 – schade; 

• Perceel aan de Hondhorsterdijk [Honthorsterdijk, tegenwoordig Hortensiastraat] 
kadastrale sectie B 669 – schade aan perceel: bomgat van 10 meter in diameter en 5 
meter diepte.  
[Buiten onderzoeksgebied] 

 
Vier Britse Spitfire jachtbommenwerpers van 124 Squadron vielen nabij Woerden het spoor en 
de brug aan waar de weg het spoor kruiste tussen 07:05 en 08:50 uur. De piloten namen twee 
voltreffers waar op het spoor en de overige bommen werden gerapporteerd als near misses. 
Tussen 12:00 uur en 13:10 uur viel 124 Squadron opnieuw de spoorlijn tussen Woerden en 
Gouda met 4 Britse Spitfire jachtbommenwerpers aan. Twee bommen vielen op de spoordijk en 

de overige bommen waren near misses.63 [Buiten onderzoeksgebied] 
 
Tussen 17:00 uur en 18:45 uur voerden vier Britse Spitfire jachtbommenwerpers van Squadron 
451 een duikbombardement uit op de spoorwegkruising ten zuidwesten van Woerden. Vier 
bommen ontploften op de spoordijk. De uitwerking van de overige afgeworpen bommen werd niet 

geobserveerd.64 [Buiten onderzoeksgebied] 

 
57 TNA UK AIR37/717. 
58 Huurman (2001), 377. 
59 AIR27/1890. 
60 Huurman (2001), 377. 
61 TNA UK AIR37/718 en AIR27/1662. 
62 RHCRL, toeg. nr. W003, inv. nr. 66. 
63 TNA UK AIR27/920. 
64 TNA UK AIR27/1890. 
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20 maart 1945 
124 Squadron voerde met vier Britse Spitfire jachtbommenwerpers een bombardement uit op de 
brug over het spoor bij Kromwijk tussen 14:10 uur en 15:35 uur. Er werd één voltreffer op de brug 

geplaatst en de overige clusters bommen vielen rond de brug en op de spoordijk.65 [Buiten 

onderzoeksgebied] 
 
23 maart 1945 
603 Squadron voerde met zes Britse Spitfire jachtbommenwerpers (bewapend met 1 x 500 lbs 
bom en 2 x 250 lbs bommen, 11 seconden vertraging) een aanval uit op de spoorbrug bij Kromwijk 
tussen 09:50 uur en 11:15 uur. De toestellen voerden de aanval uit in de richting noordoost-
zuidwest in duikvluchten van 7.000 voet tot 1.500 voet. Eén cluster bommen viel ten noorden van 
de brug op het spoor en twee clusters bommen vielen raakten de zijkant van de brug. 
Na te zijn herbewapend met dezelfde bommenlast voerden de Britse jachtbommenwerpers 
opnieuw een aanval uit op de spoorbrug tussen 12:00 uur en 13:25 uur. De toestellen voerden 
de aanvallen uit in de richting oost-west in duikvluchten van 7.000 voet tot 2.000 voet. Twee 
bomclusters vielen op de spoorweg ten westen van de kruising, twee clusters vielen op het 
rangeerterrein en één cluster op het spoor. Ook werd een signaalhuisje geraakt waardoor er 

brand ontstond in het huisje.66 [Buiten onderzoeksgebied] 

 
25 maart 1945 
Op punt qE.0593 bombardeerden vier Britse Spitfire jachtbommenwerpers van 303 Squadron de 
spoorlijn tussen 14:30 uur en 16:30 uur in de richting oost-west van 10.000 voet tot 3.000 voet. 

De piloten rapporteerden drie voltreffers en één near miss die de spoordijk beschadigde.67 
[RAP_450325A] 
 
30 maart 1945 
Bominslag en beschietingen in de gemeente Woerden hadden de navolgende gevolgen:68 
 

• Schade aan Spoorlaan 2. 

• Schade aan Spoorlaan 4. 

• Schade aan Spoorlaan 6. 

• Schade aan Spoorlaan 8. 

• Schade aan Spoorlaan 10. 

• Schade aan Spoorlaan 12. 

• Schade aan Spoorlaan 14. 

• Schade aan Stationsweg 5. 

• Schade aan Stationsweg 6. 

• Schade aan Stationsweg 8 en 8 I. 

• Schade aan Stationsweg 11, 11 I en 12. 

• Schade aan Stationsweg 13. 

• Schade aan Stationsweg 14. 

• Schade aan Utrechtsestraatweg 6. 

• Schade aan Utrechtsestraatweg 10. 

• Schade aan Utrechtsestraatweg 12. 

• Schade aan Utrechtsestraatweg kadastraal perceel A 2475. Kantoorgebouw en fabrieken 
N.V. melkproductenfabriek Nieuw Holland. 

• Schade aan Utrechtsestraatweg 14. 

• Schade aan Utrechtsestraatweg 15. 

• Schade aan Utrechtsestraatweg 16. 

• Schade aan Utrechtsestraatweg 18. 

• Schade aan Utrechtsestraatweg 20. 

 
65 TNA UK AIR27/920. 
66 TNA UK AIR27/2080. 
67 TNA UK AIR27/1666. 
68 RHCRL, toeg. nr. W003, inv. nr. 66 en 361. 



 19050916 Historisch Vooronderzoek Conventionele Explosieven Snellerpoort Woerden  32 

• Schade aan Utrechtsestraatweg 22.

• Schade aan Utrechtsestraatweg 23.

• Schade aan Utrechtsestraatweg 24.

• Schade aan Utrechtsestraatweg 25.

• Schade aan Utrechtsestraatweg 27 inclusief kosten door dichten bomgat in weiland.

• Schade aan Utrechtsestraatweg 28.
[RAP_450330A]

31 maart 1945 
In de middag vielen bij het postkantoor en bij de carrosseriefabriek (Den Oudsten & Domburg), 
beide gelegen aan de Utrechtsestraatweg te Woerden, bommen: “vlak bij het postkantoor viel 
een bom, die door een defect was blijven hangen, want zijn broertjes vielen allemaal bij het 
Harmelense spoor.”69 [RAP_450331A] 

124 Squadron viel met twee Britse Spitfire jachtbommenwerpers de spoorlijn Woerden-Utrecht 
aan tussen 14:40 uur en 16:20 uur. Hierbij werden vier bommen als near misses vermeld. Eén 
verdere Spitfire van het squadron bombardeerde de spoorlijn Breukelen-Woerden en 

rapporteerde eveneens near misses.70 [Locatie onbekend]

2 april 1945 
Vier Britse Spitfire jachtbommenwerpers van 602 Squadron vielen om 17:10 uur de spoorlijn 
Gouda-Woerden aan. Eén toestel plaatste voltreffers met zijn bommen, de bommen van de twee 

anderen waren near misses en van één toestel ontploften de bommen niet.71 [Locatie
onbekend] 

7 mei 1945 
De eerste Britse troepen van 49th Reconnaissance Regiment kwamen aan in Woerden.72 
[Historische context] 

3.6 NAOORLOGSE PERIODE – HEDEN

Direct na de Tweede Wereldoorlog werd aangevangen met het opruimen van CE. De resultaten 
hiervan zijn onbekend, verjaard of inmiddels vernietigd. Van 1971 – heden houdt de Explosieven 
Opruimingsdienst Defensie (EODD) zich bezig met het ruimen van CE in Nederland en worden 
de munitievondsten systematisch (per gemeente) bijgehouden. Over de periode mei 1945 tot en 
met 1970 is dus niet of nauwelijks informatie bekend over het aantreffen en ruimen van CE. 

Mijnenvelden 1945-1947 
Er werden gedurende de oorlog verspreid over Nederland Duitse mijnenvelden aangelegd. Alle 
informatie van die mijnenvelden werd gedocumenteerd in een zogenoemd legrapport. Dit 
gebeurde vrij nauwkeurig. Na WOII zijn veel velden geruimd; de ruimrapporten van die velden 
zijn gemakkelijk te vergelijken met de legrapporten als het gaat om mogelijk achtergebleven 
mijnen. 

Onderzoek bij de EODD leverde geen informatie op. Binnen het onderzoeksgebied werden geen 
mijnenvelden aangetroffen. 

1970-heden 
Van 1971 tot op heden houdt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) zich bezig met 
het ruimen van CE in Nederland en worden de munitievondsten systematisch (per gemeente) 
bijgehouden in de ruimrapporten, de MORA's/ UO's.  

Onderzoek bij de EODD leverde geen informatie op. Binnen het onderzoeksgebied werden geen 
MORA's aangetroffen. 

69 Gerritse, J.H., Dagboeken over de oorlogsjaren 1940-1945 (Woerden 2013)  
70 TNA UK AIR27/920. 
71 TNA UK AIR27/2078. 
72 Nisius, D. van, Het Spoor Terug. Bezetting en Bevrijding van Woerden (Woerden 2000) 223. 
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17 juni 1948 
De ruiming van de betonnen bunker aan de Van der Valk Boumanlaan, kadastrale sectie A2554, 
op het terrein van de bijzondere Neutrale Hogere Burger School te Woerden, werd op 6 maart 
1946 niet als urgent aangemerkt. De burgermeester en wethouders van de gemeente Woerden 
gaven op 17 juni 1948 aan dat deze bunker verwijderd moest worden, omdat de bunker niet in 
gebruik was, in strijd was met de gemeentelijke bouwverordening en niet opgenomen was in het 
gemeentelijke uitbreidingsplan.73 [Buiten onderzoeksgebied] 

22 juli 2001 
Te Snel en Polanen werd een Britse 500 lbs vliegtuigbom tot ontploffing gebracht. Deze bom was 
afkomstig uit Harmelen en dus niet gevonden in Snel en Polanen.74 [Buiten onderzoeksgebied] 

3.7 LUCHTFOTO-ANALYSE 
De geraadpleegde luchtfoto’s zijn gegeorefereerd in GIS en geanalyseerd op sporen van 
oorlogshandelingen zoals onder andere kraters, loopgraven, mangaten, bunkers, 
verdedigingswerken, (geschut)stellingen, tankgrachten en mijnenvelden. Op de geraadpleegde 
luchtfoto’s zijn diverse sporen van oorlogshandelingen waargenomen. 

Navolgend is een kaart weergegeven met daarop ingetekend de op de geraadpleegde luchtfoto’s 
waargenomen kraters. Voor elke luchtfotodekking is een andere kleur gebruikt om de nieuw 
waargenomen kraters mee aan te geven. Voor de luchtfotodekking van 29 november 1944 geldt 
dat de kraters zowel bom- als raketkraters kunnen betreffen. Voor de overige luchtfotodekkingen 
geldt dat de kraters vermoedelijk bomkraters betreffen. 

Volgend op de kaart met daarop aangegeven de op de luchtfoto’s waargenomen kraters volgt 
een uitsnede van de luchtfoto van 11 oktober 1944. Hierop zijn twee niet definieerbare 
verstoringen ingetekend. Niet definieerbare verstoringen zijn verstoringen in het landschap 
waarvan de oorzaak niet vastgesteld kan worden. In de geraadpleegde bronnen zijn geen 
concrete aanwijzingen gevonden die de verstoring in het onderzoeksgebied zou kunnen 
verklaren. Ook is op basis van de luchtfoto niet vast te stellen wat de verstoring veroorzaakt heeft. 
Er zijn geen concrete aanwijzingen dat de waargenomen niet definieerbare verstoring 
veroorzaakt is door CE. 

Ten slotte is een uitsnede van een luchtfoto van 29 november 1944 weergegeven. Op deze 
uitsnede zijn de navolgende sporen oorlogshandelingen ingetekend: 

• Kraters;

• Mitrailleurstelling.

73 RHCRL, toeg. nr. W003, inv. nr. 1961. 
74 Kwantes (2005), p. 118. 
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Afbeelding 4: kaart van het onderzoeksgebied (aangegeven met blauwe lijnen) met daarop weergegeven de op luchtfoto’s 

waargenomen kraters. Voor de verschillende luchtfotodekkingen (van verschillende data) is een andere kleur gebruikt.  
Hiervoor is gekozen om de ten opzichte van de vorige luchtfotodekking waargenomen kraters van elkaar te 
onderscheiden. Er dient te worden opgemerkt dat de ingetekende kraters van 8 april 1941, 11 oktober 1944 en 11 april 

1945 bomkraters betreffen. De ingetekende kraters van 29 november 1944 kunnen zowel bom- als raketkraters zijn. 



 19050916 Historisch Vooronderzoek Conventionele Explosieven Snellerpoort Woerden  35 

Afbeelding 5: uitsnede van de luchtfoto van 11 oktober 1944 met daarop aangegeven twee niet definieerbare verstoringen 

in het westelijke deel (linksboven) van het onderzoeksgebied. Niet definieerbare verstoringen zijn verstoringen in het 
landschap waarvan de oorzaak niet vastgesteld kan worden. In de geraadpleegde bronnen zijn geen concrete 
aanwijzingen gevonden die de verstoring in het onderzoeksgebied zou kunnen verklaren. Ook is op basis van de luchtfoto 

niet vast te stellen wat de verstoring veroorzaakt heeft. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat de waargenomen niet 
definieerbare verstoring veroorzaakt is door CE. 
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Afbeelding 6: uitsnede van de luchtfoto van 29 november 1944 met daarop aangegeven twaalf kraters binnen en twee 

kraters buiten het noordelijke (bovenste) deel van het onderzoeksgebied. Deze kraters zijn nieuw waargenomen sporen 
van oorlogshandelingen ten opzichte van de luchtfoto van 11 oktober 1944. Het is aan de vorm van de kraters niet met 
zekerheid vast te stellen of het hier gaat om bom- of raketkraters (of een combinatie van beiden). Bronnenonderzoek 

wees uit dat er in de omgeving zowel met raketten geschoten is en dat er ook bommen zijn afgeworpen. De bommen zijn 
afgeworpen in het kader van Operation Big Ben tegen de Duitse V.2 raketten. Naast de kraters is op ruim 30 meter afstand 
van de rand van het onderzoeksgebied een mitrailleurstelling waargenomen. 

 

3.8 INVENTARISATIEKAART 
Alle relevante gegevens met een geografisch component uit de geraadpleegde bronnen en 
literatuur zijn ingetekend op de inventarisatiekaart in GIS. In de onderstaande afbeelding is de 
inventarisatiekaart voor het onderzoeksgebied weergegeven. De navolgende 
oorlogshandelingen zijn op de inventarisatiekaart ingetekend: 
 

• Kraters; 

• Mitrailleurstelling; 

• Niet definieerbare verstoringen; 

• Bombardement (indicatief); 

• Bominslagen (locatieverwijzing op adresniveau); 

• Blindgangers (locatieverwijzing op adresniveau); 

• Beschieting met boordwapens (indicatief); 

• Oorlogsschade (locatieverwijzing op adresniveau); 

• Bombardement (locatieverwijzing spoorlijn); 

• Oorlogsschade (locatieverwijzing op straatniveau); 

• Bombardement (indicatief gebied); 

• Raketaanval (indicatief gebied). 
 
In bijlage 4 (losbladig) is de inventarisatiekaart op A1-formaat opgenomen. Hierop zijn zowel alle 
gebeurtenissen met een RAP-nummer, de relevante MORA’s, mijnenveldgegevens van de 
EODD als ook de waargenomen indicaties van oorlogshandelingen uit de luchtfotoanalyse 
weergegeven.  
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Afbeelding 7: Inventarisatiekaart van het onderzoeksgebied (aangegeven met blauwe lijnen). 

3.9 LEEMTEN IN KENNIS 
Op basis van de geraadpleegde bronnen zijn nog enkele leemten in kennis. Deze leemten in 
kennis zijn hieronder beschreven. 

• Het is onbekend of er in de periode 1940-1945 CE zijn geruimd binnen de grenzen van
het onderzoeksgebied en/of in de directe omgeving hiervan;

• Het is onbekend of er in de periode 1945-1970 CE zijn geruimd binnen de grenzen van
het onderzoeksgebied en/of in de directe omgeving hiervan;

• Niet van alle gebeurtenissen kon op basis van de beschikbare gegevens een exacte
plaatsbepaling worden vastgesteld;

• Websites veranderen continue door updates en nieuwe informatie. Soms verdwijnen
sites ook van het web; of zijn ontoegankelijk geworden. Informatie kan zodoende
verdwijnen of veranderen;

• In het onderzoeksgebied zijn op de luchtfoto van 11 oktober 1944 twee niet definieerbare
verstoringen waargenomen. Niet definieerbare verstoringen zijn verstoringen in het
landschap waarvan de oorzaak niet vastgesteld kan worden. In de geraadpleegde
bronnen zijn geen concrete aanwijzingen gevonden die de verstoring in het
onderzoeksgebied zou kunnen verklaren. Ook is op basis van de luchtfoto niet vast te
stellen wat de verstoring veroorzaakt heeft. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat de
waargenomen niet definieerbare verstoring veroorzaakt is door CE;

• De luchtfoto van 1936-1937 is genomen enkele jaren voor de Duitse inval in Nederland.
Om deze reden was een optimale vaststelling van de vooroorlogse situatie (nul-situatie)
van het onderzoeksgebied niet mogelijk.

• De luchtfoto’s van 8 april 1941 en 12 mei 1945 zijn aangemerkt zijnde van C-kwaliteit.
De mogelijkheden voor luchtfotoanalyse waren om deze reden beperkt;

• De luchtfoto’s van 1936-1937 en 11 april 1945 zijn aangemerkt als van B-kwaliteit. Om
deze reden waren de mogelijkheden voor een optimale luchtfotoanalyse beperkt;
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• Er zijn in de geraadpleegde Britse archieven geen relevante gegevens aangetroffen
omtrent de bombardementen in juli 1940. De (buiten het onderzoeksgebied)
waargenomen bomkrater op de luchtfoto van 8 april 1941 kon derhalve niet aan een
gebeurtenis worden gekoppeld;

• In de Britse archieven zijn stukken geraadpleegd aangaan de Big Ben operaties tegen
de Duitse V.2 raketten. Dit leverde geen relevante informatie op voor het
onderzoeksgebied.
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4 ANALYSE GEGEVENS 

4.1 INDICATIES EN VERDACHTE GEBIEDEN 
In de geraadpleegde bronnen zijn indicaties gevonden die erop wijzen dat binnen het 
onderzoeksgebied oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, waardoor CE in/op de (water)bodem achtergebleven kunnen zijn. Het gaat om de 
volgende indicaties: 

• Bombardementen;

• Raketbeschieting.

In de onderstaande tabel is voor het onderzoeksgebied per indicatie een overzicht weergegeven 
van de aan te treffen hoofdsoort(en), subsoort(en), kaliber(s), nationaliteit en ontsteker(s). Hierbij 
dient het volgende te worden opgemerkt: 

• In de geraadpleegde bronnen zijn niet voor elke indicatie gegevens beschikbaar over de
ingezette hoofdsoorten CE;

• In de geraadpleegde bronnen zijn niet voor elke indicatie gegevens beschikbaar over de
ingezette subsoorten CE;

• In de geraadpleegde bronnen zijn niet voor elke indicatie gegevens beschikbaar over de
ingezette kalibers CE;

• In de geraadpleegde bronnen zijn niet voor elke indicatie gegevens beschikbaar over de
ingezette ontstekers.

Indicatie Uniek nummer Bron 

Bombardementen RAP_440910A NA, toeg. nr. 2.13.25, inv. nr. 1568. 

RAP_440917A RHCRL, toeg. nr. W003, inv. nr. 1633; 
RHCRL, toeg. nr. W003, inv. nr. 421; 

Gerritse, J.H., Dagboeken over de oorlogsjaren 1940-1945 
(Woerden 2013) 192; 
RHCRL, toeg. nr. W003, inv. nr. 361; 

RHCRL, toeg. nr. W003, inv.nr. 1633; 
TNA UK AIR27/2091. 

RAP_440918A TNA UK AIR37/716; 

TNA UK AIR27/2103. 

RAP_440924A Zwanenburg II (1991-1993), 353; 
TNA UK AIR27/2091. 

RAP_441108A TNA UK AIR37/716. 

RAP_441111A TNA UK AIR37/716. 

RAP_450325A TNA UK AIR27/1666. 

RAP_450330A RHCRL, toeg. nr. W003, inv. nrs. 66 en 361. 

RAP_450331A Gerritse, J.H., Dagboeken over de oorlogsjaren 1940-1945 
(Woerden 2013); 
TNA UK AIR27/920. 

Raketbeschieting RAP_441106A TNA UK AIR27/2103. 

In de navolgende afbeelding is de CE-bodembelastingkaart van het onderzoeksgebied 
weergegeven. 
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Afbeelding 8: CE-bodembelastingkaart onderzoeksgebied. 
 

In de navolgende paragrafen komen naast de hoofdsoort(en), subsoort(en), kalibers, nationaliteit 
en ontstekers de hoeveelheden en verschijningsvorm(en) van de mogelijk aan te treffen CE aan 
bod, evenals de horizontale en verticale afbakening van de verdachte gebieden binnen het 
onderzoeksgebied. 
 

4.2 GEGEVENS AAN TE TREFFEN CE 
Naast de aan te treffen hoofdsoorten en sub-soorten CE zijn de hoeveelheden CE, de 
verschijningsvorm CE alsmede de kalibers en nationaliteit CE per indicatie vastgesteld, ook als 
aanwijzingen in de geraadpleegde bronnen ontbreken. Dit gebeurt dan op basis van ervaringen 
met soortgelijke situaties. 
 
Bombardementen 

Hoofdsoort Subsoort Kaliber 
(nationaliteit) 

Ontsteker Hoeveelheden Verschijningsvorm 

Afwerpmunitie Brisant 250 lbs en 500 
lbs (Brits) 

Onbekend Enkele Afgeworpen 

 
Raketbeschieting 

Hoofdsoort Subsoort Kaliber 

(nationaliteit) 

Ontsteker Hoeveelheden Verschijningsvorm 

Raketmunitie SAP 3 inch raket 

met 60 lbs 
gevechtslading 
(Brits) 

Onbekend Enkele Verschoten 
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4.3 HORIZONTALE AFBAKENING

Op basis van de geraadpleegde bronnen is vastgesteld dat in en nabij het onderzoeksgebied 
oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden, waardoor het onderzoeksgebied verdacht is op de 
aanwezigheid van CE in/op de (water)bodem. In afbeelding 8 is de CE-bodembelastingkaart van 
het onderzoeksgebied weergegeven. 

Aan de hand van de richtlijnen van het WSCS-OCE zijn de op CE verdachten gebieden 
vastgesteld en afgebakend in meters. Aanvullend op de richtlijnen voor de horizontale afbakening 
in het WSCS-OCE is telkens een extra buffer van 5 meter aan de afbakening toegevoegd. Dit is 
het gevolg van het gebruik van luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog. Luchtfoto’s wijken af van 
de daadwerkelijke situatie op de grond, omdat een foto een vlakke weergave is van de bolling 
van de aarde en de cameralens niet altijd loodrecht op het aardoppervlak was gericht. Om dit op 
te vangen is rondom de verdachte gebieden de bovengenoemde buffer van 5 meter toegevoegd. 
Bij de horizontale afbakening van de verdachte gebieden zullen de richtlijnen worden genoemd 
zoals die staan weergegeven in het WSCS-OCE. 

Op voorhand dient te worden opgemerkt dat de op de luchtfoto van 29 november 1944 
waargenomen kraters niet concreet konden worden geïdentificeerd zijnde bom- of raketkraters. 
Uit de geraadpleegde gegevens bleek dat er in de regio van het onderzoeksgebied tussen (de 
luchtfoto van) 11 oktober 1944 en 29 november 1944 zowel bombardementen als een 
raketbeschieting hadden plaatsgehad. Dit betekent dat het mogelijk is dat de kraters zowel bom- 
als raketkraters kunnen zijn. In de navolgende horizontale afbakening zijn de kraters die op de 
luchtfoto van 29 november 1944 voor het eerst zijn waargenomen zowel aangeduid bom- en 
raketkraters. 

Bombardementen 
Op basis van de geraadpleegde gegevens en luchtfoto’s is gekozen de Britse bombardementen 
van 16/17 september 1944 (RAP_440917A), 18/19 september 1944 (RAP_440918A), 23/24 
september 1944 (RAP_440924A), 8 november 1944 (RAP_441108A), 11 november 1944 
(RAP_441111A), 25 maart 1945 (RAP_450325A) en 31 maart 1945 (RAP_450331A) te 
beoordelen als een ‘Line Target’. Hiervoor is gekozen omdat uit de geraadpleegde gegevens 
bleek de spoorlijnen of treinen op deze lijnen doelwit waren van aanvallen en/of omdat het op de 
luchtfoto’s waargenomen inslagenpatroon indiceerde dat het spoor doelwit was van de aanval. 
Volgens de richtlijnen van het WSCS-OCE dient bij een duikbombardement op een Line Target, 
waarbij het inslagenpatroon onbekend is, een gebied als verdacht op afwerpmunitie afgebakend 
te worden met een straal van 91 meter vanuit het hart van het doel. Er zijn geen redenen om van 
dit voorschrift af te wijken. Het Line Target wordt bepaald door de kraters die aan de uiteinden bij 
het doelwit zichtbaar zijn. Het hart van het doel is vastgesteld op vastgesteld op het midden van 
het dubbele spoor dat binnen de uiteinden (de kraters aan de uiteinden van het doelwit) van de 
Line Target vallen. Vanuit beide sporen is een straal van 91 meter plus 5 meter 
georeferentieafwijking als verdacht aangemerkt op het aantreffen van afwerpmunitie. De uiterste 
grenzen van de Line Target zijn vastgesteld door de op de luchtfoto waargenomen buitenste 
kraters die binnen 91 meter vanuit het hart van de Line Target (het dubbele spoor) zijn 
waargenomen. 

Er zijn twee kraters voor het eerst waargenomen op de luchtfoto van 29 november 1944 die buiten 
de Line Target duikbombardementen vallen. Uit de geraadpleegde gegevens bleek dat de Britse 
jachtbommenwerpers die tussen genomen luchtfoto’s van 11 oktober 1944 en 29 november 1944 
bommen afwierpen in de regio van het onderzoeksgebied steeds een bommenlast van maximaal 
twee bommen met zich meedroegen. De significantie hiervan is dat de maximale onderlinge 
afstand waarop twee bommen, die vanaf de vleugels van een jachtbommenwerper zijn 
afgeworpen, van elkaar op de bodem terechtkomen 50 meter is. Vanuit het hart van de buiten de 
Line Target waargenomen kraters in het onderzoeksgebied is een cirkelvormige gebieden van 50 
meter plus 5 meter georeferentieafwijking verdacht verklaard op het aantreffen van 
afwerpmunitie. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het uit de geraadpleegde gegevens niet 
duidelijk werd of de tussen 11 oktober 1944 en 29 november 1944 ontstane kraters buiten de 
Line Target in het onderzoeksgebied veroorzaakt werden door jachtbommenwerpers die één bom 
afwierpen of door jachtbommenwerpers die twee bommen afwierpen. 
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Raketbeschieting 
Op basis van de beschikbare bronnen en geraadpleegde luchtfoto’s is ervoor gekozen de 
raketbeschieting van 6 november 1944 (RAP_441106A) te duiden als ‘Line Target’. Hiervoor is 
gekozen omdat het doelwit van de Britse luchtaanval een trein was. Volgens de richtlijnen van 
het WSCS-OCE dient bij een raketbeschieting op een Line Target, waarbij het inslagenpatroon 
onbekend is, afgebakend te worden met een straal van 80 meter vanuit het hart van het doel. De 
Line Target wordt bepaald door de kraters die aan de uiteinden bij het doelwit zichtbaar zijn. Het 
hart van het doel is vastgesteld op het midden van het dubbele spoor dat binnen de grenzen (de 
kraters aan de uiteinden van het doelwit) van de Line Target valt. Vanuit beide sporen is een 
straal van 80 meter plus 5 meter georeferentieafwijking als verdacht aangemerkt op het aantreffen 
van raketmunitie. De uiterste grenzen van de Line Target zijn vastgesteld door de op de luchtfoto 
van 29 november 1944 uiterste kraters die binnen de straal van 80 meter vanuit het hart de Line 
Target (het dubbele spoor) zijn waargenomen. 
 
Er zijn twee kraters waargenomen die buiten de Line Target raketbeschieting vallen. De maximale 
onderlinge afstand waarop een salvo raketten, die vanaf de vleugels van een Britse Typhoon 
jachtbommenwerper zijn verschoten, van elkaar op de bodem terechtkomen is 25 meter. Vanuit 
het hart van de buiten de Line Target waargenomen kraters in het onderzoeksgebied zijn 
cirkelvormige gebieden van 25 meter plus 5 meter georeferentieafwijking verdacht verklaard op 
het aantreffen van raketmunitie. 
 
Navolgend is een afbeelding ingevoegd waarop de afbakening van de Line Targets 
bombardementen en raketbeschieting is weergegeven. 
 

 
Afbeelding 9: het op afwerp- en raketmunitie verdacht verklaarde gebied binnen en bij het onderzoeksgebied op basis 
van de door het WSCS-OCE voorgeschreven richtlijnen voor een Line Target duikbombardementen en 
raketbeschietingen. Vanuit het hart van de Line Target (het dubbele spoor) is een straal van 80 meter en 91 meter als 

verdacht aangemerkt, respectievelijk op het aantreffen van raketmunitie en afwerpmunitie. Vanuit het middelpunt van de 
kraters die buiten de Line Target vallen is een straal van 50 meter en 25 meter verdacht, eveneens respectievelijk op het 
aantreffen van afwerpmunitie en raketmunitie. Bij de verdachte gebieden is 5 meter georeferentieafwijking toegevoegd. 
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4.4 VERTICALE AFBAKENING 
In deze paragraaf is de verticale afbakening van het verdacht gebied vastgesteld. De verticale 
afbakening van het op CE verdachte gebied bestaat uit een minimale en maximale diepteligging. 
De diepteligging is afhankelijk van het soort oorlogshandeling, de soort munitie en de opbouw 
van de bodem ter plaatse. 
 
Voor op afwerpmunitie verdachte gebieden is door Deltares een rekenvoorschrift ontwikkeld om 
de maximale diepte te kunnen berekenen.75 Voor dit model zijn verschillende parameters nodig 
aangaande de bombardementsgegevens, de afgeworpen vliegtuigbom en de bodemopbouw. Er 
zijn te weinig parameter beschikbaar om het Deltaresmodel te kunnen gebruiken. Zo zijn er geen 
gegevens bekend omtrent de hoogte waarop de jachtbommenwerpers hun bommenlast 
afwierpen. Tevens is niet bekend welke snelheid de jachtbommenwerpers hadden op dit moment. 
Laatstelijk zijn er onvoldoende bodemgegevens beschikbaar. 
 
Bij het onderzoeksgebied is er sprake geweest van een raketaanval en bombardementen. De 
diepteligging van de CE is vastgesteld op basis van ervaring en gegevens betreft geologische 
booronderzoeken (beschikbaar op de website www.dinoloket.nl). Er zijn voor de verdachte 
gebieden in het onderzoeksgebied geen sondeeronderzoeken beschikbaar om de 10MPa laag 
(de dieptelaag waardoor CE niet kan penetreren) te berekenen. 
 
Uit geologische booronderzoeken (boornummers: B31G0995, B31G1945, B31G0989, 
B31G0996, B31G1004) is gebleken dat de bodemopbouw nabij de verdachte gebieden 
voornamelijk uit klei en veen bestaat. Vanaf ongeveer 5,5 meter diepte bestaat de bodemopbouw 
uit zand. De significantie van deze gegevens is dat zand een sterk remmende factor is op het 
penetratievermogen van CE. 
 
In navolgende tabel is de minimale en maximale diepteligging van de aan te treffen CE ten 
opzichte van het maaiveld (situatie 1940-1945) in het verdacht gebied weergegeven. De 
diepteligging van de CE ten opzichte van het maaiveld ten tijde van de Tweede Wereldoorlog is 
als volgt: 

 
Bombardementen 

Hoofdsoort Subsoort Kaliber 
(nationaliteit) 

Ontsteker Min. & max. diepteligging t.o.v. 
maaiveld76 

Afwerpmunitie Brisant 250 lbs en 500 
lbs (Brits) 

Onbekend De minimale diepte is net onder het 
maaiveld. De maximale diepte is 
onbekend vanwege het ontbreken van 

sondeergegevens.  

 
Raketbeschieting 

Hoofdsoort Subsoort Kaliber 
(nationaliteit) 

Ontsteker Min. & max. diepteligging t.o.v. 
maaiveld77 

Raketmunitie SAP 3 inch raket met 
60 lbs 
gevechtslading 

(Brits) 

Onbekend De minimale diepte is net onder het 
maaiveld. De maximale diepte is 
vastgesteld op 2,5m minus maaiveld 

Tweede Wereldoorlog (= 3,5m -NAP). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
75 De toelichting op het rekenvoorschrift, de benodigde parameters en de berekeningen zijn raadpleegbaar op 

https://www.explosievenopsporing.nl/dossiers/rekenvoorschrift-indringingsdiepte/. 
76 Maaiveld ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. 
77 Maaiveld ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. 

https://www.explosievenopsporing.nl/dossiers/rekenvoorschrift-indringingsdiepte/
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4.5 NAOORLOGSE ONTWIKKELINGEN 
Naoorlogse ontwikkelingen in een gebied kunnen van invloed zijn op de aanwezigheid van CE in 
de bodem. De veranderingen in het onderzoeksgebied zijn onderzocht aan de hand van een 
vergelijking met luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog en recente luchtfoto’s. 
 
Over het algemeen hebben in de verdachte gebieden weinig ontwikkelingen voorgedaan sinds 
het einde van de Tweede Wereldoorlog. Een uitzondering is de uitbreiding van het spoor van 
twee sporen in 1945 naar vier sporen. Hoe diep daarbij de grond geroerd is, is niet bekend. Het 
is tevens niet bekend of bij de uitbreiding van het spoor CE zijn aangetroffen. Een verdere 
uitzondering is de bouw van geloofsgemeenschap Het Baken aan de Beneluxlaan 3 in 2012 
binnen het onderzoeksgebied (rechtsonder).78 Uit de werkzaamheden die hiermee gepaard zijn 
gegaan zijn geen MORA’s voortgekomen. Niet bekend is tot welke diepte de bodem is geroerd 
bij de bouwwerkzaamheden. Een laatste uitzondering is de aanleg van een parkeerterrein in het 
onderzoeksgebied (midden onder) in 2013.79 Een klein deel van het op afwerpmunitie verdacht 
verklaarde gebied overlapt met dit parkeerterrein. Uit de aanlegwerkzaamheden van het terrein 
zijn geen MORA’s gekomen. Het is niet bekend tot welke diepte de bodem is geroerd bij deze 
werkzaamheden. 

 

 
Afbeelding 10: naoorlogse ontwikkelingen in en om de verdachte gebieden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
78 code.waag.org. 
79 www.topotijdreis.nl. 

http://code.waag.org/
http://www.topotijdreis.nl/
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4.6 INDICATIES EN ONVERDACHTE GEBIEDEN 
In de geraadpleegde bronnen zijn indicaties gevonden die niet hebben geleid tot een verdacht 
gebied in het onderzoeksgebied. Het gaat om de navolgende indicaties: 
 

RAP-nummer Datum Indicatie Analyse 

RAP_400700A 
RAP_400705A 
RAP_400711A 

RAP_400712A 
RAP_400713A 

Juli 1940 
5-7-1940 
11-7-1940 

12-7-1940 
13-7-1940 

Bombardementen Uit de geraadpleegde gegevens van de 
bombardementen in juli 1940 kwamen geen concrete 
indicaties dat het onderzoeksgebied of de naaste 

omgeving is getroffen door de bombardementen. Nader 
onderzoek in Britse gegevens leverden geen verdere 
indicaties op. Op de luchtfoto van 8 april 1941 in op 

ongeveer 90 meter afstand van de dichtstbijzijnde rand 
van het onderzoeksgebied een bomkrater 
waargenomen. Er kon met de beschikbare gegevens 

geen specifieke gebeurtenis aan de krater worden 
gekoppeld. Het is niet bekend welk type toestel de 
krater heeft veroorzaakt en wat de bommenlast van dit 

toestel was. Er zijn daarmee geen aanwijzingen in 
welke straal rondom de op de luchtfoto waargenomen 
bomkrater nog meer bommen terecht zouden kunnen 

zijn gekomen (en zijn achtergebleven in de bodem als 
blindganger). Tevens zijn er in de geraadpleegde 
gegevens geen aanwijzingen gevonden dat er in de 

omgeving van de bomkrater blindgangers zijn geruimd. 
Er was om deze redenen niet voldoende aanleiding 
verdachte gebieden af te bakenen. 

RAP_421222A 22-12-1942 Beschieting met 
boordwapens 

In de beschikbare bronnen werden geen indicaties 
aangetroffen dat het onderzoeksgebied is getroffen 
door de beschieting met boordwapens. Er werden 

verder geen aanwijzingen gevonden dat er andere 
wapens bij de luchtaanval zijn ingezet dan 
boordwapens. Bovendien is de geïndiceerde locatie 

van het doelwit, namelijk een trein bij het 
stationsemplacement Woerden, gesitueerd op enkele 
honderden meters buiten het onderzoeksgebied. 

RAP_430619A 19-6-1943 Beschieting met 
boordwapens 

De in de bronnen geïndiceerde getroffen locaties van 
de beschieting met boordwapens zijn gelegen op enige 
honderden meters afstand van het onderzoeksgebied. 

In de geraadpleegde gegevens werden geen indicaties 
aangetroffen dat het onderzoeksgebied geraakt is door 
de beschieting. Er zijn in de verdere geraadpleegde 

gegevens geen indicaties aangetroffen at er bij de 
luchtaanval andere wapens zijn ingezet dan alleen 
boordwapens. 

Geen. 
Luchtfoto van 
29-11-1944 

uiterlijk  
29-11-1944 

Mitrailleurstelling De mitrailleurstelling is waargenomen op ruim 30 meter 
afstand van de dichtstbijzijnde rand van het 
onderzoeksgebied. Deze afstand tot het 

onderzoeksgebied is te groot om voor het 
onderzoeksgebied relevant te zijn. Het WSCS-OCE 
schrijft voor dat de contouren van een wapenopstelling 

(in dit geval mitrailleurstelling) als verdacht op het 
aantreffen van CE dient te worden afgebakend. 
Doordat de mitrailleurstelling buiten onderzoeksgebied 

ligt is er geen aanleiding naar aanleiding van deze 
stelling in het onderzoeksgebied verdachte gebieden af 
te bakenenen. 

Geen. 
Luchtfoto van 
11 april 1945  

Tussen  
26-2-1945 
en 

11-4-1945 

Bomkraters Op de luchtfoto van 11 april 1945 zijn ten opzichte van 
de luchtfoto van 26 februari 1945 twee bomkraters op 
45 meter en 75 meter afstand van de rand van het 

onderzoeksgebied waargenomen. Er is gekozen deze 
kraters niet met als verdacht te verklaren op het 
aantreffen van afwerpmunitie omdat er in de 

geraadpleegde gegevens voor de periode 26 februari 
1945 tot 11 april 1945 alleen indicaties in de 
geraadpleegde gegevens zijn aangetroffen dat Britse 

jachtbommenwerpers die een aanval uitvoerden in de 
regio van het onderzoeksgebied een bommenlast 
hadden van één of twee bommen. De onderlinge 

afstand van de op de luchtfoto van 11 april 1945 kraters 
is ongeveer 30 meter. Dit is binnen de maximale 
onderlinge afstand (50 meter) waarop twee van onder 
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RAP-nummer Datum Indicatie Analyse 

de vleugels door jachtbommenwerpers afgeworpen 
bommen terecht kunnen komen. 

 

4.7 LEEMTEN IN KENNIS 
Tijdens de analyse van de historische gegevens waren er een aantal leemten in kennis. Deze zijn 
hieronder beschreven.  
 

• In de geraadpleegde bronnen zijn niet voor elke indicatie gegevens beschikbaar over de 
ingezette hoofdsoorten CE; 

• In de geraadpleegde bronnen zijn niet voor elke indicatie gegevens beschikbaar over de 
ingezette subsoorten CE; 

• In de geraadpleegde bronnen zijn niet voor elke indicatie gegevens beschikbaar over de 
ingezette kalibers CE; 

• In de geraadpleegde bronnen zijn niet voor elke indicatie gegevens beschikbaar over de 
ingezette ontstekers. 
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5 CONCLUSIE EN ADVIES 

5.1 CONCLUSIE 
Op basis van de geraadpleegde bronnen, de beoordeling en evaluatie van de indicaties is 
vastgesteld dat het onderzoeksgebied getroffen is door oorlogshandelingen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, waardoor CE in de bodem kunnen zijn achtergebleven. Het gaat om 
bombardementen door Britse jachtbommenwerpers en een raketbeschieting, eveneens door 
Britse jachtbommenwerpers. 
 
Aan de hand van deze indicaties zijn de hoofdsoorten, sub-soorten, kalibers, nationaliteit, 
hoeveelheden en verschijningsvormen CE vastgesteld. Tevens zijn de horizontale en de verticale 
afbakening vastgesteld en is gekeken naar de naoorlogse ontwikkelingen. 

5.1.1 AAN TE TREFFEN CE 
Op basis van de geraadpleegde bronnen is het onderzoeksgebied geheel verdacht 
verklaard op verschoten geallieerde geschutmunitie en gedeeltelijk op diverse 
hoofdsoorten CE door de Duitse militaire aanwezigheid. De aan te treffen hoofdsoorten, 
sub-soorten, kalibers, nationaliteit, hoeveelheden en verschijningsvormen CE zijn 
genoemd in paragraaf 4.1. 
 
Bombardementen 

Hoofdsoort Subsoort Kaliber 

(nationaliteit) 

Ontsteker Hoeveelheden Verschijningsvorm 

Afwerpmunitie Brisant 250 lbs en 500 
lbs (Brits) 

Onbekend Enkele Afgeworpen 

 
Raketbeschieting 

Hoofdsoort Subsoort Kaliber 
(nationaliteit) 

Ontsteker Hoeveelheden Verschijningsvorm 

Raketmunitie SAP 3 inch raket 

met 60 lbs 
gevechtslading 
(Brits) 

Onbekend Enkele Verschoten 

5.1.2 HORIZONTALE AFBAKENING VERDACHTE GEBIEDEN  
De horizontale afbakening van het verdachte gebied is voor de indicaties vastgesteld aan 
de hand van het WSCS-OCE en is uiteengezet in paragraaf 4.2. 
 
Op voorhand dient te worden opgemerkt dat de op de luchtfoto van 29 november 1944 
waargenomen kraters niet concreet konden worden geïdentificeerd zijnde bom- of 
raketkraters. Uit de geraadpleegde gegevens bleek dat er in de regio van het 
onderzoeksgebied tussen (de luchtfoto van) 11 oktober 1944 en 29 november 1944 zowel 
bombardementen als een raketbeschieting hadden plaatsgehad. Dit betekent dat het 
mogelijk is dat de kraters zowel bom- als raketkraters kunnen zijn. In de navolgende 
horizontale afbakening zijn de kraters die op de luchtfoto van 29 november 1944 voor het 
eerst zijn waargenomen zowel aangeduid bom- en raketkraters. 
 
Bombardementen 
Op basis van de geraadpleegde gegevens en luchtfoto’s is gekozen de Britse 
bombardementen van 16/17 september 1944 (RAP_440917A), 18/19 september 1944 
(RAP_440918A), 23/24 september 1944 (RAP_440924A), 8 november 1944 
(RAP_441108A), 11 november 1944 (RAP_441111A), 25 maart 1945 (RAP_450325A) en 
31 maart 1945 (RAP_450331A) te beoordelen als een ‘Line Target’. Hiervoor is gekozen 
omdat uit de geraadpleegde gegevens bleek de spoorlijnen of treinen op deze lijnen doelwit 
waren van aanvallen en/of omdat het op de luchtfoto’s waargenomen inslagenpatroon 
indiceerde dat het spoor doelwit was van de aanval. Volgens de richtlijnen van het WSCS-
OCE dient bij een duikbombardement op een Line Target, waarbij het inslagenpatroon 
onbekend is, een gebied als verdacht op afwerpmunitie afgebakend te worden met een 
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straal van 91 meter vanuit het hart van het doel. Er zijn geen redenen om van dit voorschrift 
af te wijken. Het Line Target wordt bepaald door de kraters die aan de uiteinden bij het 
doelwit zichtbaar zijn. Het hart van het doel is vastgesteld op vastgesteld op het midden 
van het dubbele spoor dat binnen de uiteinden (de kraters aan de uiteinden van het doelwit) 
van de Line Target vallen. Vanuit beide sporen is een straal van 91 meter plus 5 meter 
georeferentieafwijking als verdacht aangemerkt op het aantreffen van afwerpmunitie. De 
uiterste grenzen van de Line Target zijn vastgesteld door de op de luchtfoto waargenomen 
buitenste kraters die binnen 91 meter vanuit het hart van de Line Target (het dubbele spoor) 
zijn waargenomen. 
 
Er zijn twee kraters voor het eerst waargenomen op de luchtfoto van 29 november 1944 
die buiten de Line Target duikbombardementen vallen. Uit de geraadpleegde gegevens 
bleek dat de Britse jachtbommenwerpers die tussen genomen luchtfoto’s van 11 oktober 
1944 en 29 november 1944 bommen afwierpen in de regio van het onderzoeksgebied 
steeds een bommenlast van maximaal twee bommen met zich meedroegen. De 
significantie hiervan is dat de maximale onderlinge afstand waarop twee bommen, die 
vanaf de vleugels van een jachtbommenwerper zijn afgeworpen, van elkaar op de bodem 
terechtkomen 50 meter is. Vanuit het hart van de buiten de Line Target waargenomen 
kraters in het onderzoeksgebied is een cirkelvormige gebieden van 50 meter plus 5 meter 
georeferentieafwijking verdacht verklaard op het aantreffen van afwerpmunitie. Hierbij dient 
te worden opgemerkt dat het uit de geraadpleegde gegevens niet duidelijk werd of de 
tussen 11 oktober 1944 en 29 november 1944 ontstane kraters buiten de Line Target in 
het onderzoeksgebied veroorzaakt werden door jachtbommenwerpers die één bom 
afwierpen of door jachtbommenwerpers die twee bommen afwierpen. 
 
Raketbeschieting 
Op basis van de beschikbare bronnen en geraadpleegde luchtfoto’s is ervoor gekozen de 
raketbeschieting van 6 november 1944 (RAP_441106A) te duiden als ‘Line Target’. 
Hiervoor is gekozen omdat het doelwit van de Britse luchtaanval een trein was. Volgens 
de richtlijnen van het WSCS-OCE dient bij een raketbeschieting op een Line Target, waarbij 
het inslagenpatroon onbekend is, afgebakend te worden met een straal van 80 meter vanuit 
het hart van het doel. De Line Target wordt bepaald door de kraters die aan de uiteinden 
bij het doelwit zichtbaar zijn. Het hart van het doel is vastgesteld op het midden van het 
dubbele spoor dat binnen de grenzen (de kraters aan de uiteinden van het doelwit) van de 
Line Target valt. Vanuit beide sporen is een straal van 80 meter plus 5 meter 
georeferentieafwijking als verdacht aangemerkt op het aantreffen van raketmunitie. De 
uiterste grenzen van de Line Target zijn vastgesteld door de op de luchtfoto van 29 
november 1944 uiterste kraters die binnen de straal van 80 meter vanuit het hart de Line 
Target (het dubbele spoor) zijn waargenomen. 
 
Er zijn twee kraters waargenomen die buiten de Line Target raketbeschieting vallen. De 
maximale onderlinge afstand waarop een salvo raketten, die vanaf de vleugels van een 
Britse Typhoon jachtbommenwerper zijn verschoten, van elkaar op de bodem 
terechtkomen is 25 meter. Vanuit het hart van de buiten de Line Target waargenomen 
kraters in het onderzoeksgebied zijn cirkelvormige gebieden van 25 meter plus 5 meter 
georeferentieafwijking verdacht verklaard op het aantreffen van raketmunitie. 

5.1.3 VERTICALE AFBAKENING VERDACHTE GEBIEDEN  
De verticale afbakening van het verdachte gebied is vastgesteld aan de hand van 
ervaringen in het veld en vastgesteld ten opzichte van maaiveld Tweede Wereldoorlog. De 
verticale afbakening is uiteengezet in paragraaf 4.3. 
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Bombardementen 
Hoofdsoort Subsoort Kaliber 

(nationaliteit) 

Ontsteker Min. & max. diepteligging t.o.v. 

maaiveld80 

Afwerpmunitie Brisant 250 lbs en 500 

lbs (Brits) 

Onbekend De minimale diepte is net onder het 

maaiveld. De maximale diepte is 
onbekend vanwege het ontbreken 
van sondeergegevens. 

Raketbeschieting 
Hoofdsoort Subsoort Kaliber 

(nationaliteit) 
Ontsteker Min. & max. diepteligging t.o.v. 

maaiveld81 

Raketmunitie SAP 3 inch raket met 

60 lbs 
gevechtslading 
(Brits) 

Onbekend De minimale diepte is net onder het 

maaiveld. De maximale diepte is 
vastgesteld op 2,5m minus maaiveld 
Tweede Wereldoorlog (= 3,5m -NAP). 

5.1.4 NAOORLOGSE ONTWIKKELINGEN 
Na de Tweede Wereldoorlog heeft in het onderzoeksgebied mogelijk bodemroering 
plaatsgevonden door menselijk handelen en door natuurlijke processen. Er zijn echter ook 
diverse ophooglagen aangebracht, waar tijdens de opsporingswerkzaamheden naar CE 
rekening mee dient te worden gehouden. De naoorlogse ontwikkelingen zijn besproken in 
paragraaf 4.4. 

Over het algemeen hebben in de verdachte gebieden weinig ontwikkelingen voorgedaan 
sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Een uitzondering is de uitbreiding van het 
spoor van twee sporen in 1945 naar vier sporen. Hoe diep daarbij de grond geroerd is, is 
niet bekend. Het is tevens niet bekend of bij de uitbreiding van het spoor CE zijn 
aangetroffen. Een verdere uitzondering is de bouw van geloofsgemeenschap Het Baken 
aan de Beneluxlaan 3 in 2012 binnen het onderzoeksgebied (rechtsonder).82 Uit de 
werkzaamheden die hiermee gepaard zijn gegaan zijn geen MORA’s voortgekomen. Niet 
bekend is tot welke diepte de bodem is geroerd bij de bouwwerkzaamheden. Een laatste 
uitzondering is de aanleg van een parkeerterrein in het onderzoeksgebied (midden onder) 
in 2013.83 Een klein deel van het op afwerpmunitie verdacht verklaarde gebied overlapt 
met dit parkeerterrein. Uit de aanlegwerkzaamheden van het terrein zijn geen MORA’s 
gekomen. Het is niet bekend tot welke diepte de bodem is geroerd bij deze 
werkzaamheden. 

5.1.5 LEEMTEN IN KENNIS 
Tijdens het onderzoek bleken er een aantal leemten in kennis te zijn, zowel in het 
bronnenmateriaal als in de analyse van de verzamelde historische gegevens. Deze zijn 
hieronder samengevat. 

• Het is onbekend of er in de periode 1940-1945 CE zijn geruimd binnen de grenzen
van het onderzoeksgebied en/of in de directe omgeving hiervan;

• Het is onbekend of er in de periode 1945-1970 CE zijn geruimd binnen de grenzen
van het onderzoeksgebied en/of in de directe omgeving hiervan;

• Niet van alle gebeurtenissen kon op basis van de beschikbare gegevens een
exacte plaatsbepaling worden vastgesteld;

• Websites veranderen continue door updates en nieuwe informatie. Soms
verdwijnen sites ook van het web; of zijn ontoegankelijk geworden. Informatie kan
zodoende verdwijnen of veranderen;

• In het onderzoeksgebied zijn op de luchtfoto van 11 oktober 1944 twee niet
definieerbare verstoringen waargenomen. Niet definieerbare verstoringen zijn
verstoringen in het landschap waarvan de oorzaak niet vastgesteld kan worden. In
de geraadpleegde bronnen zijn geen concrete aanwijzingen gevonden die de
verstoring in het onderzoeksgebied zou kunnen verklaren. Ook is op basis van de

80 Maaiveld ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. 
81 Maaiveld ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. 
82 code.waag.org. 
83 www.topotijdreis.nl. 

http://code.waag.org/
http://www.topotijdreis.nl/
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luchtfoto niet vast te stellen wat de verstoring veroorzaakt heeft. Er zijn geen 
concrete aanwijzingen dat de waargenomen niet definieerbare verstoring 
veroorzaakt is door CE; 

• De luchtfoto van 1936-1937 is genomen enkele jaren voor de Duitse inval in 
Nederland. Om deze reden was een optimale vaststelling van de vooroorlogse 
situatie (nul-situatie) van het onderzoeksgebied niet mogelijk. 

• De luchtfoto’s van 8 april 1941 en 12 mei 1945 zijn aangemerkt zijnde van C-
kwaliteit. De mogelijkheden voor luchtfotoanalyse waren om deze reden beperkt; 

• De luchtfoto’s van 1936-1937 en 11 april 1945 zijn aangemerkt als van B-kwaliteit. 
Om deze reden waren de mogelijkheden voor een optimale luchtfotoanalyse 
beperkt; 

• In de geraadpleegde bronnen zijn niet voor elke indicatie gegevens beschikbaar 
over de ingezette hoofdsoorten CE; 

• In de geraadpleegde bronnen zijn niet voor elke indicatie gegevens beschikbaar 
over de ingezette subsoorten CE; 

• In de geraadpleegde bronnen zijn niet voor elke indicatie gegevens beschikbaar 
over de ingezette kalibers CE; 

• In de geraadpleegde bronnen zijn niet voor elke indicatie gegevens beschikbaar 
over de ingezette ontstekers; 

• Er zijn in de geraadpleegde Britse archieven geen relevante gegevens 
aangetroffen omtrent de bombardementen in juli 1940. De (buiten het 
onderzoeksgebied) waargenomen bomkrater op de luchtfoto van 8 april 1941 kon 
derhalve niet aan een gebeurtenis worden gekoppeld; 

• In de Britse archieven zijn stukken geraadpleegd aangaan de Big Ben operaties 
tegen de Duitse V.2 raketten. Dit leverde geen relevante informatie op voor het 
onderzoeksgebied. 

 

5.2 ADVIES 
Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek en de conclusies is het onderzoeksgebied 
gedeeltelijk verdacht verklaard op CE. Het advies met betrekking tot de aanwezigheid van CE en 
de uit te voeren werkzaamheden is als volgt. 

 
Onverdachte gebieden 
In deze gebieden kunnen de voorgenomen werkzaamheden plaatsvinden zonder dat hiervoor 
verdere stappen in de CE-opsporing noodzakelijk zijn. De werkzaamheden kunnen in deze 
gebieden derhalve regulier worden uitgevoerd. 
 
Verdachte gebieden 
In gebieden die verdacht zijn verklaard op CE wordt geadviseerd om voorafgaand aan de 
voorgenomen werkzaamheden vervolgstappen te ondernemen in de CE-opsporing. Hiervoor zijn 
meerdere mogelijkheden: 
 

1. Het verplaatsen van de werkzaamheden buiten de verdachte gebieden, zowel in 
horizontale als in verticale zin; 

2. Het laten uitvoeren van detectiewerkzaamheden. De detectietechniek is afhankelijk van 
de omgevingsfactoren, het soort te verachten munitie en de diepteligging ervan. Bij CE 
die maximaal op een diepte van 4,5 meter liggen kan oppervlaktedetectie worden 
toegepast, wanneer de CE dieper liggen dan 4,5 meter, kan dieptedetectie worden 
toegepast.  
Door het ontbreken van sondeergegevens kan de maximale diepteligging van het gebied 
dat verdacht is op afwerpmunitie niet worden vastgesteld. Om de maximale diepteligging 
(10 MPa laag) van afwerpmunitie te kunnen bepalen dient sondeeronderzoek uitgevoerd 
te worden.  
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6 BIJLAGEN 

BIJLAGE 1 OVERZICHT BEOORDELEN/EVALUEREN INVENTARISATIE (WSCS-OCE) 

In het WSCS-OCE staat vermeld dat de indicaties en contra-indicaties uit de inventarisatie-resultaten 
dienen te worden beoordeeld en dat op basis hiervan de volgende punten gemotiveerd vastgesteld 
moeten worden: 

• Of er sprake is van een CE verdacht gebied, en zo ja:

• De (sub)soort, hoeveelheid en verschijningsvorm van de vermoedelijke CE;

• De horizontale en verticale afbakening van het verdachte gebied.

Bij de beoordeling en evaluatie van de resultaten van de inventarisatie worden de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 

1. Indien sprake is van de vermoedelijke aanwezigheid van CE, wordt de conclusie VERDACHT
gerapporteerd. Indien er geen sprake is van de vermoedelijke aanwezigheid van CE, wordt de
conclusie ONVERDACHT gerapporteerd;

2. De conclusie wordt vastgesteld op basis van twee of meer onafhankelijke verifieerbare bronnen.
Indien een indicatie in slechts in bron is aangetroffen, wordt dit duidelijk aangegeven in de
rapportage. Hierin wordt gerapporteerd hoe de betrouwbaarheid van de bronnen is ingeschat;

3. Indicaties en/of contra-indicaties dienen een locatieverwijzing te hebben, aangezien deze
essentieel is om te bepalen of de informatie relevant is voor de aanwezigheid van CE op de
projectlocatie en/of in het onderzoeksgebied. Voor de locatieverwijzing gelden de volgende
uitgangspunten:

a. Indicaties en/of contra-indicaties moeten worden vertaald naar een locatie in de huidige
topografie;

b. Waar sprake is van onduidelijkheid/onbetrouwbaarheid in de locatieverwijzing, wordt dit
gedocumenteerd;

c. Bij gebruikmaking van indicaties en/of contra-indicaties uit geschreven bronnen, dient
de locatieverwijzing uit het bronbestand in de rapportage ongewijzigd te worden
overgenomen.

4. Bij het vaststellen van de conclusie worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
a. Bij de beoordeling of bepaalde oorlogshandelingen een indicatie vormen voor de

aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied, wordt bijlage 3 van het WSCS-OCE
als leidraad gehanteerd. Hiervan mag alleen gemotiveerd worden afgeweken;

b. Als er geen indicaties zijn die wijzen op de aanwezigheid van CE in het
onderzoeksgebied, is de conclusie ONVERDACHT;

c. Als er indicaties zijn dat bij oorlogshandelingen binnen de grenzen van de projectlocatie
en/of onderzoeksgebied bepaalde hoofdsoorten CE zijn gebruikt/betrokken geweest,
dan is (een deel van) de projectlocatie en/of onderzoeksgebied VERDACHT op de
aanwezigheid van deze hoofdsoorten CE, tenzij op basis van contra-indicaties het
tegendeel kan worden bewezen.

5. Het verdachte gebied wordt horizontaal en verticaal afgebakend, gespecificeerd per (sub)soort
CE, hoeveelheid en verschijningsvorm van vermoedelijke CE. Daarbij worden de volgende
uitgangspunten gehanteerd:

a. Bij de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt bijlage 3 van het WSCS-
OCE gehanteerd;

b. Uitgangspunten voor de verticale afbakening:
i. Bij het bepalen van de verticale afbakening dient specifiek rekening te worden

gehouden met: bodemweerstand, verwachte indringingsnelheid en –hoek,
gewicht, vorm en diameter CE;

ii. Voor het berekenen van de penetratiediepte wordt gebruik gemaakt van een
rekenmethode waarin ten minste rekening gehouden wordt met de volgende
parameters: de afwerphoogte, de afwerpsnelheid, het gewicht van de bom, de
diameter van de bom en de weerstand van de bodem;
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iii. Indien sprake is van grondverzet/grondroering in de periode 1945 tot heden, 
wordt op basis daarvan bepaald of, en zo ja, tot welke diepte minus maaiveld 
(gerelateerd aan NAP), de aanwezigheid van CE kan worden uitgesloten; 

iv. De verticale afbakening wordt zodanig uitgedrukt dat deze is te herleiden tot de 
diepte ten opzichte van NAP; 

c. Uitgangspunten horizontale afbakening: 
i. Bij de horizontale afbakening van het verdachte gebied wordt de tolerantie 

gemotiveerd, gebaseerd op het beschikbare bronnenmateriaal; 
ii. Het verdachte gebied wordt weergegeven in RD-coördinaten; 

d. Onder de verschijningsvorm wordt verstaan de wijze waarop CE in het verleden in de 
(water)bodem zijn terechtgekomen, waarbij onderscheid kan worden gemaakt in: 
afgeworpen, verschoten, gegooid, gelegd, weggeslingerd, opgeslagen, gedumpt, 
begraven (inclusief redepositie), als restant uit springputten of explosie en als onderdeel 
van (vliegtuig)wrakken en/of gezonken vaartuigen.  
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BIJLAGE 2 VASTSTELLEN VERDACHT GEBIED EN AFBAKENING IN VOORONDERZOEK 
 
In onderstaand overzicht is de horizontale afbakening van het verdachte gebied weergegeven zoals 
deze is opgenomen in het WSCS-OCE. 
 

Indicatie Algemene omschrijving Uitgangspunt conclusie Uitgangspunten voor afbakening verdacht 
gebied Verdacht Onverdacht 

Verdedigingswerk Groepering van wapenopstellingen en/of 
geschutsopstellingen, rondom afgezet met een 
versperring (bijvoorbeeld weerstandskern of 
steunpunt) 

✗ 

 Het grondgebied binnen de grenzen van het 
verdedigingswerk is verdacht. De grenzen 
worden bij voorkeur bepaald aan de hand van 
gegeorefereerde luchtfoto’s. 

Wapenopstelling Opstelling van handvuurwapen, machinegeweer 
of andere (semi)automatisch wapen, niet zijnde 
onderdeel van een verdedigingswerk 

✗ 

 Locatie van de wapenopstelling 

Geschutopstelling 
(statisch en mobiel) 

Locatie van geschut, niet zijnde onderdeel van 
een verdedigingswerk. ✗ 

 25 meter rondom het hart van de 
geschutopstelling, maar niet verder dan een 
eventuele aangrenzende watergang. 

Munitieopslag in 
open veld 

Locatie van munitievoorraad in het open veld, 
niet zijnde binnen een verdedigingswerk ✗ 

 Locatie van de veldopslaglocatie 

Loopgraaf Militaire loopgraaf 

✗ 

 Het gebied binnen de contouren van de 
loopgraaf is verdacht, bij voorkeur bepaald aan 
de hand van gegeorefereerde luchtfoto’s. 

Tankgracht of –geul Een diepe (al dan niet droge) gracht of geul met 
steile wanden, aangebracht om 
pantservoertuigen tegen te houden 

 

✗ 

Niet verdacht, tenzij er aanwijzingen zijn dat er 
mogelijk munitie in gedumpt is. 

Landmijnen 
verdacht gebied 

Middels een aanwijzing, niet zijnde een 
mijnenlegrapport, op landmijnen verdacht 
verklaard gebied. In het verdachte gebied zijn bij 
de controle door de MMOD géén landmijnen 
aangetroffen 

 

✗ 

n.v.t. 

Landmijnen 
verdacht gebied 

Middels een aanwijzing, niet zijnde een 
mijnenlegrapport, op landmijnen verdacht 
verklaard gebied. In het verdachte gebied zijn bij 
de controle door de MMOD, of bij naoorlogse 
activiteiten landmijnen aangetroffen. 

✗ 

 De grenzen zoals aangegeven in het 
ruimrapport 

Mijnenveld Geregistreerd mijnenveld, waarvan 
mijnenlegrapport aanwezig is. Alle volgens het 
legrapport gelegde landmijnen zijn geruimd. 

 

✗ 

n.v.t. 

Mijnenveld Geregistreerd mijnenveld waarvan 
mijnenlegrapport aanwezig is. Niet alle volgens 
het mijnenlegrapport gelegde landmijnen zijn 
geruimd. Geen feitelijke onderbouwing bekend 
waarom er landmijnen worden vermist. 

✗ 

 De grenzen zoals aangegeven in het 
mijnenlegrapport en/of ruimrapport. 

Mijnenveld Mijnenlegrapport aanwezig. Niet alle volgens het 
legrapport gelegde landmijnen zijn geruimd. 
Feitelijke onderbouwing bekend waarom er 
landmijnen worden vermist. 

 

✗ 

n.v.t. 

Versperringen Versperringen, zoals strandversperringen en 
drakentanden 

 
✗ 

Tenzij er indicaties zijn dat CE onderdeel 
uitmaken van de versperring. 

Infrastructuur 
zonder 
geschutsopstelling 
of munitievoorraad 

Militaire werken zoals woononderkomen of 
werken met een burgerdoel zoals schuilbunker 

 

✗ 

Tenzij er indicaties zijn op CE vanwege de 
aanwezigheid van nabij verdediging in de vorm 
van bijvoorbeeld wapenopstellingen 

Schuilloopgraaf Loopgraaf voor burgerbevolking om in te schuilen  

✗ 

n.v.t. 

Kampementen Grondgebied met onderkomens zoals tenten  

✗ 

Tenzij er indicaties zijn op CE vanwege de 
aanwezigheid van munitieopslag of nabij 
verdediging in de vorm van bijvoorbeeld 
wapenopstellingen. 

Mangat Gat in grond met schuilfunctie, niet in gebruik 
genomen als schuttersput 

 

✗ 

n.v.t. 

Vernielingslading Locatie van aangebrachte vernielingslading 

✗ 

 Locatie van vernielingslading 

Artillerie-, mortier- 
of raketbeschieting 

Gebied dat is beschoten door mobiel of vast 
geschut, mortieren of grondgebonden 
(meervoudige) raketwerpersysteem 

✗ 
 Situationeel te bepalen 

Raketbeschieting 
inslagenpatroon 
bekend 

Gebied dat is getroffen door een raketbeschieting 
met jachtbommenwerpers ✗ 

 Op basis van een analyse van het 
inslagenpatroon wordt de maximale afstand 
tussen twee opeenvolgende inslagen binnen 
een inslagpatroon bepaald. Het verdachte 
gebied wordt afgebakend door deze afstand te 
projecteren op de buitenste inslagen van het 
inslagenpatroon. Dat is exclusief de eventuele 
horizontale verplaatsing van de buitenste 
blindganger binnen het inslagenpatroon 

Inslagpunt 
blindganger, zijnde 
een vliegtuigbom 

Vliegtuig die niet in werking is getreden 

✗ 

 Te bepalen volgens rekenmethode waarin ten 
minste rekening wordt gehouden met de 
volgende parameters: de afwerphoogte, de 
afwerpsnelheid, het gewicht van de bom, de 
diameter van de bom en de weerstand van de 
bodem. Op basis van in ieder geval deze vijf 
parameters wordt berekend tot welke diepte 
CE theoretisch kunnen indringen en hoever de 
maximale horizontale verplaatsing is. 

Crashlocatie 
vliegtuig 

Aanwezigheid van CE vanwege de crash 
✗ 

 Situationeel te bepalen 

Krater van 
gedetoneerde 

Gebied waarin zich de krater van de detonatie 
van een incidentele luchtafweergranaat bevindt. 

 

✗ 

Tenzij er indicaties zijn dat het geen incidentele 
luchtafweergranaat betreft. 
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incidentele 
luchtafweergranaat 

Inslagpunt van een 
V.1 wapen 

Gebied dat is getroffen door de inslag van een 
V.1 wapen ✗ 

 15 meter rondom een inslagpunt vanwege de 
mogelijke horizontale verplaatsing onder de 
grond. 

Krater van een 
(gedeeltelijk) 
gedetoneerde V.1 
wapen 

Gebied waarin zich de krater van de detonatie 
van een V.1 wapen bevindt. ✗ 

 Situationeel te bepalen 

Krater van een 
(gedeeltelijk) 
gedetoneerde V.2 
wapen 

Gebied waarin zich de krater van de detonatie 
van een V.2 wapen bevindt. ✗ 

 Situationeel te bepalen 

Dumplocatie van 
munitie en/of 
toebehoren 

Dumplocatie van CE en/of toebehoren in 
landbodem of op waterbodem ✗ 

 Locatie van de dump en afbakening verder 
situationeel te bepalen, bijvoorbeeld dumping 
in stilstaand of stromend water 

Ongecontroleerde 
(massa)explosie 

(Sympathische) detonatie van explosieven 
voorraad zoals ontploffing munitieopslag of 
munitietrein 

✗ 

 Situationeel te bepalen 

Vernietigingslocatie 
voor CE 

Eén of meerdere springputten 
✗ 

 De contour(en) van de springput(ten) en 
afbakening verder situationeel te bepalen, 
bijvoorbeeld gelet op de afstand van eventuele 
uitgeworpen CE buiten deze contour(en). 

Vernielingslading (in 
werking gesteld) 

Locatie van in werking gestelde vernielingslading, 
waarbij de mogelijkheid bestaat op het aantreffen 
van niet (geheel) gedetoneerde springlading(en) 

✗ 

 Locatie waar de vernielingslading in werking is 
gesteld en afbakening verder situationeel te 
bepalen. 

Tapijtbombardement Gebied dat is getroffen door een bombardement 
met middelzware en/of zware bommenwerpers, 
met als doel om schade aan te richten over een 
groot gebied. 

✗ 

 Op basis van een analyse van het 
inslagenpatroon84 wordt de maximale afstand 
tussen twee opeenvolgende inslagen binnen 
een inslagpatroon bepaald. Het verdachte 
gebied wordt afgebakend door deze afstand te 
projecteren op de buitenste inslagen van het 
inslagenpatroon. Dat is exclusief de eventuele 
horizontale verplaatsing van de buitenste 
blindganger binnen het inslagenpatroon. 

Duikbombardement 
op zgn. ‘Pin Point 
Target’, 
inslagenpatroon 
onbekend 

Gebied dat is getroffen door een bombardement 
met jachtbommenwerpers, met als doel om een 
vooraf bepaald specifiek object te treffen 

✗ 

 Het verdachte gebied wordt bepaald door een 
afstand van 181 meter gemeten vanuit het hart 
van het doel85. 

Duikbombardement 
op zgn. ‘Line 
Target’, 
inslagenpatroon 
onbekend  

Lineair gebied, nabij een spoorlijn, dat is 
getroffen door bombardement met 
jachtbommenwerpers, met als doel om de 
spoorlijn te treffen 

✗ 

 Het verdachte gebied wordt bepaald door een 
afstand van 91 meter gemeten vanuit het hart 
van de spoorlijn86. 

Raketbeschieting op 
zgn. ‘Pin Point 
Target’, 
inslagenpatroon 
onbekend 

Gebied dat is getroffen door een raketbeschieting 
met jachtbommenwerpers, met als doel om een 
vooraf bepaald specifiek object te treffen. 

✗ 

 Het verdachte gebied wordt bepaald door een 
afstand van 108 meter gemeten vanuit het hart 
van het doel87 

Raketbeschieting op 
zgn. ‘Line Target’, 
inslagenpatroon 
onbekend 

Lineair gebied, nabij een spoorlijn, dat is 
getroffen door een raketbeschieting met 
jachtbommenwerpers, met als doel om de 
spoorlijn of treinstel op deze spoorlijn te treffen 

✗ 

 Het verdachte gebied wordt bepaald door een 
afstand van 80 meter gemeten vanuit het hart 
van de spoorlijn88 

 

 
84 Verzameling van de locaties van inslagen van één bepaald toestel of één bepaald bombardement.  

85 Afstanden zijn afkomstig van een Britse studie (empirisch onderzoek) naar de accuratesse bij aanvallen door eenmotorige 

duikbommenwerpers gedurende de  periode oktober 1944 – april 1945 (AIR 55/322). Eventueel effect van vijandelijk 
luchtafweer tijdens deze duikbombardementen is niet in de studie meegenomen. De genoemde afstand is de gemiddelde 

afstand t.o.v. het doel waarbij opgemerkt moet worden dat 50% van de vliegtuigbommen binnen 119 meter neer is  gekomen 

en de maximaal gemeten afstand t.o.v. het doel 181 meter was.  

86 Afstanden zijn afkomstig van een Britse studie (empirisch onderzoek) naar de accuratesse bij aanvallen door eenmotorige 

duikbommenwerpers gedurende de  periode oktober 1944 – april 1945 (AIR 55/322). Eventueel effect van vijandelijk 

luchtafweer tijdens deze duikbombardementen is niet in de studie meegenomen. De genoemde afstand is de gemiddelde 

afstand t.o.v. het doel waarbij opgemerkt moet worden dat 50 % van de vliegtuigbommen binnen 46 meter neer is  gekomen 
en de maximaal afstand t.o.v. het doel 91 meter was.  

87 Afstanden zijn afkomstig van een Britse studie (empirisch onderzoek) naar de accuratesse bij aanvallen door eenmotorige 

duikbommenwerpers gedurende de  periode oktober 1944 – april 1945 (AIR 55/322). Eventueel effect van vijandelijk 

luchtafweer tijdens deze duikbombardementen is niet in de studie meegenomen. De genoemde afstand is de gemiddelde 

afstand t.o.v. het doel (gebouwen) waarbij opgemerkt moet worden dat de gemiddelde spreiding van de raketten t.o.v.  het 
middelpunt van een salvo 69 meter was, en dat de gemiddelde afstand van het middelpunt van een salvo t.o.v. het doel 39 

meter was.  

88 Afstanden zijn afkomstig van een Britse studie (empirisch onderzoek) naar de accuratesse bij aanvallen door eenmotorige 

duikbommenwerpers gedurende de  periode oktober 1944 – april 1945 (AIR 55/322). Eventueel effect van vijandelijk 

luchtafweer tijdens deze duikbombardementen is niet in de studie meegenomen. De genoemde afstand is de maximale afstand 
gemeten n.a.v. luchtfoto-interpretatie.  
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BIJLAGE 3 DEKKING GERAADPLEEGDE LUCHTFOTO’S 
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BIJLAGE 4 A1 CE INVENTARISATIEKAART 
(Losbladig) 
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BIJLAGE 5 A1 CE-BODEMBELASTINGKAART 
(Losbladig) 
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1 Inleiding 

Voor het gebied Snellerpoort in Woerden worden twee bestemmingsplannen opgesteld. Het 

ene bestemmingsplan voorziet in de realisatie van circa 800 woningen, het andere in de 

realisatie van een winkelcentrum en een woontoren (circa 100 woningen). De 

bestemmingsplannen liggen naast elkaar en worden in dit onderzoek gezien als één 

ontwikkeling. 

De locatie ligt binnen 200 m van de spoorlijn Gouda - Harmelen Aansluiting waarover 

transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Voor een goede ruimtelijke onderbouwing 

dienen de risico’s betreffende externe veiligheid in kaart te worden gebracht. In deze 

rapportage worden de resultaten van de risicoberekeningen gepresenteerd. 
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2 Normstelling externe veiligheid 

2.1 Risicobenadering 

Het risico voor personen die verblijven in de omgeving van activiteiten met gevaarlijke stoffen 

wordt gevat onder het begrip externe veiligheid (EV). De risicobenadering externe veiligheid 

kent twee begrippen om het risiconiveau voor dergelijke activiteiten in relatie tot de omgeving 

aan te geven. Deze begrippen zijn het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). 

Met het PR wordt de aan te houden afstand geëvalueerd tussen de activiteit en kwetsbare 

functies in de omgeving. Of een functie kwetsbaar of beperkt kwetsbaar is, is te vinden in het 

Besluit externe veiligheid Inrichtingen (Bevi) [1]. Voorbeelden van kwetsbare objecten zijn 

woningen, scholen, ziekenhuizen en grote kantoorgebouwen. Beperkt kwetsbare objecten 

zijn onder andere verspreid liggende woningen, sporthallen en bedrijfsgebouwen. De 

volledige Bevi-lijst is opgenomen in bijlage 2 van dit rapport. 

Met het GR wordt geëvalueerd of als gevolg van een ongeval een groot aantal slachtoffers 

kan vallen, doordat een grote groep personen blootgesteld wordt. 

2.2 Besluit externe veiligheid transportroutes 

Het transport van gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee door de mogelijkheid dat bij 

een ongeval gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen. Voor het transport van gevaarlijke stoffen 

over de weg, het spoor en het binnenwater is een risiconormering vastgesteld. In het Besluit 

externe veiligheid transportroutes (Bevt) zijn de regels opgenomen voor de ruimtelijke 

ordening [2]. Voor infrabesluiten zijn de regels vastgelegd in de Beleidsregels EV-beoordeling 

Tracébesluiten (de Beleidsregels) [3]. 

Op 1 april 2015 is het Basisnet volledig in werking getreden. Het basisnet bestaat uit een 

aangewezen aantal routes (wegen, spoorwegen en vaarwegen) waarop het mogelijk moet 

zijn en blijven om gevaarlijke stoffen te vervoeren. Het doel van het Basisnet is het vastleggen 

en waarborgen van een duurzame balans tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen, de 

ruimtelijke omgeving en de veiligheid van mensen die wonen en werken langs de route. Het 

Basisnet stelt grenzen aan het risico vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, 

vaarwegen en spoorlijnen alsmede aan ruimtelijke ontwikkelingen langs die wegen, 

vaarwegen en spoorlijnen. Voor elke weg, spoorlijn en vaarweg die deel uitmaakt van het 

Basisnet, is vastgesteld hoeveel risico het vervoer van gevaarlijke stoffen over die weg, 

spoorlijn of vaarweg maximaal mag veroorzaken. De basisnetroutes en deze zogenoemde 

“risicoplafonds” zijn vastgelegd in de regeling basisnet [4].  
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2.2.1 Plaatsgebonden risico 

Het PR is de kans per jaar dat een persoon, die zich continu en onbeschermd op een 

bepaalde plaats in de omgeving van een transportroute bevindt, overlijdt door een ongeval 

met het transport van gevaarlijke stoffen op die route. Plaatsen met een gelijk risico kunnen 

door zogenaamde risicocontouren op een kaart worden weergegeven. Het PR leent zich 

daarmee goed voor het vaststellen van een veiligheidszone tussen een route en kwetsbare 

bestemmingen zoals woonwijken. In tabel 1 wordt weergegeven welke normen voor het 

plaatsgebonden risico van toepassing zijn. 

Type object Omgevingsbesluit 

Kwetsbare objecten Grenswaarde PR 10-6 

Beperkt kwetsbare objecten Richtwaarde PR 10-6 

Tabel 1. Normen plaatsgebonden risico 

De grenswaarde moet te allen tijde in acht worden genomen, het bevoegd gezag mag niet 

van de grenswaarde afwijken. Voor de richtwaarde geldt dat uitsluitend in geval van 

zwaarwegende belangen (zoals economische) daarvan mag worden afgeweken. Voor 

ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van basisnetroutes dienen de afstanden 

rechtstreeks getoetst te worden aan de risicoplafonds zoals die zijn vastgesteld in de Regeling 

Basisnet [4]. Voor ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van andere dan de 

basisnetroutes dienen de afstanden getoetst te worden aan de berekende 10-6 contour van 

het plaatsgebonden risico. In veel gevallen is een risicoberekening niet nodig en kan worden 

volstaan met het toepassen van de vuistregels uit de Handleiding Risicoanalyse Transport 

(Hart) [5]. 

2.2.2 Groepsrisico 

Indien een plangebied ligt binnen het invloedsgebied van een transportroute waarover 

gevaarlijke stoffen worden vervoerd, wordt in de toelichting bij het bestemmingsplan en in de 

ruimtelijke onderbouwing van de omgevingsvergunning in elk geval ingegaan op: 

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

ramp op die transportroute, en

 Voor zover dat plan of die vergunning betrekking heeft op nog niet aanwezige kwetsbare

of beperkt kwetsbare objecten: de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te

brengen indien zich op die transportroute een ramp voordoet.

Als het groepsrisico door een bestemmingsplan dat geheel of gedeeltelijk gelegen is binnen 

200 m van een transportroute meer dan 10% toeneemt ten opzichte van de bestaande situatie 
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en groter is dan 10% van de oriëntatiewaarde dient het groepsrisico te worden verantwoord. 

Dit wordt ook wel aangeduid als de verantwoordingsplicht groepsrisico. In de motivering bij 

het betrokken besluit moeten ten minste de volgende gegevens worden opgenomen: 

 1°. de dichtheid van personen in het invloedsgebied van de transportroute op het tijdstip 

waarop het plan of besluit wordt vastgesteld, rekening houdend met de in dat gebied 

reeds aanwezige personen en de personen die in dat gebied op grond van het geldende 

bestemmingsplan of de geldende bestemmingsplannen of een omgevingsvergunning 

redelijkerwijs te verwachten zijn, en 

 2°. de als gevolg van het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning redelijkerwijs te 

verwachten verandering van de dichtheid van personen in het gebied waarop dat plan of 

die vergunning betrekking heeft; 

 het groepsrisico op het tijdstip waarop het plan of de vergunning wordt vastgesteld en de 

bijdrage van de in dat plan of besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 

aan de hoogte van het groepsrisico, vergeleken met de oriëntatiewaarde; 

 de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die bij de voorbereiding van het plan 

of de vergunning zijn overwogen en de in dat plan of die vergunning opgenomen 

maatregelen, waaronder de stedenbouwkundige opzet en voorzieningen met betrekking 

tot de inrichting van de openbare ruimte, en 

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

en nadelen daarvan. 

 

Het groepsrisico geeft aan wat de kans is op een ongeval met tien of meer dodelijke 

slachtoffers in de omgeving van de beschouwde activiteit, kortom de kans op een ramp. Het 

aantal personen dat in de omgeving van de route verblijft, bepaalt mede de hoogte van het 

GR. Het GR wordt weergegeven in een zogenaamde fN-curve, op de verticale as staat de 

cumulatieve kans per jaar f op een ongeval met N of meer slachtoffers en op de horizontale 

as het aantal slachtoffers. figuur 1 geeft een voorbeeld. 

Het groepsrisico wordt bepaald per kilometer route en vergeleken met de oriëntatiewaarde. 

Deze waarde helpt het bevoegd gezag bij de afweging of de kans op een ramp opweegt tegen 

het maatschappelijk voordeel van het voorgenomen besluit. Het begrip oriëntatiewaarde 

houdt in dat het bevoegd gezag gemotiveerd kan besluiten een hogere kans op een ramp te 

accepteren. 

 



Externe veiligheid spoor / Snellerpoort in Woerden 

8 

Figuur 1. Voorbeeld groepsrisico transportroute 

2.3 Beleidskader Externe Veiligheid Woerden 

In 2007 is het document “Beleidskader doorwerking in ruimtelijke plannen” opgesteld door de 

gemeente Woerden waarin een extra handvat geboden bij de verantwoording van het 

groepsrisico [12]. In het document “VGr / Snellerpoort in Woerden: Bijdragen aan de 

paragraaf externe veiligheid” wordt in meer detail ingegaan op dit beleidskader [13]. 
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3 Uitgangspunten risicoberekening 

3.1 Plangebied 

Figuur 2 toont de ligging van het plangebied ten opzichte van de risicobronnen ten opzichte. 

de spoorlijn Gouda - Harmelen Aansluiting. De in de risicoberekeningen gehanteerde 

uitgangspunten worden in dit hoofdstuk beschreven. 

Figuur 2. Plangebied en spoorlijn 

3.2 RBM II 

Het risico van het transport wordt berekend met RBM II versie 2.3, ontwikkeld in opdracht van 

Rijkswaterstaat voor evaluatie van transportroutes [6]. Voor de berekening zijn de volgende 

gegevens nodig: 

 De transportintensiteit van gevaarlijke stoffen.

 Trajecteigenschappen zoals de uitstromingsfrequentie, de kans per voertuigkilometer dat

een spoorketelwagen met gevaarlijke stoffen betrokken raakt bij een ongeval zodanig dat

er uitstroming van de stof optreedt.
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 Het aantal personen dat langs de route blootgesteld wordt aan de gevolgen van een

ongeval.

 De meteorologische condities: hiervoor is weerstation Soesterberg gebruikt.

3.3 Transportintensiteit 

Gerekend is met de voorgeschreven vervoersintensiteiten conform bijlage 2 van de regeling 

Basisnet [4]. Deze worden getoond in tabel 2. Ook de zogenoemde warme/koude Bleve-

verhouding die is afgeleid uit de samenstelling van de vervoersstroom is een 

invoerparameter. In de risicoberekening wordt standaard aangenomen dat 29% van het 

transport overdag plaatsvindt tussen 8:00 en 18:30 uur evenredig verdeeld over de dagen 

van de week [5].  

Hoofdcategorie Stofcat. Voorbeeldstof Aantal 

Brandbaar gas A Propaan 1440 

Toxisch gas B2 Ammoniak 910 

B3 Chloor 0 

Brandbare vloeistof C3 Pentaan 6020 

Toxische vloeistof D3 Acrylnitril 1110 

D4 Acroleïne 180 

Warme/koude A Propaan 0.00 

Bleve-verhouding B2 Ammoniak 0.84 

Tabel 2. Vervoershoeveelheden cf. Regeling Basisnet 

Het te beschouwen deel van de spoorroute valt in de breedtecategorieën 0-24 m en 25-49 m 

zoals weergegeven in figuur 2. In de risicoberekening wordt de standaard 

uitstromingsfrequentie gehanteerd van 6.07 10-8 /skw-km (spoorketelwagenkilometer) voor 

een hoge snelheidstraject met wisseltoeslag en 2.77 10-8 /skw-km zonder wisseltoeslag. 

3.4 Aanwezigheidsgegevens 

De huidige bebouwing en de hiermee gepaard gaande aanwezigheid van personen binnen 

het invloedsgebied is opgevraagd via de BAG-Populatieservice [7]. In aanvulling daarop is 

gebruik gemaakt van ruimtelijkeplannen.nl [8]. Informatie over de toekomstige invulling van 

het plangebied is aangeleverd door de opdrachtgever. 

In bijlage 1 worden de gehanteerde uitgangspunten en aannames in meer detail beschreven. 
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4 Resultaten 

4.1 Plaatsgebonden risico 

Bij het Basisnet Spoor gelden de afstanden die in bijlage 2 van de regeling Basisnet zijn 

opgenomen [4]. Voor het traject ter hoogte van de beoogde ontwikkeling geldt een PR-plafond 

van 7 m. Dit betekent dat het plaatsgebonden risico vanwege het vervoer van gevaarlijke 

stoffen op 7 m gemeten vanuit het midden van de spoorbundel, niet meer mag bedragen dan 

10-6 per jaar. Het plaatsgebonden risico vormt daarmee geen belemmering voor het 

plangebied. 

4.2 Groepsrisico 

Het groepsrisico in de feitelijke huidige situatie, de situatie volgens bestemmingsplan en de 

toekomstige situatie wordt getoond in figuur 3. Tabel 3 toont de hoogte van het groepsrisico 

als factor ten opzichte van de oriëntatiewaarde. Er is aangegeven hoeveel de berekende 

frequentie op een bepaald aantal slachtoffers maximaal afwijkt van de oriëntatiewaarde. Een 

factor 0.13 betekent bijvoorbeeld dat het groepsrisico meer dan zeven keer kleiner is dan de 

oriëntatiewaarde. 

 

 

Figuur 3. Groepsrisico, huidige en toekomstige situatie 

 Oriëntatiewaarde 
 
 Huidige situatie (braakliggend) 
  Situatie volgens bestemmingsplan 
  Toekomstige situatie 
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Situatie Factor 
t.o.v. OW

Bij aantal 
slachtoffers 

Huidig (braakliggend) 0.13 248 

Volgens bestemmingsplan 0.30 248 

Toekomstig 0.31 248 

Tabel 3. Groepsrisico als factor ten opzichte van de oriëntatiewaarde (OW) 

Uit figuur 3 en tabel 3 blijkt dat het groepsrisico door de ontwikkeling van Snellerpoort ten 

opzichte van de feitelijke situatie met meer dan 10% toeneemt. Ten opzichte van de situatie 

volgens bestemmingsplan neemt het groepsrisico weliswaar toe, maar is deze toename 

kleiner dan 10%. 

Een verdere verantwoording van het groepsrisico is in dat geval niet nodig. Wel dient cf. art. 

7 van het Bevt in de toelichting bij het bestemmingsplan en in de ruimtelijke onderbouwing 

van een omgevingsvergunning in elk geval ingegaan te worden op [2]: 

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

ramp, en

 voor zover dat plan of die vergunning betrekking heeft op nog niet aanwezige kwetsbare

of beperkt kwetsbare objecten: de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te

brengen indien zich een ramp voordoet.

Figuur 4 vat het berekeningsresultaat op een andere wijze samen. In de figuur is voor de 

huidige situatie het gedeelte van het traject dat het kilometervak met het maximale 

groepsrisico omvat, weergegeven met blauwe cirkels. Figuur 5 toont het kilometervak met het 

maximale groepsrisico in de toekomstige situatie.  
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Figuur 4. Kilometer hoogste groepsrisico huidige situatie 

Deel van het traject dat het kilometervak met het hoogste groepsrisico omvat en 
een aanduiding van de hoogte van het groepsrisico. Groen betekent een 
groepsrisico kleiner dan 0.1 keer de oriëntatiewaarde 
Ongevalspunt met de grootste bijdrage aan het groepsrisico 
Overige deel van het traject met een groepsrisico kleiner dan 0.1 keer de 
oriëntatiewaarde 



Externe veiligheid spoor / Snellerpoort in Woerden 

14 

 

Figuur 5. Kilometer hoogste groepsrisico toekomstige situatie 

 Deel van het traject dat het kilometervak met het hoogste groepsrisico omvat en 
een aanduiding van de hoogte van het groepsrisico. Geel betekent een 
groepsrisico tussen 0.1 en 1 keer de oriëntatiewaarde 

 Ongevalspunt met de grootste bijdrage aan het groepsrisico 
 Overige deel van het traject met een groepsrisico tussen 0.1 en 1 keer de 

oriëntatiewaarde 
 Overige deel van het traject met een groepsrisico kleiner dan 0.1 keer de 

oriëntatiewaarde 

 

4.3 Plasbrandaandachtsgebied 

Het plasbrandaandachtsgebied (PAG) is het gebied tot 30 m van het spoor waarin, bij de 

realisering van (kwetsbare) objecten, rekening dient te worden gehouden met de effecten van 

een plasbrand. De 30 m voor het PAG wordt gemeten vanaf de buitenste spoorstaaf van het 

buitenste doorgaande spoor. 

 

Uit figuur 6 wordt duidelijk dat het plangebied gedeeltelijk binnen het PAG ligt. Bij het 

oprichten van nieuwe bebouwing binnen dit deel van het terrein kunnen cf. het Bouwbesluit 

2012 en bijbehorende regeling aanvullende constructie-eisen hieraan worden gesteld [9]. 
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Figuur 6. PAG over plangebied 
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5 Conclusie 

Het plaatsgebonden risico vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van het plangebied. 

Ten opzichte van de situatie volgens bestemmingsplan is de toename van het groepsrisico 

kleiner dan 10%. Een verdere verantwoording van het groepsrisico is  niet nodig. Wel dient 

cf. art. 7 van het Bevt in de toelichting bij het bestemmingsplan en in de ruimtelijke 

onderbouwing van een omgevingsvergunning in elk geval ingegaan te worden op: 

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

ramp, en 

 voor zover dat plan of die vergunning betrekking heeft op nog niet aanwezige kwetsbare 

of beperkt kwetsbare objecten: de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te 

brengen indien zich een ramp voordoet. 

Het plangebied ligt gedeeltelijk binnen het plasbrandaandachtsgebied. Bij het oprichten van 

nieuwe bebouwing binnen dit deel van het terrein kunnen cf. het Bouwbesluit 2012 en 

bijbehorende regeling aanvullende constructie-eisen hieraan worden gesteld. 
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Bijlage 1. Gegevens bebouwing 

1.1. Omgeving 

Binnen een zone van 995 m rond het spoor, het invloedsgebied van ammoniak (stofcategorie 

B2), is de bebouwing en de hiermee gepaard gaande aanwezigheid van personen 

opgevraagd via de BAG-populatieservice [7]. Figuur 7 toont de geleverde bebouwing. Voor 

de omzetting naar het bevolkingsbestand voor RBM II zijn de drempelwaarden voor alle 

functies verlaagd naar 50 personen per object (standaardwaarde is 650). Boven deze waarde 

wordt bevolking geleverd in polygonen (vlakken), beneden deze waarde wordt bevolking 

verdeeld over een bevolkingsgrid met een gridgrootte van 50x50 m. Voor overige instellingen 

zijn de standaardwaarden gehanteerd. 

Figuur 7. Bevolking binnen invloedsgebied 

Na bestudering van de omgeving zijn aan de hand van en bestemmingsplaninformatie vijf 

bouwvlakken toegevoegd aan het bevolkingsbestand [8]. De geleverde bebouwingsvlakken 

en toegevoegde gebieden worden getoond in tabel 4 en figuur 7. De volgende kengetallen 

zijn gehanteerd: 

A1 

A2 

A3 

A4 
A5 
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 Voor vlak A1 is uitgegaan van 25 personen/ha waarvan 95% buiten verblijvend. Deze zijn

zowel aanwezig overdag als ’s nachts [5].

 In de vlakken A2 en A3 is een dichtheid van 40 personen/ha gehanteerd voor

bedrijventerrein, waarvan 100% overdag aanwezig is en 0% ’s nachts [5].

 De verdeling van het aantal personen over de vlakken A4 en A5 is overgenomen uit ‘VGr

/ Herontwikkeling de Witt in Woerden’ [11].

Nr. Omschrijving Aantal personen 

Dag Nacht 

A1 Sportvelden 118 118 

A2 Bedrijven 154 0 

A3 Bedrijven 77 0 

A4 Woningen 54 107 

A5 Appartementen 87 173 

Tabel 4. Aantal personen in aanvullende bouwvlakken 

1.2. Plangebied 

In de feitelijke huidige situatie is het plangebied braakliggend. Er worden geen aanwezige 

personen verondersteld in de feitelijke huidige situatie. 

In de situatie volgens het bestemmingsplan uit 2010 (deels onherroepelijk in werking, 

vastgesteld 24-06-2010) wordt uitgegaan van 770 woningen [10]. Voor het winkelcentrum 

wordt uitgegaan van 1200 m2 [10]. Uitgaande van een kengetal van 1 persoon per 30 m2 voor 

winkels resulteert dit in 40 personen [5]. Omdat het gaat om een winkelcentrum is het aantal 

naar boven afgerond op 50 personen, waarvan 100% aanwezig overdag en 20% ’s nachts. 

Figuur 8 toont de indeling van het plangebied. In de toekomstige situatie is er sprake van 

woningen en een winkelcentrum. De velden B0-B4 en B7-B10 voorzien in de realisatie van 

maximaal 800 woningen, de velden B5-B6 voorzien in de realisatie van een winkelcentrum 

en in de noordwesthoek van veld B6 een woontoren met circa 100 woningen. 

Voor woningen wordt uitgegaan van 2.4 personen per woning waarvan 50% aanwezig 

overdag en 100% ’s nachts. Voor winkels wordt 1 persoon per 30 m2 verondersteld [5]. 

Uitgaande van 2000 m2 resulteert dit in 67 personen. Omdat het gaat om een winkelcentrum 

is het aantal naar boven afgerond op 100 personen, waarvan 100% aanwezig overdag en 

20% ’s nachts. De aldus verkregen aantallen personen worden getoond in tabel 5. 

Velden Aantal personen 

Dag Nacht 

B0-B4 en B7-B10 960 1920 

B5-B6 220 260 

Tabel 5. Toekomstig aantal personen bestemmingsplan Snellerpoort 
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Figuur 8. Stedenbouwkundige opzet Snellerpoort 
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1 Inleiding 

Voor het gebied Snellerpoort in Woerden worden twee bestemmingsplannen opgesteld. Het 

ene bestemmingsplan voorziet in de realisatie van circa 800 woningen, het andere in de 

realisatie van een winkelcentrum en een woontoren (circa 100 woningen).  

 

De locatie ligt binnen 200 m van de spoorlijn Gouda - Harmelen aansl. waarover transport 

van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De ligging van de plangebieden ten opzichte van de 

spoorlijn wordt getoond in figuur 1. 

 

 

Figuur 1. Plangebied en risicobron 

Voor de beoordeling van de ontwikkeling is door AVIV een onderzoek externe veiligheid 

uitgevoerd [1]. Omdat de bestemmingsplannen naast elkaar liggen, zijn zij in dat onderzoek 

beschouwd als één ontwikkeling. 

 

Hoewel geconcludeerd werd dat de verantwoording van het groepsrisico achterwege kon 

blijven, bestond de wens om conform het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) een 

verantwoordingsdocument op te stellen [2]. Dit document bevat teksten die door het bevoegd 

gezag gebruikt kunnen worden in de toelichting van het nieuwe planbesluit. 
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Verantwoording groepsrisico 

De verantwoording van het groepsrisico draait om de beoordeling van het risico van een 

ramp, uitgedrukt in aantallen doden (meer dan 10), dat mogelijk is bij een ruimtelijke 

ontwikkeling in de omgeving van een risicobron. In dit geval is de risicobron het vervoer van 

gevaarlijke stoffen over de spoorroute Gouda - Harmelen aansluiting. Uiteindelijk dient de 

verantwoording te resulteren in een besluit waarbij het groepsrisico wordt geaccepteerd. Bij 

de beoordeling van risico’s speelt in principe altijd de vraag mee of het nodig is extra 

maatregelen te nemen die het risico verder beperken ofwel de veiligheid verhogen. Het gaat 

bij de externe veiligheid om extra maatregelen omdat risicobronnen altijd voorzien moeten 

zijn van veiligheidsmaatregelen op grond van allerlei wet- regelgeving en veiligheidsnormen 

buiten de externe veiligheid om. Bij het treffen van extra veiligheidsmaatregelen in het kader 

van de verantwoording groepsrisico zullen nut en noodzaak dan ook aangegeven moeten 

worden. Overigens geldt er geen verplichting tot het nemen van extra veiligheidsmaatregelen. 

De politieke afweging in hoeverre extra maatregelen wenselijk of nodig zijn, wordt hier 

gebaseerd op de haalbaarheid van de maatregelen en de hoogte van het groepsrisico. Deze 

afweging is kwalitatief van aard. Voor het groepsrisico geldt immers geen milieunorm als 

grens- of richtwaarde. 

Hieronder is kort aangegeven welke aspecten op grond van de wet- en regelgeving (Bevt) in 

elk geval vermeld moeten worden bij de ruimtelijke onderbouwing [2]. De technische 

rapportage is in een apart rapport opgenomen en vormt de verantwoording/onderbouwing 

van de hier vermelde gegevens en resultaten [1]. 

 

a Dichtheid van personen in het invloedsgebied   

b Groepsrisico op tijdstip vaststellen bestemmingsplan. 
Bijdrage hieraan door toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten in het 
bestemmingsplan.  

 

c De maatregelen ter beperking van het groepsrisico die bij de voorbereiding van 
het plan of de vergunning zijn overwogen en de in dat plan of die vergunning 
opgenomen maatregelen. 

 

d Andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico 
en de voor- en nadelen daarvan. 

 

e Mogelijkheden tot voorbereiding, bestrijding en beperking van gevolgen ramp.  

f Mogelijkheden voor personen om zichzelf in veiligheid te brengen als zich een 
ramp voordoet (voor zover binnen invloedsgebied aanwezig). 

 

Tabel 1. Elementen die in beschouwing genomen moeten worden bij de verantwoording 

groepsrisico conform Bevt 
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2 Relevante ongevalscenario’s 

Alvorens in te gaan op de aspecten bestrijding en zelfredzaamheid, worden in dit hoofdstuk 

de relevante ongevalscenario’s belicht. Niet alle voorstelbare treinincidenten of calamiteiten 

die ter plaatse mogelijk zijn1 worden behandeld, dit hoofdstuk beperkt zich tot de effecten van 

het vrijkomen van gevaarlijke stoffen die gevolgen voor de omgeving kunnen hebben: 

 Brand. 

 Explosie. 

 Blootstelling aan toxische vloeistoffen en gassen. 

 

Hierbij kunnen slachtoffers vallen in de omgeving van de spoorlijn, afhankelijk van de aard en 

omvang van het incident, het specifieke uitstromingsscenario, de stof, het effect en de 

weersomstandigheden. De kans dat zich een ernstig ongeval voordoet waarbij gevaarlijke 

stoffen vrijkomen en het effectgebied over het plangebied ligt is klein. Dit ligt ongeveer in de 

ordegrootte van 1 op de miljoen per jaar. 

Binnen het scala van mogelijke ongevalscenario’s is de kans op het ene scenario uiteraard 

groter dan op het andere. Dit heeft onder andere te maken met de transportintensiteit van elk 

van de verschillende stoffen en de intrinsieke veiligheid van de verschillende 

spoorketelwagens. Spoorketels waarin ammoniak (stofcategorie B2) wordt vervoerd dienen 

bijvoorbeeld sterker te zijn dan ketelwagens waarin benzine (stofcategorie C3) wordt 

vervoerd. Over het algemeen gaat de volgende regel op, hoe kleiner het effectgebied, des te 

groter de kans. Houd hierbij wel in het achterhoofd dat een grotere kans nog steeds betekent 

in de ordegrootte van 1 op de miljoen. 

2.1 Brandbaar gas 

Bij het vrijkomen van brandbaar gas wordt onderscheid gemaakt tussen instantane 

uitstroming of een continue uitstroming uit een gat, en tussen directe ontsteking van het 

vrijkomende gas of vertraagde ontsteking waarbij zich eerst een gaswolk heeft gevormd. De 

volgende effecten kunnen optreden. 

2.1.1 Langgerekte of elliptische effectgebieden 

Fakkel 

Een fakkel die wordt gevormd door gas dat onder hoge druk uitstroomt en wordt ontstoken. 

Hierbij kunnen tot op circa 100 m afstand mensen dodelijk worden getroffen door de 

warmtestraling of direct vlamcontact. De afmetingen van de fakkel zelf zijn beperkt tot circa 

77 m lengte met een diameter van circa 10 m. De afstand tot de fakkel waarbinnen door de 

                                                      
1 Denk daarbij aan brand in een personentrein, brand in stationsruimtes, personen onder de trein, 

botsende personentreinen, etc. 
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warmtebelasting de overlevingskans zeer gering is bedraagt circa 90 m. De afstand 

waarbinnen nog een overlijdenskans aanwezig is (1% criterium) bedraagt circa 110 m. 

Wolkbrand 

Wordt het gas niet direct ontstoken dan ontstaat er een gaswolk die afdrijft. Bij ontsteking in 

de open ruimte zal dit resulteren in een wolkbrand (flash fire), dat wil zeggen, een 

gaswolkverbranding waarbij zeer weinig overdruk ontstaat. In het schademodel wordt er van 

uitgegaan dat iedereen binnen de contour van de gaswolk dodelijk getroffen zal worden door 

het directe vlamcontact. Dit is tot op ca. 70 m van de ongevalsplaats mogelijk voor een 

continue uitstroming. De afmetingen van de wolkbrand bij continue uitstroming zijn van 

dezelfde orde grootte als van de fakkel. In een (min of meer) gesloten omgeving kan 

ontsteking van de gaswolk leiden tot een explosie. Dat leidt tot een meer cirkelvormig 

effectgebied en grotere effectafstanden. 

2.1.2 Cirkelvormige effectgebieden 

BLEVE 

Door een mechanische oorzaak kan de gastank openscheuren. Hierbij kan instantane 

verdamping van de inhoud optreden hetgeen ook resulteert in een drukgolf en bij ontsteking 

in een vuurbal. Dit verschijnsel noemt men een koude “BLEVE” (Boiling Liquid Expanding 

Vapour Explosion). De effectcirkel heeft een straal van ca 100 m waarbinnen, volgens het 

schademodel, mensen geen overlevingskans hebben. 

Naast de oorzaken ontsporing, botsing dan wel aanrijding en falen van de tank, kan het 

vrijkomen van een brandbaar gas ook nog worden veroorzaakt door opwarming van de 

tankinhoud, bijvoorbeeld door een plasbrand die ontstaat bij het vrijkomen van een brandbare 

vloeistof uit een nabij aanwezige ketelwagen. Dit noemt men een “warme” BLEVE2. De effect-

cirkel waarbinnen, volgens het schademodel, mensen geen overlevingskans hebben heeft in 

dat geval een straal van ca 175 m. 

Gaswolkexplosie 

Wanneer in dit instantane geval niet direct ontsteking plaatsvindt, drijft de wolk af tot hij een 

ontstekingsbron vindt. Dat kan bijvoorbeeld een startende auto zijn. De wolk is aanvankelijk 

vrijwel cirkelvormig en neemt tijdens het afdrijven steeds in diameter toe. Na het bereiken van 

een maximale omvang krimpt de wolk weer om uiteindelijk volledig op te lossen. Bij ontsteking 

ontstaat een wolkbrand. Binnen de wolk worden mensen dodelijk getroffen. Afhankelijk van 

de weersomstandigheden kan deze afstand 170 tot 400 m bedragen. Ook bij het afbranden 

van de wolk kan soms een explosie effect ontstaan. Door de drukgolf kan dan tot op nog wat 

grotere afstand glasschade optreden. Hierdoor kunnen mensen gewond raken.  

                                                      
2 Met de invoering van het basisnet is een veiligheidsmaatregel genomen die dit scenario minder 

waarschijnlijk maakt: de treinen worden zo samengesteld dat een brand van een vloeistofwagen niet 
meer kan leiden tot het bezwijken van een gasketelwagen. 
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2.2 Toxische gassen 

2.2.1 Langgerekte of elliptische effectgebieden 

Bij het vrijkomen van een toxisch gas wordt aangenomen dat de wolk niet afbrandt (als het 

gas eveneens brandbaar is). Er kunnen dan door toxische belasting op grote afstand, 

honderden meters of meer, letale effecten optreden. Het hangt er natuurlijk van af hoeveel 

gas vrijkomt en hoe het vrijkomt. Bij toxische gassen gelden twee uitstromingscenario’s; een 

continue uitstroming uit een gat in de tank, en het vrijkomen van alle gas in een korte tijd. Na 

falen van de omhulling van een tank met een tot vloeistof verdicht gas, ontstaat snel een grote 

hoeveelheid gas in de omgeving. De vloeistof is niet langer onder druk en expandeert 

explosief, waarbij een gedeelte vrijwel instantaan overgaat in dampvorm en de rest van de 

goed gemengde vloeistofnevel ook snel verdampt. Het vrijgekomen gas vermengt zich, onder 

invloed van luchtstroming, met lucht en verspreidt zich in de omgeving. De verspreiding in de 

omgeving is afhankelijk van de windkracht en -richting, stabiliteit van het weer en of de stof 

zwaarder of lichter is dan lucht.  

2.2.2 Cirkelvormige effectgebieden 

Cirkelvormige effectgebieden treden niet op binnen de modelberekeningen voor deze 

stofcategorie. Bij het in korte tijd vrijkomen van al het gas is de wolk in de eerste 

verspreidingsfase nog wel cirkelvormig. 

2.3 Brandbare vloeistoffen 

Cirkelvormige effectgebieden 

Het belangrijkste effect is de warmtestraling van de plasbrand, waarbij ofwel direct 

slachtoffers vallen ofwel indirect doordat omliggende gebouwen in brand raken. De 

brandende vloeistofplas heeft een straal van ca. 15 m, de straal van het effectgebied tot 

waarop nog letaliteit mogelijk is voor buiten verblijvende personen is 35 m. Bij weinig wind 

staat de vlam rechtop en is het effectgebied cirkelvormig. Waait het hard, dan buigt de vlam 

af en ontstaat een ellipsvormig effectgebied uitgerekt in de richting van de wind. 

2.4 Toxische vloeistoffen 

Langgerekte of elliptische effectgebieden 

De gevolgen van het vrijkomen van een toxische vloeistof worden in eerste instantie bepaald 

door de grootte van de gevormde vloeistofplas. Vanuit deze vloeistofplas zal verdamping 

plaatsvinden en zal de toxische damp zich in de omgeving verspreiden. Afhankelijk van de 

toxiciteit van de vrijgekomen stof en de weersgesteldheid kan deze tot op zeer grote 

afstanden letale schade veroorzaken. 
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3 Plaatsgebonden risico 

De spoorlijn Gouda - Harmelen aansl. is als route 30 onderdeel van het Basisnet Spoor. 

Hiervoor geldt het PR-plafond dat is opgenomen in bijlage 2 van de regeling Basisnet [3]. 

Voor route 30 is in bijlage 2 de afstand ‘7’ vermeld. Dit betekent dat het plaatsgebonden risico 

vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen op 7 m van het midden van het spoor, niet meer 

mag bedragen dan 10-6 per jaar. De veiligheidszone ligt daarmee binnen de spoorbundel en 

vormt geen belemmering voor de ontwikkelingen te Woerden. 
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4 Verantwoording groepsrisico 

Het bevoegd gezag ruimtelijke ordening is verplicht bij de vaststelling van een 

bestemmingsplan waarbij binnen 200 m van een transportroute (beperkt) kwetsbare objecten 

aanwezig (kunnen) zijn, in de toelichting of bij de ruimtelijke onderbouwing van het besluit ten 

minste een aantal punten te vermelden (Bevt art. 8) [2]. De verplichte onderdelen die 

behandeld moeten worden zijn opgenomen in tabel 1. De behandeling van deze punten vormt 

de basis voor de verantwoording van het groepsrisico dat het nemen van dit besluit met zich 

mee brengt. Hieronder worden de informatie-elementen a t/m f behandeld. 

 

a. Personen in het invloedsgebied 

Het invloedsgebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de spoorroute is het gebied 

waarin personen nog worden meegeteld voor de berekening van het groepsrisico. De breedte 

van het invloedsgebied, gemeten vanaf de as van de weg, wordt bepaald door een 

berekening van de afstand waarop 1% van de blootgestelde personen nog overlijdt, 

uitgaande van het ongevalsscenario met het grootste bereik.  

Hoewel het groepsrisico vooral wordt bepaald door stofcategorie A (brandbaar gas, 

invloedsgebied 460 m) is voor de inventarisatie van personen uitgegaan van het 

invloedsgebied van stofcategorie B2 (giftig gas, 995 m). Conform de regeling Basisnet dient 

rekening gehouden te worden met vervoer van D4 met een invloedsgebied van meer dan 4 

km. Bevolking buiten 995 m levert echter geen significante bijdrage aan het groepsrisico en 

is daarom niet geïnventariseerd.  

De lengte van het invloedsgebied wordt bepaald door aan weerszijden van het plangebied 

een kilometer spoorroute te beschouwen en een extra deel van 995 m. Figuur 2 toont de 

bebouwing binnen het invloedsgebied. 

Huidig 

In de feitelijke huidige situatie is het plangebied braakliggend. Er worden geen aanwezigen 

verondersteld in deze situatie. 

Het programma volgens het bestemmingsplan uit 2010 (deels onherroepelijk in werking, 

vastgesteld 24-06-2010) omvat 770 woningen [5]. Voor woningen wordt uitgegaan van 2.4 

personen per woning, waarvan 50% aanwezig overdag en 100% ’s nachts. 

Toekomstig 

Het plan voorziet in de realisatie van in totaal maximaal 900 woningen en een winkelcentrum.  

Voor woningen wordt uitgegaan van 2.4 personen per woning waarvan 50% aanwezig 

overdag en 100% ’s nachts. Voor het winkelcentrum is in eerste instantie het kengetal voor 

winkels van 1 persoon per 30 m2 verondersteld [6]. Dit resulteert in 67 personen. Omdat het 
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gaat om een winkelcentrum is het aantal naar boven afgerond op 100 personen, waarvan 

100% aanwezig overdag en 20% ’s nachts. 

Tabel 2 toont het aantal personen en de verandering van het aantal personen binnen 995 m 

van de spoorroute voor de toekomstige situatie ten opzichte van de twee varianten van de 

huidige situatie. Voor de ruimtelijke verdeling van de aanwezige personen gegeven de 

vigerende plannen wordt verwezen naar de QRA ‘Externe veiligheid spoor / Snellerpoort te 

Woerden’ [1]. 

Omschrijving Dag Nacht 

H1: Huidig daadwerkelijk 36663 31043 

H2: Huidig cf. bestemmingsplan 37587 32891 

Toekomstig 37843 33223 

Verandering tov H1 (aantal) 1180 2180 

Verandering tov H2 (aantal) 256 332 

Verandering tov H1 (%) 3.22 7.02 

Verandering tov H2 (%) 0.68 1.01 

Tabel 2. Aanwezigheid personen binnen invloedsgebied 

 

Figuur 2. Gebied inventarisatie bevolking 
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b. Groepsrisico en de bijdrage door het besluit aan de hoogte van het groepsrisico 

Voor de vigerende plansituatie is het groepsrisico een factor 0.30 ten opzichte van de 

oriëntatiewaarde. Na realisering van het planvoornemen zal het groepsrisico een factor 0.31 

ten opzichte van de oriëntatiewaarde zijn [1]. De toename van het groepsrisico is daarmee 

minder dan 10%. De hoogte van het groepsrisico in de huidige en toekomstige situatie wordt 

getoond in figuur 3 en tabel 3. 

 

 

Figuur 3. Groepsrisico, huidige en toekomstige situatie 

 Oriëntatiewaarde 
 
 Huidige situatie (braakliggend) 
  Situatie volgens bestemmingsplan 
  Toekomstige situatie 
 

 

Situatie Factor 
 t.o.v. OW 

Bij aantal 
slachtoffers 

Huidig (braakliggend) 0.13 248 

Volgens bestemmingsplan 0.30 248 

Toekomstig 0.31 248 

Tabel 3. Groepsrisico als factor ten opzichte van de oriëntatiewaarde (OW) 

c. Maatregelen ter beperking van het groepsrisico 

Er zijn twee soorten te overwegen maatregelen waarmee het risico beperkt kan worden: 

1. Maatregelen die de kans op een ongeval verkleinen (bronmaatregelen).  

2. Maatregelen die de gevolgen beperken indien er sprake is van een ongeval. 
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1. Bronmaatregelen 

Het groepsrisico kan gereduceerd worden door het treffen van bronmaatregelen, dat wil 

zeggen maatregelen die het vervoer en de infrastructuur betreffen. Bij bronmaatregelen kan 

gedacht worden aan verkleining van de kans dat er sprake kan zijn van een ongeval van een 

trein met gevaarlijke stoffen door vermindering van het aantal vervoersbewegingen. Het 

bevoegd gezag heeft echter geen mogelijkheden om bronmaatregelen te treffen aangaande 

het transport van gevaarlijke stoffen over de spoorlijn door Woerden om het groepsrisico te 

beperken. De reden hiervan is dat het treffen van bronmaatregelen een landelijke afweging 

vergt en deze afweging heeft plaatsgevonden in het kader van het Basisnet.  

2. Maatregelen ter beperking van de gevolgen 

Hiermee worden bijvoorbeeld stedenbouwkundige maatregelen en maatregelen met 

betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte bedoeld. Enkele mogelijke maatregelen 

zijn de volgende: 

Algemene maatregelen 

1. De in het gebied en de gebouwen aanwezige vluchtroutes kunnen van het spoor af 

worden gesitueerd, zodat deze ingeval van een incident niet leiden naar mogelijke 

gevaarlijke situaties.  

2. Door vluchtwegen voldoende breed te maken kan worden gezorgd voor voldoende 

capaciteit om het gebied te evacueren en om hulpverlening in het gebied toe te laten.  

3. Gezorgd kan worden voor een goede bereikbaarheid voor de hulpdiensten van zowel de 

gebouwen binnen het plangebied als het spoor. Dit kan door het spoor over de gehele 

lengte tussen plangebied en spoor bereikbaar te laten zijn voor de brandweer. Verder 

kan gedacht worden aan het creëren van ruimte voor opstelplaatsen voor 

hulpverleningsvoertuigen tussen het spoor en de bebouwing.  

4. Zorgen voor voldoende bluswatercapaciteit in de omgeving 

5. Goede bewijzering van vluchtroutes binnen de ontwikkelingen.  

 

Er zijn drie effecten te onderscheiden; warmtestraling, drukbelasting en toxische belasting.  

Maatregelen ter bescherming tegen warmtestraling (BLEVE, explosie, plasbrand) 

1. Als rond het spoor een vloeistofkerende wand of andere versperring wordt geplaatst kan 

worden voorkomen dat uitgestroomde brandbare vloeistoffen zich verspreiden richting de 

bebouwing.  

2. Afhankelijk van de afstand tussen de bron en het gebouw kan in uitzonderlijke situaties 

de warmtebelasting op het gebouw aan de spoorzijde plaatselijk groter zijn dan 15 kW/m2. 

Door de gevels van het gebouw aan de spoorzijde uit te voeren met een brandwerendheid 

van 30 minuten kunnen de personen binnen het gebouw tijdelijk beschermd worden tegen 

dit effect zodat gevlucht kan worden. 

3. Er kan gekozen worden voor hittewerende beglazing aan de spoorzijde van het gebouw 

of het beperken van het aantal ramen aan deze zijde.  

4. Delen van het gebouw, bijvoorbeeld het trappenhuis kunnen brandwerend en 

explosiewerend worden uitgevoerd. 
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Maatregelen ter bescherming tegen overdruk (BLEVE, explosie) 

1. Tegen de effecten van een BLEVE binnen 140 m van de bron zijn geen maatregelen 

effectief 

2. Tegen de effecten van een explosie kan beschermd worden door maatregelen als het 

minimaliseren van het hoeveelheid glas aan de spoorzijde, het dusdanig uitvoeren van 

die ramen zodat scherfwerking bij een explosie wordt voorkomen of verminderd en het 

solide uitvoeren van de vluchtwegen (trappenhuis) en de positie van de uitgangen. 

 

Maatregelen ter bescherming tegen een toxische wolk 

1. Ter bescherming tegen een toxische wolk moet het mogelijk zijn de ramen en deuren te 

sluiten en de (mechanische) ventilatie (handmatig) uit te zetten.  

 

Niet bekend is of dergelijke maatregelen zijn overwogen of zijn opgenomen. 

De veiligheidsregio geeft het volgende advies [7]: Het plangebied is gelegen in de contour 

waarbij de levensbedreigende- of alarmeringsgrenswaarde in een uur wordt bereikt. Daarom 

zal vooral bij het voordoen van een toxische wolk vanaf de spoorlijn aandacht besteed moeten 

worden aan de alarmering van personen (crisiscommunicatie) om zich in veiligheid te 

brengen. 

 

d. Andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico 

Het merendeel van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor (61%) vindt plaats in 

de avond-/nachtperiode. In panden met bijvoorbeeld een kantoorfunctie worden ’s nachts 

geen personen verondersteld. Dit betekent dat een kantoorfunctie zorgt voor een lagere 

bijdrage aan het groepsrisico dan een woonfunctie waarbij sprake zou zijn van hetzelfde 

aantal personen.  

Niet bekend is of andere ontwikkelingen zijn overwogen. 

 

e. Mogelijkheden tot voorbereiding, bestrijding en beperking van gevolgen ramp 

Voorbereiding 

De mogelijkheden van de voorbereiding op de bestrijding en de beperking van de omvang 

van een ramp berusten op de ongevalscenario’s die als representatief worden beschouwd. 

Binnen het hele spectrum van mogelijke ongevallen (calamiteiten) en de daarbij behorende 

ontwikkelingsscenario’s zijn er situaties waarin de brandweer en hulpdiensten mogelijkheden 

heeft om kansrijk op te treden in de beperking van de gevolgen en vlotte hulpverlening van 

gewonden. Er zijn ook situaties waarin dat niet mogelijk zal zijn omdat de hoeveelheid 

gevaarlijke stof die vrijkomt te groot is. Er kan dan ook geen algemene conclusie worden 

getrokken over de mogelijkheden van de rampbestrijding en zelfredzaamheid van personen 

binnen het beschouwde invloedsgebied. 
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Het reguliere gemeentelijke rampenbestrijdingsbeleid is van toepassing. Voor de alarmering 

van aanwezigen in het gebied wordt aanbevolen om de reguliere gemeentelijke systemen te 

gebruiken.  

 

Bereikbaarheid 

Aangeraden wordt te zorgen voor een goede bereikbaarheid voor de hulpdiensten van zowel 

de gebouwen binnen het plangebied als ahet spoor. Dit kan door het spoor over de gehele 

lengte tussen plangebied en spoor bereikbaar te laten zijn voor de brandweer.  

Vanwege het vrijkomen van gevaarlijke stoffen is het wenselijk dat het plangebied en de 

risicobron bovenwinds tenminste tweezijdig kan worden benaderd. Zowel de risicobron als 

het plangebied is in voldoende mate tweezijdig te bereiken [7]. 

Verder kan gedacht worden aan het creëren van ruimte voor opstelplaatsen voor 

hulpverleningsvoertuigen tussen het spoor en de bebouwing. 

Het spoor dat parallel gelegen is aan het plangebied, is vanuit zuidelijke richting bereikbaar 

op drie manieren. Deze worden met zwarte pijlen weergegeven in figuur 4. 

 

 

Figuur 4. Bereikbaarheid van het spoor parallel aan het plangebied  

Bluswatervoorziening 

De brandweer dient snel te kunnen beschikken over voldoende bluswater, zowel primaire 

alsook secundaire of tertiaire (openwater), om een incident adequaat te kunnen bestrijden. 

Het is niet bekend hoe de bluswatervoorzieningen binnen en rondom het plangebied zijn 

geprojecteerd. De veiligheidsregio geeft het volgende advies [7]: 

Het stedenbouwkundig ontwerp dient ter advisering op bereikbaarheid van de hulpdiensten 

en bluswatervoorziening voorgelegd te worden aan de veiligheidsregio. 
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f. Mogelijkheden voor personen om zichzelf in veiligheid te brengen als zich een ramp voordoet 

(voor zover binnen invloedsgebied aanwezig) 

De zelfredzaamheid is mogelijk als het plan niet te zwaar zou worden getroffen. Dit is het 

geval als het ongeval beperkt is of als de afstand tussen de ongevalslocatie en het plangebied 

groot is, dus meer dan 460 m.  

Bij een ongevalsscenario als een BLEVE van brandbaar gas is zelfredzaamheid eigenlijk niet 

goed mogelijk. Alleen voor de ongevalscenario’s en ongevalslocaties op het spoor waarbij 

gebouwen in brand zouden raken, zijn er reële mogelijkheden van zelfredzaamheid. Deze 

eisen staan beschreven in het Bouwbesluit. De veiligheidsregio geeft het volgende advies [7]:  

In het geval van een dreigende BLEVE zal het omliggende gebied snel ontruimd moeten 

worden. Men zal dan van de gevaarbron vandaan moeten kunnen vluchten. De vluchtroute 

zal dan zoveel mogelijk onder dekking van gebouwen of muren moeten lopen. Hierdoor heeft 

men dan op het moment van een optreden BLEVE direct een schuilmogelijkheid. Voorwaarde 

is dan wel dat gebouwen ook via uitgangen aan de van het spoor afgekeerd zijde het gebouw 

kunnen verlaten en vanuit daar de veilige vluchtroute kunnen gebruiken. 

Zelfredzaamheid in het geval van een toxische wolk bestaat uit het sluiten van deuren en 

ramen en het uitschakelen van ventilatiesystemen voor de personen die zich binnenshuis 

bevinden. De veiligheidsregio geeft het volgende advies [7]: 

Voor het scenario van een gifwolk is de beste optie om in het gebouw te schuilen tot de 

lekkage is verholpen en/of de concentratie in de lucht laag genoeg is om het gebied te 

ontvluchten. Daarvoor is het noodzakelijk dat de gifwolk het gebouw niet binnendringt. Het 

eenvoudig en snel kunnen uitschakelen van het mechanisch ventilatiesysteem is daarvoor 

een vereiste.  

Voor de woningen moet het uitschakelen per woning mogelijk zijn door bijvoorbeeld het 

aanbrengen van een uitstand in de standenschakelaar of de stroomvoorziening het op een 

makkelijk bereikbare plek te plaatsen. Bij de bedrijfshulpverlening van de 

bedrijfsbestemmingen moet de positie van de schakelaar bekend zijn en de handelswijze 

volgens dit scenario moet een onderdeel zijn van het bedrijfsnoodplan. 

Een goede risicocommunicatie is essentieel. De bewoners kunnen geïnformeerd worden over 

de getroffen maatregelen en de handelingsperspectieven bij de diverse scenario’s. Informatie 

over mogelijke incidenten op het spoor kan daarnaast opgenomen worden in het 

bedrijfsnoodplannen van het winkelcentrum. Voor personen die zich buitenshuis bevinden 

kan gedacht worden aan extra schuilplaatsen.  

Vluchtroutes gebied 

In het geval van een calamiteit op het spoor zal van de bron af gevlucht worden. Hier kan 

rekening mee gehouden worden bij bepaling van de vluchtwegen binnen de panden. Eenmaal 
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buiten is de vluchtrichting afhankelijk van de exacte locatie van het ongeval. Mogelijke 

vluchtroutes worden weergegeven in figuur 5. 

 

 

Figuur 5. Vluchtroutes  
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5 Beleidskader Externe Veiligheid Woerden 

In 2007 is het document “Beleidskader doorwerking in ruimtelijke plannen” opgesteld door de 

gemeente Woerden [4]. In dit document wordt een extra handvat geboden bij de 

verantwoording van het groepsrisico. In dit hoofdstuk worden de oplossingsrichtingen 

behandeld genoemd in het beleidskader en wordt de checklist afgewerkt getoond in bijlage 1 

van het beleidskader. 

5.1 Oplossingsrichtingen 

In hoofdstuk 5 van het beleidskader worden oplossingsrichtingen gegeven in de vorm van 

een drie- sporenbeleid. Deze zijn hieronder weergegeven en per spoor is opgemerkt wat 

hiermee is gedaan bij het maken van het bestemmingsplan: 

 

1. Houd een zone van 30 meter uit het hart van het buitenste spoor vrij van kwetsbare 

objecten.  

o Deze oplossingsrichting is de voorloper van het plasbrandaandachtsgebied. De 

bebouwing is geprojecteerd op meer dan 30 meter van de buitenste spoorstaaf, 

waarmee voldaan wordt aan deze oplossingsrichting. In het bestemmingsplan is 

binnen deze ruimte een weg opgenomen die tevens kan worden gebruikt voor inzet 

van brandweervoertuigen. 

 

2. Houd in het stedenbouwkundigplan een matrix verkavelingsstructuur aan teneinde 

hulpdiensten in de gelegenheid te stellen het gebied zowel haaks op het spoor- als 

parallel aan het spoor te benaderen. 

o In het bestemmingsplan zijn toegangswegen haaks op het spoor opgenomen. 

Daarnaast is er parallel aan het spoor een weg die gebruikt kan worden voor inzet 

van brandweervoertuigen. 

 

3. Stel een beoordeling op van mogelijk te treffen risicoreducerende maatregelen op basis 

van tabel 2 (van het beleidskader) waarin maatregelen suggesties zijn opgenomen of 

motiveer waarom bepaalde maatregelen niet (kunnen) worden getroffen. 

o De in tabel 2 van het beleidskader genoemde maatregelen zijn voornamelijk 

maatregelen op gebouwniveau. Deze kunnen niet in het bestemmingsplan worden 

geborgd, maar dienen in de bouwvergunning te worden opgenomen. Andere 

maatregelen als “vermijden gebouwfuncties met minder mobiele personen” en 

“vermijd verkeershindernissen” kunnen wel in het bestemmingsplan worden 

opgenomen. 
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5.2 Checklist toetsing ruimtelijk plan 

Onderstaande checklist is overgenomen uit bijlage 2 van het beleidskader. Het plangebied 

voldoet reeds aan een aantal aspecten van de checklist. Deze zijn afgevinkt. De overige 

aspecten kunnen pas worden behandeld nadat het definitieve ontwerp is opgesteld.  

 

Zelfredzaamheid  

Vluchtroutes in gebouwen haaks op de spoorbaan  

Vluchtroutes buiten gebouwen haaks op de spoorbaan  

Vlakke gevels aan spoorzijde (geen balkons)  

Gevelornamenten aan spoorzijde vermijden  

Gebouwfuncties met personen die zichzelf niet of onvoldoende in veiligheid 
kunnen brengen (minderjarigen/ouderen/gehandicapten) slechts met aanvullende 
maatregelen toestaan 

 

Beheersbaarheid  

Tussen spoor en plangebied ligt een dienstweg  

Bluswatervoorziening volgens eisen brandweer  

Minimale afstand tussen spoor en gebouwen 30 m  
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6 Conclusies 

 Het plaatsgebonden risico vormt geen belemmering voor de ontwikkeling. 

 Het groepsrisico is in zowel de huidige als toekomstige situatie lager dan de 

oriëntatiewaarde. Er is sprake van een minimale toename van het groepsrisico.  

 Het bevoegd gezag heeft geen mogelijkheden om bronmaatregelen te treffen aangaande 

het transport van gevaarlijke stoffen over de spoorroute door Woerden het groepsrisico te 

beperken. 

 Het is mogelijk maatregelen te treffen die de gevolgen beperken indien er sprake is van 

een incident. Enkele mogelijke algemene maatregelen zijn de volgende: 

o Vluchtroutes van het spoor af situeren. 

o Zorgen voor voldoende capaciteit van de vluchtwegen. 

o Zorgen dat het spoor over de gehele lengte bereikbaar is voor de hulpdiensten. 

o Zorgen voor voldoende bluswatercapaciteit: Bij het uitwerken van het plan kan contact 

te worden gezocht met de veiligheidsregio voor de locaties van de 

bluswatervoorzieningen. 

o Goede bewijzering van vluchtroutes. 
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1. Inleiding 
 
Voor het project Snellerpoort in Woerden is in 2018 een Ambitiedocument vastgesteld door 
de gemeenteraad. Daarin wordt uitgegaan van het ontwikkelen van het gebied tot een 
hoogstedelijk woongebied. In het ambitiedocument is vastgelegd dat er naast 
eengezinswoningen op meerdere plaatsen in het plangebied hoogbouwaccenten met 
appartementen kunnen worden gerealiseerd. In het kader van de nadere 
stedenbouwkundige uitwerking (Stedenbouwkundig Plan 2019) en een bestemmingsplan is 
de plek en de omvang van de hoogteaccenten nader bepaald. In deze bezonningsstudie zijn 
de effecten van de voorgenomen locatie en omvang van de hoogteaccenten in beeld 
gebracht.  

2. Stedenbouwkundige opzet 
 
De stedenbouwkundige opzet voor Snellerpoort gaat uit van een aantal bouwvelden waar 
woningen kunnen worden gerealiseerd al dan niet in de vorm van een gesloten bouwblok. 
De exacte verkaveling van de blokken ligt nog niet vast. In de bezonningsstudie is uitgegaan 
van de maximale omvang die het bestemmingsplan mogelijk maakt.  
 
De grondgebonden woningen zullen worden gebouwd in 3-5 lagen, de appartementen 
afwisselend in 4 tot maximaal 15 bouwlagen. Bij de noordelijke ontsluiting van de woonwijk 
Snellerpoort op de toekomstige Beneluxlaan is een hoogte tot 45 meter (15 bouwlagen) 
mogelijk. In de zuidwesthoek van het woongebied is een woongebouw van maximaal 32 
meter geprojecteerd. Bij het winkelcentrum wordt bouwveld B5-B6 toegevoegd met een 
supermarkt, parkeervoorzieningen en 100 appartementen. De toe te voegen bebouwing op 
bouwveld B5-B6 heeft een hoogte van 25 meter aan de oostzijde, 15 meter in het midden en 
maximaal 40 meter aan de westzijde (grenzend aan het centrale buurtpark). Voor dit laatste 
bouwdeel was aanvankelijk een hoogte van maximaal 45 meter voorzien, naar aanleiding 
van zienswijzen is deze hoogte verlaagd naar 40 meter.  
In de bestemmingsplannen die voor Snellerpoort zijn opgesteld is voor deze hoogte-
accenten een zoekgebied aangehouden waarbinnen een hoogteaccent met een bepaalde 
footprint kan worden gerealiseerd. Op deze wijze kan in de nadere bouwkundige uitwerking 
nog in beperkte mate met de gebouwen worden geschoven, binnen de nu vastgestelde 
bouwvelden. Op de onderstaande afbeelding is (indicatief) de plek van de hoogteaccenten 
weergegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding: bouwhoogte 
Snellerpoort (conform 
Stedenbouwkundig Plan)  

 
In deze bezonningsstudie zijn de effecten van de bovenstaande stedenbouwkundige opzet 
op de bezonning van omliggende gebouwen inzichtelijk gemaakt. Voor de hoogteaccenten is 
daarbij uitgegaan van een worst-case scenario, waarbij de zoekgebieden op een voor de 
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omliggende bebouwing zo ongunstig mogelijke wijze worden ingevuld. Daardoor zijn de 
effecten van de maximale planologische mogelijkheden op de omliggende bebouwing 
inzichtelijk. De bouwblokken die op de bezonningsdiagrammen zijn ingetekend geven het 
maximale zoekgebied weer. De werkelijke omvang van deze bouwblokken zal in de 
uiteindelijke situatie minder zijn, doordat per zoekgebied een maximale footprint in de 
planregels is vastgelegd.  

3. Gekozen tijdstippen 
 
Door middel van een 3D-model zijn de effecten van de nieuwe bebouwing op de bezonning 
van bestaande omliggende bebouwing inzichtelijk gemaakt. 
 
Hiervoor zijn de volgende dagen van de vier seizoenen maatgevend: 

- 21 maart: de dag dat de zon loodrecht boven de evenaar staat, precies halverwege 
de dag dat de zon het hoogst aan de hemel (21 juni) en de dag dat de zon het laagst 
(21 december) aan de hemel staat. Op 21 maart is de wintertijd van toepassing. 

- 21 juni: de dag dat de zon het hoogst staat. 
- 23 september: de dag dat de zon loodrecht boven de evenaar staat, precies 

halverwege de dag dat de zon het hoogst aan de hemel (21 juni) en de dag dat de 
zon het laagst (21 december) aan de hemel staat. Op 23 september is de zomertijd 
van toepassing 

- 21 december: de dag dat de zon het laagst staat. 
 
In de bezonningsdiagrammen is voor de volgende momenten de bezonning inzichtelijk 
gemaakt: 

- 21 maart (zon op: 6.40 uur, onder 18.55 uur) 
o 07.00 uur 
o 08.00 uur 
o 10.00 uur 
o 12.00 uur 
o 14.00 uur 
o 16.00 uur 
o 18.00 uur 

- 21 juni (zon op: 5.20 uur, onder 22.04 uur) 
o 06.00 uur 
o 08.00 uur 
o 10.00 uur 
o 12.00 uur 
o 14.00 uur 
o 16.00 uur 
o 18.00 uur 
o 20.00 uur 

- 23 september (zon op 7.28 uur, onder 19.35 uur) 
o 08.00 uur 
o 10.00 uur 
o 12.00 uur 
o 14.00 uur 
o 16.00 uur 
o 18.00 uur 

- 21 december (zon op 8.46 uur, onder 16.30 uur) 
o 10.00 uur 
o 12.00 uur 
o 14.00 uur 
o 16.00 uur 
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4. Bezonning op 21 maart 
 
Zoals in paragraaf 2 reeds is aangegeven zijn op de onderstaande bezonningsdiagrammen 
de maximale planologische mogelijkheden weergegeven voor de laagbouw en 
middelhoogbouw. Voor de hoogteaccenten is in de bezonningsdiagrammen het “zoekgebied” 
ingetekend. In de planregels van het bestemmingsplan is per zoekgebied een maximale 
footprint voor elk hoogteaccent vastgesteld. De omvang van de hoogteaccenten zal in 
werkelijkheid dus minder groot zijn dan in de onderstaande diagrammen is aangegeven.  

 
21 maart 07.00 uur (gezien vanuit het zuidoosten) 
 

 
21 maart 08.00 uur (gezien vanuit het zuidoosten) 
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21 maart 10.00 uur (gezien vanuit het zuidoosten) 
 

 
21 maart 12.00 uur (gezien vanuit het zuidoosten) 
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21 maart 14.00 uur (gezien vanuit het zuidwesten) 
 

 
21 maart 16.00 uur (gezien vanuit het zuidwesten) 
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21 maart 18.00 uur (gezien vanuit het zuidwesten) 
 
Om de effecten van de nieuwbouw op de bestaande bebouwing van het winkelcentrum goed 
in beeld te hebben, is ook vanaf de noordwestzijde een vogelvluchtbeeld gemaakt met de te 
verwachten bezonning in de namiddag. 

 
21 maart 16.00 uur (vanuit het noordwesten gezien) 

 
21 maart 18.00 uur (vanuit het noordwesten gezien) 
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5. Bezonning op 2 juni 
 
Zoals in paragraaf 2 reeds is aangegeven zijn op de onderstaande bezonningsdiagrammen 
de maximale planologische mogelijkheden weergegeven voor de laagbouw en 
middelhoogbouw. Voor de hoogteaccenten is in de bezonningsdiagrammen het “zoekgebied” 
ingetekend. In de planregels van het bestemmingsplan is per zoekgebied een maximale 
footprint voor elk hoogteaccent vastgesteld. De omvang van de hoogteaccenten zal in 
werkelijkheid dus minder groot zijn dan in de onderstaande diagrammen is aangegeven.  
 

 
2 juni 06.00 uur (vanuit het zuidoosten gezien) 

 

 
2 juni 08.00 uur (vanuit het zuidoosten gezien) 
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2 juni 10.00 uur (vanuit het zuidwesten gezien) 

 

 
2 juni 12.00 uur (vanuit het zuidwesten gezien) 

 

 
2 juni 14.00 uur (vanuit het zuidwesten gezien) 
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2 juni 16.00 uur (vanuit het zuidwesten gezien) 

 

 
2 juni 18.00 uur (vanuit het zuidwesten gezien) 

 

 
2 juni 20.00 uur (vanuit het zuidwesten gezien) 
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Om de effecten van de nieuwbouw op de bestaande bebouwing van het winkelcentrum goed 
in beeld te hebben, is ook vanaf de noordwestzijde een vogelvluchtbeeld gemaakt met de te 
verwachten bezonning in de namiddag 

 
2 juni 16.00 uur (vanaf het noordwesten gezien) 

 

 
2 juni 18.00 uur (vanaf het noordwesten gezien) 

 

 
2 juni 20.00 uur (vanaf het noordwesten gezien) 
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6. Bezonning op 23 september  
 

Zoals in paragraaf 2 reeds is aangegeven zijn op de onderstaande bezonningsdiagrammen 
de maximale planologische mogelijkheden weergegeven voor de laagbouw en 
middelhoogbouw. Voor de hoogteaccenten is in de bezonningsdiagrammen het “zoekgebied” 
ingetekend. In de planregels van het bestemmingsplan is per zoekgebied een maximale 
footprint voor elk hoogteaccent vastgesteld. De omvang van de hoogteaccenten zal in 
werkelijkheid dus minder groot zijn dan in de onderstaande diagrammen is aangegeven. 

 

 
23 september 08.00 uur (vanuit het zuidoosten gezien) 

 

 
23 september 10.00 uur (vanuit het zuidoosten gezien) 
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23 september 12.00 uur (vanuit het zuidoosten gezien) 

 
23 september 14.00 uur (vanuit het zuidwesten gezien) 

 

 
23 september 16.00 uur (vanuit het zuidwesten gezien) 
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23 september 18.00 uur (vanuit het zuidwesten gezien) 

 
Om de effecten van de nieuwbouw op de bestaande bebouwing van het winkelcentrum goed 
in beeld te hebben, is ook vanaf de noordwestzijde een vogelvluchtbeeld gemaakt met de te 
verwachten bezonning in de namiddag. 

 
23 september 16.00 uur (vanuit het noordwesten gezien) 

 
23 september 18.00 uur (vanuit het noordwesten gezien) 
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7. Bezonning op 21 december 
 
Zoals in paragraaf 2 reeds is aangegeven zijn op de onderstaande bezonningsdiagrammen 
de maximale planologische mogelijkheden weergegeven voor de laagbouw en 
middelhoogbouw. Voor de hoogteaccenten is in de bezonningsdiagrammen het “zoekgebied” 
ingetekend. In de planregels van het bestemmingsplan is per zoekgebied een maximale 
footprint voor elk hoogteaccent vastgesteld. De omvang van de hoogteaccenten zal in 
werkelijkheid dus minder groot zijn dan in de onderstaande diagrammen is aangegeven.  
  

 
21 december 10.00 uur (vanuit het zuidwesten gezien) 

 

 
21 december 12.00 uur (vanuit het zuidwesten gezien) 
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21 december 14.00 uur (vanuit het zuidwesten gezien) 

 

 
21 december 16.00 uur (vanuit het zuidwesten gezien) 
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8. Conclusies 
 
Uit de bezonningsdiagrammen die in voorgaande paragrafen zijn opgenomen kunnen de 
volgende conclusies worden getrokken: 
 

- Op 21 maart kan het meest westelijke hoogteaccent van 32 meter in de vroege 
ochtend (alleen rond 07.00 uur) voor enige schaduw op het kantoorgebouw aan de 
Beneluxlaan 2 zorgen. Om 8.00 uur is de zon al zodanig gedraaid dat er geen 
schaduw op het kantoorgebouw is. Gedurende de dag valt de schaduw van de 
gebouwen van Snellerpoort inclusief de hoogteaccenten op Snellerpoort zelf of op de 
spoorbaan. De woningen aan de overzijde van het spoor komen als gevolg van de 
bouw van de woningen in Snellerpoort niet in de schaduw te liggen.  
De bestaande gebouwen van het winkelcentrum Snel & Polanen ondervinden alleen 
in de avond (vlak voor zonsondergang) enige schaduw als gevolg van de nieuwbouw.  
 

- Op 2 juni kan het meest westelijke hoogteaccent van 32 meter in de vroege ochtend 
(rond 06.00 uur) voor enige schaduw op het kantoorgebouw aan de Beneluxlaan 2 
zorgen. Om 8.00 uur is de zon al zodanig gedraaid dat er geen schaduw op het 
kantoorgebouw is. Gedurende de dag valt de schaduw van de gebouwen van 
Snellerpoort inclusief de hoogteaccenten op Snellerpoort zelf of op de spoorbaan. De 
woningen aan de overzijde van het spoor komen als gevolg van de bouw van de 
woningen in Snellerpoort niet in de schaduw te liggen. 
De bestaande gebouwen van het winkelcentrum Snel & Polanen ondervinden alleen 
in de avond (rond 20.00 uur) enige schaduw als gevolg van de nieuwbouw.  

 
- Op 23 september kan het meest westelijke hoogteaccent van 32 meter in de vroege 

ochtend voor enige schaduw op het kantoorgebouw aan de Beneluxlaan 2 zorgen. 
Om 10.00 uur is de zon al zodanig gedraaid dat er geen schaduw op het 
kantoorgebouw is. Gedurende de dag valt de schaduw van de gebouwen van 
Snellerpoort inclusief de hoogteaccenten op Snellerpoort zelf of op de spoorbaan. De 
woningen aan de overzijde van het spoor komen als gevolg van de bouw van de 
woningen in Snellerpoort niet in de schaduw te liggen.  
De bestaande gebouwen van het winkelcentrum Snel & Polanen ondervinden alleen 
in de avond (rond 18.00 uur) enige schaduw als gevolg van de nieuwbouw door de 
lage stand van de zon.  

 
- Op 21 december zorgt de nieuwbouw van Snellerpoort alleen in de ochtend (rond 

10.00 uur) voor schaduw bij meerdere woningen aan de overzijde van het spoor. Op 
de overige tijdstippen (12.00, 14.00 en 16.00 uur) zorgt alleen de hoogteaccenten 
van 45 meter aan de zijde van het spoor voor enige schaduw bij de bestaande 
woningen aan de overzijde van het spoor. Door de omvang van het hoogteaccent is 
de tijdsduur van deze extra schaduw bij een bestaande woning beperkt. 

 
Over het algemeen wordt 21 maart en 23 september als maatgevende data aangehouden. 
Op 2 juni staat de zon bijna op het hoogste punt en is er vrijwel nergens sprake van enige 
extra schaduw. Op 21 december staat de zon op z’n laagst en is er op veel plekken sprake 
van schaduw. De data 21 maart en 23 september geven een gemiddelde over het jaar weer. 
Uit de bezonningsstudie blijkt dat op de maatgevende data er alleen in de vroege ochtend 
enige extra schaduwwerking kan optreden bij een kantoorpand aan de Beneluxlaan 2. In de 
avond – net voor zonsondergang - kan er enige extra schaduw zijn bij de woningen en 
winkels van het winkelcentrum.  
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Door de onderlinge afstand en de onderlinge oriëntatie is er gedurende het grootste deel van 
de dag geen sprake van extra schaduwwerking op de bestaande omliggende gebouwen 
alsmede op de bestaande woningen aan de noordzijde van het spoor.  
 
Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de realisatie van woningen 
en een supermarkt in het project Snellerpoort, inclusief de voorgenomen bouw van 
hoogteaccenten van 32 aan de zuidwestzijde, 45 meter aan de zijde van het spoor en 40 
meter bij het winkelcentrum, niet leidt tot een onevenredige verslechtering van de bezonning 
van omliggende (woon)gebouwen.   
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING 

1.1. Aanleiding  

Aanleiding voor de voorliggende m.e.r. beoordelingsnotitie is de voorgenomen ontwikkeling 

van het gebied Snellerpoort in Woerden. Uitgangspunt in de planvorming is de realisatie 

van een stedelijke woonwijk met 800 woningen aan de zijde van het spoor met 

bijbehorende verkeersontsluiting, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en water. De 

huidige Steinhagenseweg wordt daarbij omgelegd naar een tracé langs het spoor en wordt 

aangeduid als Beneluxlaan. Het bestaande winkelcentrum Snel & Polanen met winkels 

voor dagelijkse levensbehoefte wordt uitgebreid met een supermarkt (2.600 m² bvo, 

inclusief bijbehorende ondersteunende horeca) en 100 appartementen. Het 

woningbouwprogramma voor heel Snellerpoort bedraagt daarmee 900 woningen.  

 

De stedenbouwkundige opzet gaat uit van een mix van grondgebonden 

eengezinswoningen en appartementen. Deze worden gerealiseerd in bouwvelden die met 

elkaar verbonden zijn via buurtstraten en zogenaamde “stadsstraten” waar voornamelijk 

appartementen worden gerealiseerd. Op een aantal plekken worden hoogteaccenten 

gerealiseerd tot maximaal 45 meter hoog. Op de onderstaande is een deel van de 

maquette weergegeven waar een stedenbouwkundige voorbeeldverkaveling is uitgewerkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor Snellerpoort zijn twee bestemmingsplannen in voorbereiding, één voor het 

woongebied en één voor de uitbreiding van het winkelcentrum. In het kader van deze 

bestemmingsplannen moet worden onderzocht of de voorgenomen ontwikkeling 

“belangrijke nadelige gevolgen” voor het milieu heeft. In de voorliggende m.e.r. 

beoordelingsnotitie wordt dit onderzocht. 
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Op de onderstaande afbeelding zijn de plangebieden van beide bestemmingsplannen 

weergegeven. 

 
Afbeelding: bestemmingsplan Snellerpoort Woerden (woongebied) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: bestemmingsplan uitbreiding 

winkelcentrum Snel en Polanen 
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1.2. Waarom een vormvrije m.e.r.-beoordeling? 

De milieueffectrapportage-procedure (m.e.r.) is bedoeld om het milieubelang volwaardig en 

vroegtijdig in de plan- en besluitvorming in te brengen. Een m.e.r. is altijd gekoppeld aan 

een plan of besluit, bijvoorbeeld een structuurvisie, bestemmingplan of vergunning. De 

wettelijke eisen ten aanzien van m.e.r. zijn vastgesteld in de Wet Milieubeheer en in het 

besluit m.e.r.  

 

Artikel 7.2 Wet milieubeheer (toets aan bijlage C en D van het Besluit m.e.r. 

 

Voor de voorgenomen ontwikkeling dient gemotiveerd te worden of sprake is van negatieve 

effecten op het milieu. Afhankelijk van de omvang van de ontwikkeling dient een m.e.r.-

procedure (C-lijst), een m.e.r.- beoordelingsprocedure (D-lijst) of een vormvrije m.e.r.-

beoordelingsprocedure uitgevoerd te worden. Deze omvang van een ontwikkeling staat 

beschreven in het Besluit m.e.r. in bijlage C en D, onder de kolom 'drempelwaarde'.  

 

De voorgenomen realisatie van Snellerpoort in Woerden valt onder categorie D 11.2 

“De aanleg, wijziging of uitbreiding van stedelijke ontwikkelingsproject met inbegrip van de 

bouw van winkelcentra of parkeerterreinen”. De omschrijving van de drempelwaarden 

behoren bij deze categorie is opgenomen in onderstaande tabel. 

 

Voor deze categorie D 11.2 activiteit uit de bijlage bij het Besluit m.e.r. geldt een 

ondergrens voor een m.e.r.-beoordelingsplicht. De oppervlakte van Snellerpoort bedraagt 

minder dan 100 hectare, binnen het plangebied worden minder dan 2.000 woningen 

gerealiseerd (maximaal 900) en minder dan 200.000 m² bedrijfsvloeroppervlakte (maximaal 

2.600 m² supermarkt) gerealiseerd. Dit betekent dat er in dit geval geen m.e.r.-beoordeling, 

maar een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd dient te worden. 
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Artikel 7.2A Wet milieubeheer (toets passende beoordeling Wet Natuurbescherming) 

 

Een m.e.r.-plicht is aan de orde als significant negatieve effecten op Natura2000-gebieden 

door het voornemen niet op voorhand kunnen worden uitgesloten, en het voornemen 

mogelijk wordt gemaakt in een bestuursrechtelijk of wettelijk voorgeschreven kaderstellend 

plan. Binnen een straal van 5 kilometer rondom de locatie van de voorgenomen activiteit 

bevinden zich geen Natura2000-gebieden. Het dichtstbijzijnde Natura2000-gebied ligt op 

een afstand van circa 8 kilometer (Nieuwkoopse Plassen).  

 
 

De realisatie van de woningen en de uitbreiding van het winkelcentrum genereert extra 

verkeersbewegingen, zie paragraaf 3.1. Deze toename van het verkeer leidt niet tot een 

toename van de stikstofdepositie, zowel niet in de bouwfase als in de gebruiksfase. 

Hierdoor zijn significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen 

uitgesloten. Een m.e.r. plicht is op grond hiervan niet aan de orde.   
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1.3. Criteria voor het toetsen van activiteiten in een vormvrije m.e.r-beoordeling 

De toets wordt gedaan op basis van dezelfde criteria die ook gelden bij een m.e.r.-

beoordeling. Deze beoordeling is dus gekoppeld aan de richtlijnen in bijlage III van de 

Europese Richtlijn milieueffectbeoordeling. In deze bijlage staan drie criteria met 

uitgangspunten per criterium benoemd: kenmerken van de activiteit, plaats van de activiteit 

en kenmerken van het potentiële effect, zie onderstaande tabel: 

 
 

1.4. Leeswijzer 

Deze notitie is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 is de plaats van de activiteit en de 

kenmerken van de activiteit (aard en omvang, wijze van aanleg) beschreven. In hoofdstuk 

zijn de kenmerken van het potentiële effect van de activiteit beschreven. In hoofdstuk 4 

wordt afgesloten met conclusies.  
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HOOFDSTUK 2. PLAATS EN KENMERKEN VAN DE ACTIVITEIT 

2.1. Plaats van de activiteit 

Het gebied Snellerpoort ligt in het bebouwde gebied van de gemeente Woerden. Het 

plangebied kenmerkt zich in de huidige situatie als een braakliggend grasveld midden in de 

stad Woerden. Het gebied wordt door schapen begraasd. Het spoor Gouda - Utrecht ligt 

ten noorden van het plangebied. Het plangebied ligt ingesloten tussen het spoor en de 

woonwijken Snel en Polanen, Stedenbuurt, Eilandenbuurt, Schrijversbuurt en de nieuwste 

uitbreiding Waterrijk Woerden. Op de onderstaande luchtfoto is de ligging van het 

plangebied binnen Woerden weergegeven. 

 
 

Het plangebied is in de huidige situatie vrijwel volledig onbebouwd en (tijdelijk) begroeid 

met gras. Daarnaast ligt de huidige Steinhagenseweg in het plangebied met een tijdelijk 

parkeerterrein aan de noordzijde, ter hoogte van het bestaande winkelcentrum Snel en 

Polanen. Op het perceel Cattenbroekerdijk 1 zijn in de huidige situatie bedrijfsgebouwen en 

een woning gerealiseerd.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding: huidige braakliggende 
terrein Snellerpoort  
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2.2. Kenmerken van de activiteit  

Bij de ontwikkeling van het project Snellerpoort worden in het plangebied 900 woningen 

toegevoegd, waarvan 800 woningen in het woongebied en 100 woningen bij het bestaande 

winkelcentrum Snel en Polanen. De 100 woningen worden gerealiseerd boven een nieuw 

te bouwen supermarkt met een bruto vloeroppervlakte van 2.600 m² (inclusief 

ondergeschikte ondersteunende horeca van maximaal 100 m²) plus bijbehorende 

parkeervoorzieningen. De woningen worden gelet op de ligging nabij het station gebouwd 

in hoge dichtheden. Er wordt een mix aan grondgebonden eengezinswoningen (3-5 

bouwlagen) en appartementen (4 tot 10 bouwlagen, met enkele accenten tot maximaal 15 

bouwlagen) gerealiseerd, zie onderstaande afbeelding.  

 
De huidige verkeerskundige ontsluiting wordt gewijzigd, waarbij de huidige 

Steinhagenseweg wordt verlegd naar een tracé langs het spoor: De Beneluxlaan. Het 

nieuwe woongebied wordt voorzien van buurtstraten die op twee plekken aansluiten op de 

hoofdontsluiting: aan de noordzijde en de oostzijde (nabij Cattenbroekerdijk). Voor fietsers 

wordt een vrijliggend fietspad langs de Beneluxlaan aangelegd. Door de woonwijk kunnen 

fietsers gebruik maken van de verkeersluwe buurtstraten en bestaande fietspaden.  
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Bij de kenmerken van de activiteit, de realisatie van Snellerpoort, dient het volgende in 

overweging te worden genomen bij de beantwoording van de vraag of sprake kan zijn van 

aanzienlijke negatieve milieugevolgen: 

- de omvang van het project; 

- het gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 

- de productie van afvalstoffen; 

- verontreiniging en hinder en risico van ongevallen. 

 

De omvang van de ontwikkelingen in het plangebied is, gerelateerd aan de stedelijke 

omgeving, niet zodanig dat sprake is van een bijzondere omstandigheid en belangrijke 

negatieve milieugevolgen. Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de productie van 

afvalstoffen leidt ook niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. De kwaliteit van 

de gebouwde voorzieningen zal voldoen aan het wettelijke kader van het Bouwbesluit en bij 

de aanleg van de openbare ruimte wordt uitgegaan van duurzame materialen. 

Ook ten aanzien van de twee laatste aspecten ‘verontreiniging en hinder’ en ‘risico van 

ongevallen’ zijn geen bijzondere omstandigheden aan te wijzen die belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu kunnen hebben. De bouw van Snellerpoort op zich leidt 

gerelateerd aan de gangbare bouwen aanlegprocessen, niet tot ernstige verontreiniging of 

hinder dan wel risico van ongevallen. Er is in dit opzicht dan ook geen sprake van 

belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu. Vastgesteld kan worden dat de bouw van 

Snellerpoort gezien de kenmerken ervan, geen belangrijke negatieve gevolgen voor het 

milieu heeft. 
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2.3. Cumulatie met andere projecten 

Voor de beoogde ontwikkeling van Snellerpoort zijn twee bestemmingsplannen in 

procedure gebracht. Een bestemmingsplan voor het woongebied (800 woningen) en een 

bestemmingsplan voor de uitbreiding van het winkelcentrum (realisatie supermarkt van 

2.600 m² bvo, 100 woningen en bijbehorende parkeergarage). In de nabijheid van het 

plangebied Snellerpoort wordt door de gemeente Woerden gewerkt aan planvorming voor 

twee gebieden onder de noemer “Poort van Woerden”, zijnde het stationsgebied en het 

bedrijventerrein Middelland Noord.  

 

Stationsgebied  

Op 12 februari 2019 heeft de raad de Startnotitie Poort van Woerden vastgesteld 

(raadsbesluit 19R.00128). Daarin is bepaald dat voor het stationsgebied een 

stedenbouwkundige visie zal worden opgesteld. Daarbij worden de bestaande kaders voor 

Snellerpoort en Middelland meegenomen. In november 2019 is bij de gemeenteraad van 

Woerden aangegeven dat de stedenbouwkundige visie in 2020 wordt opgesteld. Er is ten 

tijde van het schrijven van deze m.e.r. beoordelingsnotitie nog geen concept gereed.  

 

Middelland - Noord 

In november 2019 is de Structuurvisie Middelland Noord vastgesteld. Daarin is de 

toekomstvisie voor het bestaande bedrijventerrein opgenomen. Uitgangspunt is de 

transformatie van het bestaande bedrijventerrein tot een gemengd stedelijk woongebied. In 

de visie is op hoofdlijnen aangegeven voor welke delen de bedrijfs- en kantoorfunctie 

behouden blijft en waar transformatie naar woningbouw mogelijk is. Aangegeven is dat de 

visie geen vastomlijnd plan is, maar vooral een uitnodiging aan de eigenaren, gebruikers en 

andere betrokkenen om verdere plannen uit te werken. De gemeente heeft bij die 

initiatieven een faciliterende en stimulerende rol.  

 

Vastgesteld kan worden dat voor beide gebieden (Stationsgebied en Middelland) nog geen 

uitgewerkt programmatisch kader (aantallen woningen en voorzieningen) beschikbaar is die 

in deze m.e.r. beoordeling zou kunnen worden betrokken. Voor beide projecten geldt dat er 

nog visievorming en planvorming moet plaatsvinden, voordat een bestemmingsplan of 

omgevingsplan kan worden opgesteld. Voor Snellerpoort is een ambitiedocument (2018), 

een stedenbouwkundig plan (2019) en voorontwerpbestemmingsplan (2019) opgesteld 

waarin de stedenbouwkundige en programmatische kaders zijn vastgelegd en de effecten 

zijn onderzocht.  

 

Een mogelijke cumulatie van effecten met de visies voor Middelland en het stationsgebied 

zal vooral op verkeerskundig aan de orde kunnen zijn. Dit is in het volgende hoofdstuk bij 

de afzonderlijke milieuthema’s beschouwd. 
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HOOFDSTUK 3. KENMERKEN VAN HET POTENTIËLE EFFECT  

3.1. Verkeer en parkeren  

Voor de realisatie van Snellerpoort is een verkeersonderzoek uitgevoerd. Daarin is 

onderzocht wat de effecten van de bouw van 900 woningen en de uitbreiding van het 

winkelcentrum met een supermarkt zijn. Tevens is onderzocht of het omliggende wegennet 

de extra verkeersbewegingen kan verwerken.  

 

Verkeersgeneratie nieuwe situatie 

 

De verkeersgeneratie is berekend met toepassing van de kencijfers van het CROW. In de 

huidige situatie betreft het gebied een braakliggend terrein. In het verkeersonderzoek is 

uitgegaan van het woonmilieutype 'buiten-centrum met hoge dichtheid' (CROW-publicatie 

381, tabel A6). Dit woonmilieu wordt gehanteerd omdat de locatie buiten het centrum is 

gelegen, maar wel een hoge dichtheid heeft en vlakbij het intercity-treinstation ligt. Per 

woning geldt in dit woonmilieutype een verkeersgeneratie van 2,8 motorvoertuig-

bewegingen per etmaal. 

 

Voor het woonprogramma van maximaal 800 woningen in het woongebied betekent dit een 

verkeersgeneratie van maximaal 2.240 mvt/etmaal ligt op een gemiddelde weekdag. 

Omrekening naar een gemiddelde werkdag vindt plaats met de standaard factor 1,11 voor 

woonfuncties. Op een gemiddelde werkdag genereert de ontwikkeling maximaal 2.487 

mvt/etmaal. Naast de ontwikkeling van maximaal 800 woningen, worden er aan de 

zuidzijde van het plangebied een uitbreiding van het bestaande winkelcentrum Snel en 

Polanen met een supermarkt (2.600 m² bvo) en 100 appartementen gerealiseerd. De 

beoogde uitbreiding van het winkelcentrum met een nieuwe supermarkt en 100 

appartementen leidt tot een extra verkeersgeneratie van circa 2.900 mvt/etmaal 

(weekdaggemiddeld).  

 

Totaal betekent dit dat de ontwikkelingen in het gebied (woongebied + uitbreiding 

winkelcentrum) op een gemiddelde weekdag totaal circa 5.158 mvt/etmaal 

(weekdaggemiddeld) genereren. Gelet op de huidige functies in het gebied die eveneens 

over de nieuwe interne ontsluitingswegen worden afgewikkeld, is de totale 

verkeersgeneratie (ruim naar boven) afgerond circa 6.000 mvt/etmaal. Bij een 50%/50% 

verhouding over de oostelijke en westelijke ontsluitingspunten op de Beneluxlaan, betekent 

dit een verkeersintensiteit (weekdaggemiddeld) van maximaal circa 3.000 mvt/etmaal op de 

interne ontsluitingswegen. 

 

Verkeersafwikkeling 

 

Om de verkeersafwikkeling te beoordelen is de afwikkeling in een spitsuur maatgevend, 

waarin doorgaans maximaal 10% van de etmaalintensiteit wordt afgewikkeld (CROW-

publicatie 256 Verkeersgeneratie woon- en werkgebieden). In een gemiddeld spitsuur 

betekent dit een verkeersgeneratie van maximaal 250 mvt. Dit verkeer zal zich naar 

verwachting ongeveer 50%/50% verdelen over de twee ontsluitingspunten op de 

Beneluxlaan (op basis van ligging ontsluiting parkeergarages). Met de routeplanner zijn 
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vervolgens routes naar regionale bestemmingen geraadpleegd. Hieruit blijkt dat het 

merendeel van het verkeer (naar verwachting 75%) via de Steinhagenseweg richting de 

Europabaan en Middellandbaan zal ontsluiten. Van hieruit is het centrum van Woerden en 

de A12 te bereiken. Het overige deel (circa 25%) zal naar verwachting gebruik maken van 

de Steinhagenseweg in noordoostelijke richting, waar aansluiting met de N198 mogelijk is.  

 

Door Bono Traffics is onderzoek gedaan naar de verkeersafwikkeling van de buurtstraten 

en stadsstraten binnen Snellerpoort op de hoofdontsluiting (de omgelegde 

Steinhagenseweg/ Beneluxlaan). In het onderzoek is geconcludeerd dat zowel voor het 

verkeer dat de wijk inrijdt als het verkeer dat de wijk verlaat de gemiddelde verliestijd (< 25 

seconden) en de maximale wachtrijlengte acceptabel zijn. De verliestijden in de avondspits 

zijn groter dan tijdens de ochtendspits, maar blijven nog binnen de grenswaarden. De kans 

op risicovol rijgedrag blijft hierdoor klein. De ontwikkeling van Snellerpoort en het 

winkelcentrum leidt hierdoor tot een beperkt effect op de kwaliteit van de 

verkeersafwikkeling op de Beneluxlaan. Dit extra verkeer kan binnen de voorgenomen 

vormgeving worden afgewikkeld. 

 

In het verkeersonderzoek is gebruik gemaakt van het actuele Woerdense verkeersmodel 

waarin ook andere concrete ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Woerden zijn 

opgenomen, waaronder Middelland Noord. De verkeersafwikkeling van Snellerpoort en 

Middelland Noord/Stationsgebied vindt op één weg gezamenlijk plaats (Europabaan). Het 

verkeer van en naar Middelland Noord/stationsgebied zal daarnaast ook via de 

Burgemeester van Zwietenweg (N420) richting de A12 rijden. De Europabaan heeft 

voldoende capaciteit om het verkeer van en naar de genoemde gebieden te verwerken. 

Verkeerskundig leiden de ontwikkelingen in samenhang bezien dus niet tot knelpunten.  

 

Parkeren 

 

Voor de woningbouw en de uitbreiding van het winkelcentrum zijn de parkeernormen uit het 

gemeentelijk parkeerbeleid kader, die zijn gebaseerd op de richtlijnen van het CROW. De 

parkeernormen zijn middels een dynamische verwijzing naar het geldende parkeerbeleid in 

de planregels van het bestemmingsplan vastgelegd. Voor het woongebied is het 

uitgangspunt dat parkeerplaatsen voor bewoners worden gerealiseerd binnen de 

bouwvelden. Het bezoekersparkeren vindt plaats op straat. In een inrichtingsplan voor de 

openbare ruimte wordt rekening gehouden met de nu geldende norm voor 

bezoekersparkeren (0,3 plek per woning). In de openbare ruimte is voldoende plek 

beschikbaar om het aantal benodigde bezoekersparkeerplaatsen te realiseren. De 

bouwvelden hebben voldoende omvang om het bewonersparkeren te realiseren.  

 

Conclusie 

 

De realisatie van woningen in Snellerpoort en de uitbreiding van het winkelcentrum Snel en 

Polanen leidt tot extra verkeersbeweging op de omliggende wegen. Uit het 

verkeersonderzoek is gebleken dat het verkeer goed kan worden afgewikkeld, er zijn geen 

verkeerskundige knelpunten te verwachten. In het plangebied worden voldoende 

parkeervoorzieningen gerealiseerd conform het gemeentelijk parkeerbeleid. Er wordt 

geconcludeerd dat er ten aanzien van het aspect verkeer en parkeren geen belangrijk 

nadelige gevolgen voor het milieu verwacht worden. 
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3.2. Luchtkwaliteit  

Kader  

 

In de Wet Milieubeheer (Wm) zijn de belangrijkste wet- en regelgeving voor het 

milieuaspect luchtkwaliteit vastgelegd. Een bestuursorgaan kan een besluit, dat gevolgen 

heeft voor de luchtkwaliteit nemen wanneer aan één of meer van de grondslagen wordt 

voldaan genoemd in artikel 5.16 van de Wm. De concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijn 

stof (PM10) zijn maatgevend voor de beoordeling van de luchtkwaliteit. In het ‘Besluit niet in 

betekende mate bijdragen’ is bepaald dat een project ‘niet in betekende mate’ kan 

bijdragen aan de luchtkwaliteit. Indien dit het geval is dan hoeft er geen toetsing aan de 

grenswaarden plaats te vinden. Daarbij is de grens gesteld op een toename van de 

concentratie stikstofdioxide en fijn stof van maximaal 3% als gevolg van de nieuwe 

ontwikkeling. Bij een bouwprogramma van maximaal 1.500 woningen of 100.000 m2 

kantoren (bij één ontsluitingsweg) of een combinatie van beiden is er sprake van ‘niet in 

betekende mate’ bijdragen. 

 

Situatie Snellerpoort 

 

In het kader van het bestemmingsplan is onderzoek gedaan naar de effecten van de 

voorgenomen ontwikkeling op de luchtkwaliteit. Aan de hand van de NIBM-tool is 

vastgesteld dat er mogelijk sprake kan zijn van een “in betekenende mate” bijdragen aan 

de concentraties. Daarom is aan de hand van de monitoringstool (www.nsl‐monitoring.nl), 

die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort, bekeken hoe hoog de 

concentraties luchtverontreinigende stoffen in de huidige situatie ter plaatse van het 

plangebied zijn. Vervolgens is onderzocht of met de in de NIBM-tool berekende toename 

nog kan worden voldaan aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Uit het onderzoek 

blijkt dat ook in de nieuwe situatie ruimschoots aan de grenswaarden uit de Wet 

milieubeheer voldaan kan worden.  

 

Conclusie 

 

De realisatie van woningen in Snellerpoort en de uitbreiding van het winkelcentrum Snel en 

Polanen leidt niet tot overschrijding van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Ten 

aanzien van het aspect luchtkwaliteit worden geen belangrijk nadelige gevolgen voor het 

milieu verwacht. 

3.3. Externe veiligheid  

Kader  

 

Externe veiligheid gaat als milieuthema in op de kans en de bijbehorende effecten van een 

calamiteit met gevaarlijke stoffen. Hierbij kan het gaan om opgeslagen stoffen bij onder 

andere bedrijven en LPG-tankstations, maar ook stoffen die worden getransporteerd over 

de weg, het water, per spoor of door buisleidingen en luchthavens. Voor inrichtingen is het 

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) het relevante beleidskader, voor buisleidingen 

is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en voor transport het Besluit externe 

veiligheid transportroutes (Bevt). Daarnaast staan binnen het beleidskader voor externe 
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veiligheid twee kernbegrippen centraal: plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Deze 

begrippen tonen onderlinge samenhang maar hebben ook wezenlijke verschillen. 

 
Plaatsgebonden Risico (PR) 

Het plaatsgebonden risico (PR) geeft kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten 

gevolge van een ongeval bij een risicovolle activiteit. Dit wordt weergeven met een contour, 

die aangeeft tot waar het risico groter is dan 1 op een miljoen (10-6) per jaar om te komen 

te overlijden als een fictief persoon het hele jaar zich binnen deze contour bevindt. Binnen 

deze contour mogen geen kwetsbare objecten aanwezig zijn of worden geprojecteerd. 

 

Groepsrisico (GR) 

Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep of 

slachtoffers valt met een bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de 

maatschappelijke ontwrichting bij een calamiteit. Voor het berekenen van de hoogte wordt 

gekeken hoeveel mensen op welke afstand tot de risicobron er aanwezig zijn binnen het 

invloedgebied van de risicobron. Het invloedgebied is een contour vanaf de risicobron, die 

aangeeft tot waar 1% van de mensen komt te overlijden bij een calamiteit. Voor het GR 

geldt geen harde normering. Het bevoegd gezag bepaalt of de kans op een ongeval en het 

potentieel aan slachtoffers voor haar acceptabel is. In het Bevi, het Bevb en het Bevt is een 

verplichting tot verantwoording van het groepsrisico opgenomen. Bij deze 

verantwoordingsplicht dient het bevoegd gezag het groepsrisico te onderbouwen en te 

verantwoorden. Hierbij geeft het bevoegd gezag aan het groepsrisico in de betreffende 

situatie aanvaardbaar wordt geacht, bijvoorbeeld door maatregelen die de zelfredzaamheid 

bij ongevallen met gevaarlijke stoffen kunnen bevorderen. 

 

Situatie Snellerpoort 

 

Overeenkomstig de professionele risicokaart waarin relevante risicobronnen worden 

getoond, zijn in de nabije omgeving van het plangebied geen risicovolle inrichtingen 

aanwezig. Wel worden in de nabije omgeving van het plangebied gevaarlijke stoffen 

vervoerd over de weg en het spoor. Verder worden in de nabije omgeving van het 

plangebied geen gevaarlijke stoffen vervoerd over het water of door buisleidingen. 

 

Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling is door Adviesgroep AVIV onderzoek gedaan 

naar het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. In het onderzoek is vastgesteld dat aan 

de grenswaarde van het plaatsgebonden risico kan worden voldaan. Het plaatsgebonden 

risico vormt geen belemmering voor de ontwikkeling. Het groepsrisico is in zowel de huidige 

als toekomstige situatie lager dan de oriëntatiewaarde. Er is sprake van een minimale 

toename van het groepsrisico. Deze toename moet, hoe klein ook, worden verantwoord. 

 

Conclusie 

 

De realisatie van woningen in Snellerpoort en de uitbreiding van het winkelcentrum Snel en 

Polanen leidt niet tot overschrijding van de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico en 

een minimale toename van het groepsrisico (oriënterende waarde). Ten aanzien van het 

aspect externe veiligheid worden geen belangrijk nadelige gevolgen voor het milieu 

verwacht. 
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3.4. Bodem  

Kader 

 

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening dient in verband met de uitvoerbaarheid van 

een ruimtelijke ontwikkeling rekening gehouden te worden met de bodemgesteldheid in het 

plangebied. Bij functiewijziging dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is 

voor de beoogde functie en moet worden vastgesteld of sprake is van een 

saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende 

bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient 

te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie 

(functiegericht saneren). Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op schone grond te 

worden gerealiseerd. 

 

Situatie Snellerpoort 

 

Voor Snellerpoort is in 2008 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Mogelijk is de 

milieuhygiënische kwaliteit op de locatie vanaf 2008 veranderd. Dit was aanleiding om een 

actueel historisch vooronderzoek conform NEN 5725 uit te laten voeren. Tijdens het 

actualiseren historische bodemonderzoek zijn geen aanvullende verdachte deellocatie naar 

voren gekomen. Voor een deel van het plangebied is een verkennend “asbest in puin” 

onderzoek uitgevoerd. Visueel is er geen asbest verdacht materiaal waargenomen. 

Analytisch is er geen asbest waargenomen. Ook in de fijne fractie (respirabele vezels) is er 

geen asbest (indicatief) waargenomen. De locatie kan als voldoende onderzocht worden 

beschouwd. In het onderzoek is geconcludeerd dat er geen belemmeringen zijn op 

milieuhygiënisch vlak voor de bestemmingsplanwijziging. 

Voor de locatie Cattenbroekerdijk 1 is afzonderlijk bodemonderzoek uitgevoerd. Daarin is 

aangetoond dat in de grond sprake is van hooguit lichte verontreinigingen die geen 

aanleiding geven tot het uitvoeren van aanvullend bodemonderzoek. 

 

Conclusie  

 

Uit het uitgevoerde bodemonderzoek blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 

voldoende is voor het toekomstige gebruik als woongebied en de uitbreiding van het 

winkelcentrum met een supermarkt. Ten aanzien van het aspect bodem worden geen 

belangrijk nadelige gevolgen voor het milieu verwacht. 

3.5. Water 

Kader 

 

De ‘watertoets’ is een instrument dat op een expliciete en evenwichtige wijze de 

waterhuishoudkundige belangen laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en 

besluiten. De watertoets wordt niet achteraf uitgevoerd maar wordt in een zo vroeg mogelijk 

stadium meegenomen in het proces. Hierbij wordt gekeken naar de huidige en toekomstige 

situatie en worden eventuele knelpunten en oplossingen aangedragen. Toekomstige 

ontwikkelingen moeten voldoen aan de waterbergingsnormen. Herinrichting, stedelijke 

vernieuwing of nieuwbouw moeten daarbij alle mogelijk kansen voor het bergen van extra 
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water benutten. Indien verhard oppervlak toeneemt bij een ontwikkeling dan moet daarvoor 

extra waterberging worden gerealiseerd. 

 
Situatie Snellerpoort 

 

Conform het beleid van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geldt bij een toename 

van het verhard oppervlak met meer dan 10.000 m² een vergunningsplicht, waarbij per 

geval beoordeeld wordt hoeveel compensatie nodig is. Wanneer de toename van nog niet 

gecompenseerd verhard oppervlak over de afgelopen vijf jaren kleiner is dan 10.000 m² en 

de toename volledig wordt gecompenseerd, geldt een algemene regel met meldplicht. Met 

volledig compenseren wordt in dit verband bedoeld dat er in stedelijk gebied een oppervlak 

van 15% van de toename van verhard oppervlak aan nieuw oppervlaktewater wordt 

gegraven en in landelijk gebied 10%. Voor Snellerpoort geldt gelet op de ligging in het 

stedelijk gebied een compensatieregel van 15%. 

 

Voor Snellerpoort wordt uitgegaan van de realisatie van een waterpartij aan de noordzijde 

en oostzijde van het plangebied. De omvang van het water is afgestemd op de eis van het 

Hoogheemraadschap om 15% van de toename verharding en bebouwing te compenseren 

in nieuw open water. Aan deze eis kan worden voldaan. 

 

In en rond Snellerpoort liggen geen waterkeringen die door de realisatie van Snellerpoort 

kunnen worden aangetast.  

 

Conclusie 

 

De realisatie van woningen in Snellerpoort en de uitbreiding van het winkelcentrum Snel en 

Polanen leidt tot een toename van de bebouwde en verharde oppervlakte ten opzichte van 

de huidige situatie. Er wordt overeenkomstig de eisen van het Hoogheemraadschap 

voldoende nieuw oppervlaktewater gerealiseerd. Ten aanzien van het aspect water worden 

geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu verwacht. 

3.6. Ecologie  

Kader 
 
De Wet natuurbescherming (Wnb) zorgt ervoor dat nieuwe ontwikkelingen moeten worden 

getoetst aan de eisen die ervoor zorgen dat er geen verstoring plaatsvindt van Natura 

2000-gebieden. Verder regelt de wet soorten bescherming en de bescherming van 

houtopstanden. Naast de Wnb, zijn er ook gebieden die planologisch beschermd zijn. Dit 

betreft het 'Natuurnetwerk Nederland’ (NNN). De bescherming van het NNN verloopt via 

het ruimtelijke ordeningsrecht (Barro). 

 

Situatie Snellerpoort 

 

Voor Snellerpoort is ecologisch onderzoek uitgevoerd.  Om de effecten van de realisatie 

van Snellerpoort op de omliggende natuurgebieden in beeld te brengen 

(gebiedsbescherming) is een Aerius berekening gedaan waarmee de stikstofdepositie van 

het project is bepaald. Daarbij is zowel rekening gehouden met de gebruiksfase als de 
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bouwfase. Uit de berekening blijkt dat er tijdens de gebruiksfase van de supermarkt en de 

woningen geen sprake is van een verhoging van de depositie op de verschillende Natura 

2000-gebieden. Uit de berekening blijkt dat er ook tijdens de bouwfase van de woningen en 

de supermarkt geen sprake is van een verhoging van de depositie op de verschillende 

Natura 2000-gebieden. Er is geen sprake van verhoging van de depositie. Er is geen 

vergunning van de Wet natuurbescherming nodig. 

 

Ook voor de soortbescherming is ecologisch onderzoek uitgevoerd. Daarin is vastgesteld 

dat het gebied wordt gebruikt door de rugstreeppad. Hiervoor is nader onderzoek 

uitgevoerd, een activiteitenplan opgesteld en een ontheffing van de Wet natuurbescherming 

verleend. Voor de overige soorten geldt dat de werkzaamheden buiten het reguliere 

broedseizoen (15 maart t/m 15 juli) uitgevoerd dienen te worden. 

 

Voor de kavel Cattenbroekerdijk 1 is een ecologisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit is naar 

voren gekomen dat er aanvullend onderzoek moet worden gedaan naar de mogelijke 

aanwezigheid van vleermuizen, de huismus, sperwer, rugstreeppad en platte schijfhoren. 

Dit onderzoek wordt de komende maanden uitgevoerd. 

 

Conclusie 

 

De voorgenomen ontwikkeling leidt met inachtneming van bovengenoemde maatregelen, 

niet tot negatieve effecten op beschermde natuurgebieden (Natura 2000, NNN-gebieden). 

Voor de rugstreeppad is een ontheffing van de wet Natuurbescherming verleend. Ten 

aanzien van het aspect ecologie worden geen belangrijke nadelige gevolgen voor het 

milieu verwacht. 

3.7. Archeologie en cultuurhistorie 

Kader 

 

De Nederlandse bodem zit vol met archeologische waarden. Met de ondertekening van het 

Europese verdrag van Valletta in 1992, een verdrag over behoud en beheer van het 

archeologische erfgoed, hebben de lidstaten zich tot doel gesteld het bodemarchief te 

beschermen. Met ingang van 1 september 2007 is het Verdrag van Valletta 

geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving door middel van de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg (Wamz), waardoor het verdrag een juridisch fundament 

kreeg.  

 

Archeologische waardenkaart 

 

Conform de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart van de gemeente Woerden 

kent het plangebied een lage archeologische verwachtingswaarde. Voor deze 

verwachtingswaarde geldt conform het archeologiebeleid van de gemeente Woerden een 

onderzoekseis wanneer de ontwikkeling betrekking heeft op een plangebied van 10.000 m² 

of groter én bodemingrepen dieper dan 100 cm onder maaiveld. Het plangebied is groter 

dan 10.000 m². Wanneer bodemingrepen dieper dan 100 cm onder maaiveld plaatsvinden, 

is archeologisch onderzoek noodzakelijk. 
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Situatie Snellerpoort 

 

Door bureau RAAP is een archeologisch bureau onderzoek uitgevoerd. In het onderzoek is 

geconcludeerd dat voor het gebied een uitgesproken lage archeologische verwachting 

geldt, behoudens een klein terrein tegen de noordrand van het plangebied waar in de 19e 

eeuw bebouwing heeft gestaan en de top van het pleistocene zandlandschap waarop in 

theorie resten van tijdelijke kampementen uit het Mesolithicum kunnen voorkomen. 

Aangezien deze stammen uit de 19e eeuw en panden uit dezelfde periode in ruime mate 

en intact voorhanden zijn in de directe omgeving van het plangebied en het centrum van 

Woerden, lijkt archeologisch onderzoek hier niet tot enige kenniswinst te zullen leiden. 

Daarom is geadviseerd ook hier geen verder onderzoek uit te voeren. 

 

Binnen het plangebied bevinden zich geen cultuurhistorische elementen waarmee rekening 

gehouden dient te worden. Er zijn geen Rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten. 

Snellerpoort is ook geen onderdeel van een beschermd stads- en dorpsgezicht. 

 

Conclusie 

 

Het plangebied Snellerpoort heeft conform het gemeentelijk archeologiebeleid en het 

uitgevoerde bureau onderzoek van RAAP een lage archeologische verwachting. Nader 

onderzoek wordt niet nodig geacht. Ten aanzien van het aspect archeologie en 

cultuurhistorie worden geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu verwacht. 

3.8. Wind  

Kader 

 

Volgens het beslismodel zoals opgenomen in de Nederlandse norm NEN 8100:2006 

Windhinder en windgevaar in de gebouwde omgeving wordt, gezien de bouwhoogte van 

meer dan 30 meter, het uitvoeren van een windklimaatonderzoek als noodzakelijk gezien. 

 
Situatie Snellerpoort 

 

In het plangebied Snellerpoort worden enkele hoogbouwelementen gerealiseerd met een 

maximale hoogte van 45 meter. Deze worden gerealiseerd aan de zijde van het spoor en 

bij het winkelcentrum. Door Cauberg Huygen is een windhinderonderzoek uitgevoerd. In 

het kader van de zorg voor een goede ruimtelijke ordening is een theoretische beoordeling 

van het windklimaat uitgevoerd. Deze beoordeling geeft een eerste inzicht in het te 

verwachten windklimaat rondom het bouwplan.  

 

In het onderzoek is geconcludeerd dat op maaiveld overwegend een verantwoord 

windklimaat verwacht mag worden. Echter rondom de hoge bouwdelen kan naar 

verwachting plaatselijk een minder gunstig windklimaat optreden. De verslechteringen zijn 

vooral aanwezig bij de hoeken van de bouwblokken. In het onderzoek is aangegeven dat 

het windklimaat vooral bij de hoogbouwelementen verbeterd kan worden met lokale 

ingrepen. Dat kan bijvoorbeeld door hoogteaccenten naar achteren te schuiven op de plint 

en om de looproutes niet te dicht langs de gebouwhoeken te ontwerpen. Alternatief kan 

overwogen worden luifels toe te passen om het windklimaat lokaal te verbeteren. In de 
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planregels van het bestemmingsplan is een nadere eisen regeling opgenomen, waarmee 

de gemeente de mogelijkheid heeft om nadere eisen te stellen aan de situering, omvang en 

vormgeving van de bebouwing teneinde eventuele windhinder of windgevaar te voorkomen. 

Ook zijn mogelijke maatregelen ter voorkoming van windhinder zoals luifels en schermen 

op basis van deze planregels toegestaan. Op deze wijze kan een goed windklimaat worden 

bereikt.  

 
Conclusie 

 

De realisatie van woningen in Snellerpoort en de uitbreiding van het winkelcentrum Snel en 

Polanen kan leiden tot enige windhinder bij de hoge appartementengebouwen 

(bouwhoogte circa 45 meter). Er zijn echter voldoende bouwkundige maatregelen te treffen 

om een acceptabel windklimaat te realiseren. Ten aanzien van het aspect windhinder 

worden geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu verwacht. 

3.9. Bezonning  

In het kader van het bestemmingsplan is een bezonningsstudie uitgevoerd. Uit de 

bezonningsstudie blijkt dat door de ligging van de nieuwbouw ten opzichte van bestaande 

woningen de effecten van de nieuwbouw op de bezonning van bestaande woningen en 

tuinen beperkt is. Op de maatgevende data (21 maart/ 21 september) is er alleen in de 

vroege avond mogelijk sprake van enige extra schaduw bij de appartementen bij het 

winkelcentrum. Verreweg het grootste deel van de dag leidt de nieuwbouw niet tot extra 

schaduw bij bestaande woningen en tuinen. Ten aanzien van het aspect bezonning worden 

geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu verwacht. 
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HOOFDSTUK 4. CONCLUSIE  

Voor het gebied Snellerpoort in Woerden wordt de bouw van een woonwijk voorzien met 

een totaalprogramma van 900 woningen, waarvan 800 in het woongebied en 100 boven de 

beoogde uitbreiding van het winkelcentrum Snel en Polanen. De uitbreiding van het 

winkelcentrum behelst de bouw van een nieuwe supermarkt van 2.600 m², inclusief 

maximaal 100 m² bijbehorende ondersteunende (dag)horeca. Het plan voorziet tevens in bij 

de nieuwe voorzieningen behorende gebouwde parkeervoorziening.  

 

Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat de effecten van de voorgenomen ontwikkeling 

lokaal optreden. Wezenlijke cumulatieve effecten met andere ruimtelijke ontwikkelingen zijn 

niet te verwachten. Voor de voorgenomen activiteit geldt dat wanneer wordt voldaan aan de 

gestelde eisen en maatregelen er geen belangrijke nadelige milieugevolgen verwacht 

worden. Er is dan ook geen aanleiding om een m.e.r.-procedure te voeren voor deze 

ontwikkeling. 

 

De volgende eisen en maatregelen in het kader van de voorgenomen ontwikkeling zijn van 

toepassing: 

- Een verantwoording van de beperkte overschrijding van de oriëntatiewaarde van het 

groepsrisico.  

- De werkzaamheden dienen buiten het broedseizoen uitgevoerd te worden indien er 

broedvogels in het plangebied aanwezig zijn. 

- Om de mogelijke aanwezigheid van beschermde diersoorten (waaronder 

vleermuizen en huismussen) op het perceel Cattenbroekerdijk aan te tonen dient 

een nader ecologisch onderzoek uitgevoerd te worden. Indien hieruit blijkt dat er 

beschermde soorten aanwezig zijn, dienen mitigerende maatregelen te worden 

toegepast om de eventuele negatieve effecten te voorkomen of verzachten. 
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1 Inleiding 

Door Cauberg Huygen B.V. is voor het plangebied “Snellerpoort” in Woerden een theoretische beschouwing 
van het windklimaat op loopniveau in het plangebied opgesteld. 

De gemeente Woerden werkt aan de bestemmingsplannen voor dit plangebied. Het plangebied ligt tussen 
het spoor Woerden – Vleuten en de Steinhagenseweg en omvat in totaal maximaal 900 woningen en de uit-

breiding van het bestaande winkelcentrum met een supermarkt. In het plan zijn verschillende bouwvolumes 
rondom binnentuinen gecreëerd. Daarnaast worden verschillende hoogte accentenmogelijk gemaakt, waar-
bij de hoogte oploopt tot maximaal circa 15 lagen (45 m hoog). Aan de zuidoostzijde wordt aansluiting 

gezocht bij het bestaande winkelcentrum “Snel en Polanen” door het realiseren van een extra supermarkt 
met woningen en parkeervoorzieningen daarboven.  

Figuur 1.1: Plangebied

Ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure en in het kader van de zorg voor een goede ruimtelijke 
ordening is een theoretische beoordeling van het windklimaat uitgevoerd. Deze beoordeling geeft een eerste 

inzicht in het te verwachten windklimaat op de locatie. De prognose van het windklimaat wordt gegeven op 
grond van de bij het bureau opgebouwde expertise, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van kentallen uit 
literatuuronderzoek. Daar zeer vele factoren het windklimaat bepalen kan een theoretisch onderzoek niet 

een even nauwkeurig beeld geven als windtunnel- of CFD-onderzoek. 

Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van: 

- NEN 8100:2006 en NPR 6097:2006.
- GoogleMaps, Google Earth en BingMaps.
- Voorbeeld verkaveling aangeleverd door de gemeente Woerden.

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving van het plan en het plan en de directe omgeving gegeven. Hoofdstuk 3 
behandelt het toetsingskader met betrekking tot windhinder en windgevaar. In hoofdstuk 4 wordt het 

windklimaat in het plan beoordeeld. Hoofdstuk 6 geeft een samenvatting en conclusies. 

N 
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2 Omschrijving plangebied 

De aanstromende wind waaraan een gebouw blootgesteld wordt is mede bepalend voor het windklimaat op 
loopniveau. Hierbij is de wijdere omgeving waarin een gebouw ligt bepalend voor het karakter van de 

aanstromende wind. Zo waait het aan de kust harder dan in het binnenland, waardoor windeffecten rond 
gebouwen aan de kust groter zullen zijn dan in het binnenland. In een stedelijke omgeving is de 
aanstromende wind ook anders dan op het platteland: wanneer een plan in een omgeving met veel 

hoogbouw gerealiseerd wordt, zal het windklimaat anders zijn dan wanneer hetzelfde plan gerealiseerd 
wordt in een lege polder of een woonwijk met laagbouw. 

Niet alleen de stedenbouwkundige configuratie, maar ook de ligging van het plangebied in de wijdere 
omgeving zijn dus relevant voor de beoordeling van het windklimaat.  

2.1 Windstatistiek op de locatie 

Zoals voorgeschreven in de NEN 8100 is de lokale windstatistiek en de terreinruwheid voor de locatie 
bepaald volgens de NPR 6097. Uit de windstatistiek blijkt dat de windrichting zuid tot zuidwest overheersend 
is op de locatie. Niet alleen komt de wind het grootste deel van de tijd uit deze sectoren, ook komen de 

hoogste windsnelheden bij deze windrichtingen voor.  

Windsnelheid op locatie 

per sector op 60 m hoogte 

Figuur 2.1: Windstatistiek t.p.v. planlocatie 
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2.2 Wijdere omgeving van het plangebied 

Het plan is gelegen in het stedelijke gebied ten oosten van het centrum en het station van Woerden. 

Figuur 2.2: Plan in de omgeving

De direct omliggende bebouwing bestaat uit een mix van woningbouw met enkele stedelijke voorzieningen 
(winkelcentrum, kantoorgebouwen en onderwijsvoorzieningen). De woningbouw concentreert zich voorna-
melijk aan de noordzijde van het spoor (Staatsliedenkwartier) en de zuidzijde van de huidige Steinhagense-

weg (Snel en Polanen). Aan de west- en oostzijde zijn onderwijsvoorzieningen (Minkema College) gereali-
seerd. Aan de westzijde is langs de Beneluxlaan een kantoorgebouw gerealiseerd. Aan de zuidzijde bevindt 
zicht het winkelcentrum Snel en Polanen met bovenliggende woningen en een kantoorgebouw langs de 

huidige Steinhagenseweg.  

Bouwhoogtes bestaande bebouwing 

- De woningbouw bestaat uit eengezinswoningen en gestapelde woningen. Aan de noordzijde van het
spoor zijn eengezinswoningen (bouwhoogte 9 meter) in het Staatsliedenkwartier. Aan de zijde van het
station zijn appartementengebouwen gerealiseerd variërend in bouwhoogte van circa 15 tot 40 meter. Het

plan Witt aan de noordzijde van het spoor voorziet in nieuwbouw met een hoogte variërend van 10 tot
32 meter.

N 
N 
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- De onderwijsvoorzieningen (Minkema College) en het kantoorgebouw aan de Beneluxlaan hebben een

bouwhoogte van ongeveer 15 meter. Aan de zuidzijde van de huidige Steinhagenseweg zijn eengezins-
woningen (9 meter) en appartementen (bouwhoogte tot 28 meter) gebouwd.

- De bebouwing bij het winkelcentrum heeft een bouwhoogte van 9 tot 14 meter. Boven het winkelcentrum

is een appartementengebouw gerealiseerd met een bouwhoogte van circa 25 meter. Langs de huidige
Steinhagenseweg is een kantoorgebouw met een hoogte van 14 meter gebouwd. Het kerkgebouw aan
de Steinhagenseweg heeft een bouwhoogte van maximaal 9 meter.

- Ten oosten van het plangebied is een onderwijsvoorziening (Minkema College) met een bouwhoogte van
circa 13 meter gebouwd.

De ligging in een stedelijke omgeving is relevant voor het windklimaat in het plangebied, gezien de omgeving 
van een plan de wijze waarop wind op het plangebied aan- en afstroomt beïnvloed. De individuele gebou-
wen, in de wijdere omgeving hebben echter minder impact op het windklimaat in het plangebied en vice ver-

sa. Het lokale windklimaat in het plangebied zelf zal voornamelijk bepaald worden door de nieuw te realise-
ren bebouwing in het plangebied. De bebouwing ten noorden van het spoor zal bijvoorbeeld weinig impact 
hebben op het windklimaat in het plangebied, deze bebouwing is relatief laag met enkele hoogteaccenten. 

Tussen deze woningen en het plangebied is een breed spoortalud aanwezig en belangrijker nog, wind uit het 
noorden komt weinig voor (zie figuur 2.1, windroos). Ook andersom zal gelet op de onderlinge afstand de 
nieuwbouw in Snellerpoort nauwelijks effect hebben op de bestaande gebieden ten noorden van het spoor. 

Figuur 2.2: Bouwhoogtes in de omgeving :  Geel = bestaande bouwhoogte 

Blauw = planologisch toegestane bouwhoogte plan Witt (nog niet gerealiseerd)
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Bouwhoogte nieuwbouw Snellerpoort 

Voor Snellerpoort wordt overeenkomstig het Stedenbouwkundig Plan uitgegaan van bouwhoogten die 
variëren van maximaal 16 meter aan de binnenzijde van de bouwblokken tot 20-24 meter aan de randen. 
Daarnaast wordt voorzien in enkele hoogteaccenten. Aan de zuidwestzijde van het plangebied wordt een 

hoogteaccent van maximaal 32 meter gerealiseerd. Bij het winkelcentrum wordt voorzien in een hoogteac-
cent van circa  of 45 meter. Aan de zijde van het spoor wordt bij de verkeersontsluiting een hoogteaccent 
van 45 meter gerealiseerd.  

De wind kan vanuit alle windrichtingen over de aanwezige wijken op het plangebied aanstromen en over het 
plangebied afstromen, waarbij voornamelijk de geplande hoogte accenten tot circa 45 meter boven de aan-

wezige stedelijke laag uitsteken en wind zullen vangen. 
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2.3 Stedenbouwkundig plan 

Onderstaande figuur geeft het bebouwingsplan voor de locatie Snellerpoort weer.  

Figuur 2.3: Invulling plangebied 

Ten behoeve van een gestructureerde toelichting en beoordeling van het plangebied is in deze rapportage 
onderscheid gemaakt in een aantal ‘deelgebieden’, zoals is weergegeven in bovenstaande figuur 2.3. 

o Carré’s met binnenhoven: Het plan bestaat grotendeels uit carrés met binnenhoven, die van zuidwest

naar noordoost achter elkaar geschakeld zijn. Deze bouwvolumes hebben variërende hoogtes tussen
de 9 en 15 meter. Het zuidwestelijke blok van 15 m hoog heeft een hoogteaccent van 30 meter op de

zuidhoek. Het 12 tot 18 m noordoostelijke blok heeft op de noordhoek hoogteaccent van 30 meter hoog.
o Toren westzijde: In het uiterste westen van het plangebied, langs het spoor, is een vrijstaande toren van

45 meter hoog op een plint van 18 meter geprojecteerd.

o Bouwblok langs het spoor: Aan de noordwestzijde van het plangebied, tussen spoor en de westelijke

carrés zijn massieve bouwvolumes van circa 18 m hoog geprojecteerd. Op de noordoosthoek van dit
plandeel, aan de noordzijde van de groenstrook is een hoogteaccent van 45 m gedacht.

o Centrale groenstrook: In het midden van het plan wordt een centrale groenstrook gerealiseerd.

o Nieuwbouw winkelcentrum: Aan de zuidoost zijde wordt het bestaande winkelcentrum uitgebreid. Hier

wordt een volume (winkelcentrum) van 15 meter hoog (winkelcentrum) met daarop twee hoogte

accenten (25 en tot 45* meter hoog) geprojecteerd.

*) Overwogen wordt de bouwhoogte van deze toren te verlagen naar 39 m. Hier wordt in paragraaf  4.3.5 nader op ingegaan. 

Nieuwbouw  
winkelcentrum 

Toren 
westzijde 

Centrale groenstrook 

Volume 
langs spoor 

N 

Carré met binnenhof 

Carré met 
binnenhof 
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3 Toetsingskader beschouwing windklimaat 

3.1 Beleid, wet- en regelgeving 

In Nederland bestaat tot op heden geen wetgeving ter voorkoming van windhinder of windgevaar. Dit 
betekent niet dat bij het opstellen van ruimtelijke plannen windhinder of windgevaar niet hoeft te worden 

meegenomen in de afwegingen. De grondslag voor de beoordeling van het aspect windhinder vindt zijn 
grondslag in art. 3.1 Wro, de zorg voor een goede ruimtelijke ordening. Daarvoor is het in kaart brengen van 
mogelijke windhinder of windgevaar en deze betrekken in de beoordeling noodzakelijk. 

In 2006 is de NEN 8100 ‘Windhinder en windgevaar in de gebouwde omgeving’ uitgekomen. Deze norm 
geeft richtlijnen (methodes) voor het uitvoeren van windtunnel- en CFD onderzoek. Daarnaast wordt een 

beoordelingsmethodiek van windhinder en windgevaar gegeven én is toetsingskader ten aanzien van 
windgevaar uitgewerkt, zoals toegelicht in de onderstaande paragrafen 3.2 en 3.4. 

De NEN 8100 is een privaatrechtelijke norm en niet aangewezen in het Bouwbesluit of andere wetgeving. 
In Nederland is de NEN 8100 sinds het verscheiden in 2006 de meest gebruikte norm voor het onderzoeken 
en beoordelen van het windklimaat. Derhalve is deze norm ook bij het voorliggende onderzoek als leidraad 

gehanteerd. 

3.2 Beslismodel NEN 8100 

In de norm NEN 8100 is een beslismodel opgezet om de noodzaak van toetsing van een plan in te schatten. 

Uit dit beslismodel volgt dat de noodzaak van toetsing bepaald wordt door de ligging van het bouwplan 
(beschut of onbeschut) en de hoogte van het bouwplan: 

Tabel 3.1: Beslismodel NEN 8100 

Ligging Hoogte Noodzaak van toetsing 

Beschut tot 15 m Voor beschut liggende gebouwen tot een hoogte van 15 m is geen nader onderzoek noodzakelijk. 

Beschut 15 tot 30 m hoog Voor beschut liggende gebouwen met een hoogte van 15 tot 30 meter en voor onbeschut liggende 

gebouwen tot een hoogte van 30 m is de hulp van een windhinderdeskundige noodzakelijk om te 

beoordelen of er wel of niet CFD- of windtunnelonderzoek noodzakelijk is. Onbeschut Tot 30 m hoogte 

Beschut  

of onbeschut 

Hoger dan 30 m Voor gebouwen met een hoogte vanaf 30 meter is nader onderzoek met CFD of windtunnel nood-

zakelijk. 

* Beschutte ligging: Een bouwwerk en de directe omgeving liggen, conform NEN 8100, beschut wanneer op loop of verblijfsniveau bij

alle windsectoren aan elk van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Het oppervlak dat obstakels als boomkruinen en gebouwen beslaan, bedraagt 20% of meer van het totale oppervlak binnen een

straal van 300 m.

- Het bouwwerk steekt niet meer dan 50% uit boven de gemiddelde hoogte h van de obstakels binnen een straal van 300 m.

In hoofdstuk 2 is een toelichting gegeven op de ligging en de bouwhoogtes van het bouwplan. In het plan 
komen bouwhoogtes tot maximaal circa 45 meter voor. Op basis van het beslismodel uit de NEN 8100 volgt 

dan het advies een CFD- of windtunnelonderzoek uit te voeren. Dit is op basis van de NEN 8100 
noodzakelijk voor de bouwdelen hoger dan 30 meter. Wanneer echter een nader onderzoek uitgevoerd 
wordt, dan ligt het voor de hand het hele plan in één keer integraal te beoordelen. 
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Met een CFD- of windtunnelonderzoek kan het windklimaat nauwkeurig te beoordeeld worden en tevens kan 

het effect van voorzieningen ter verbetering van het windklimaat (luifels, schermen, groenvoorzieningen) 
onderzocht worden.  

3.3 Toelichting op theoretisch onderzoek 

Conform de NEN 8100 dient een nauwkeurig onderzoek uitgevoerd te worden. Een CFD- of wind 
tunnelonderzoek is weliswaar nauwkeurig en betrouwbaar, maar kent ook een lange doorlooptijd en hogere 
kosten. Op dit moment van planvorming is het wenselijk een eerste, oriënterende inzicht te krijgen in het 

windklimaat ter plaatse en kennis te nemen van mogelijke knelpunten of risico’s. Om dit eerste inzicht te 
verkrijgen is daarom vooruitlopend op CFD- of windtunnelonderzoek het voorliggend theoretische onderzoek 
(“quickscan”) uitgevoerd, waarbij op basis van bureauexpertise en kentallen uit de literatuur een globale, 

eerste voorspelling van het windklimaat in een plangebied gegeven is. Mogelijke aandachtspunten worden 
zo vroegtijdig gesignaleerd, zodat bij de verdere uitwerking hier rekening mee gehouden kan worden.  

Het windklimaat in het plangebied wordt echter bepaald door zeer veel (moeilijk voorspelbare) factoren. 
Een theoretisch onderzoek kan daarom, per definitie, niet een even nauwkeurig beeld geven als een CFD- of 
windtunnelonderzoek conform de NEN 8100. De in een theoretisch onderzoek voorspelde windhinderklasse 

kunnen tot circa één klasse afwijken van metingen in de windtunnel of simulaties met CFD.  

3.4 Criteria voor de beoordeling van het windklimaat conform NEN 8100 

In de norm NEN 8100 wordt onderscheid gemaakt tussen windhinder en windgevaar, waarbij de 

onderstaande criteria en toetsingskader gegeven worden:  

3.4.1 Criterium voor windhinder 

De definitie van windhinder is ‘het ondervinden van hinder door wind’. Dit zal bij een gemiddeld persoon 

gebeuren wanneer de lokale uurgemiddelde windsnelheid meer dan 5 m/s bedraagt.  

Het criterium voor de beoordeling van windhinder is uit de volgende onderdelen opgebouwd: 

1. Een drempelsnelheid ter beoordeling van windhinder, deze bedraagt 5 m/s.
Het blijkt dat bij windsnelheden boven circa 5 m/s mechanische effecten een rol gaan spelen: het haar
verwaait, kleding en paraplu’s worden door de wind bewogen.

2. Een overschrijdingskans van deze drempelsnelheid.
Hoe vaker de drempelsnelheid van 5 m/s overschreden wordt, hoe slechter het windklimaat
ervaren zal worden. Aan de kans dat de drempelsnelheid van 5 m/s overschreden wordt, zijn

5 kwaliteitsklassen (A tot en met E) gekoppeld. Klasse A staat voor de hoogste comfortklasse en klasse
E voor het laagste kwaliteitsniveau.

3. Windhindergevoeligheid van de activiteit die men op een locatie onderneemt.

Ook wordt er bij de beoordeling ten aanzien van windhinder rekening mee gehouden dat de
gevoeligheid van personen voor windhinder afhankelijk is van de activiteit die men op een zeker
moment onderneemt. Sommige activiteiten zijn meer windhindergevoelig dan andere, afhankelijk van

de activiteit kan een overschrijdingen van de drempelsnelheid geaccepteerd worden.
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Er worden bij de beoordeling van windhinder drie ‘activiteiten’ onderscheiden: 

- Doorlopen Niet / nauwelijks windhinder gevoelig, bijvoorbeeld: parkeerterrein, trottoir. 
- Slenteren Wel windhinder gevoelig, bijvoorbeeld: entree, park, winkelstraat. 
- Langdurig zitten Meest windhinder gevoelig, bijvoorbeeld: terras, bankje in park, balkon.

Afhankelijk van de activiteit wordt aangegeven of het lokale windklimaat, bij een bepaalde 
overschrijding van de drempelsnelheid (= kwaliteitsklasse) als goed, matig of slecht voor de activiteit 

beoordeeld moet worden, zoals aangegeven in tabel 3.2. 

Tabel 3.2: Criteria voor windhinder 

3.4.2 Criterium voor windgevaar 

Windgevaar is het optreden van een dusdanig hoge windsnelheden, dat mensen in ernstige mate problemen 

ondervinden bij het lopen, zoals evenwichtsverlies, waardoor het onmogelijk wordt zich staande te houden of 
zich lopend voort te bewegen. Windgevaar vindt vooral tijdens vlagen plaats. Tijdens een windvlaag zouden 
mensen kunnen vallen. Bij windvlagen neemt de snelheid in korte tijd toe tot ruim 1,5 maal de 

uurgemiddelde windsnelheid, waarbij wordt aangenomen dat windgevaar optreedt als de uurgemiddelde 
lokale windsnelheid meer dan 15 m/s bedraagt. 

Naar analogie voor de beoordeling van windhinder wordt het criterium ter beoordeling van windgevaar als 
gegeven in tabel 3.3 opgebouwd. Hierbij wordt een drempelsnelheid van 15 m/s (uurgemiddelde 
windsnelheid) aangehouden.  

Tabel 3.3: Criteria voor windgevaar 
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4 Theoretische beoordeling windklimaat op locatie 

4.1 Activiteiten en ambities 

Zoals toegelicht in hoofdstuk 3 hangt de beoordeling of waardering van het windklimaat af van de ‘activiteit’ 
waarvoor een gebied voor bedoeld is. Voor het voorliggende plan is een eerste aanname gedaan van de 

activiteiten die op de verschillende plekken in het plangebied zullen plaatsvinden. Tevens is een inschatting 
gemaakt van het verwachte windklimaat in het plangebied en is beoordeeld of het windklimaat geschikt is 
voor de beoogde activiteit. Omdat het plan zich nog in een vroege fase bevindt, kan wanneer een locatie in 

het plangebied een minder gunstig windklimaat heeft het bouwplan aangepast worden om het windklimaat te 
verbeteren. Anderzijds kan er ook voor gekozen worden om de inrichting en het gebruik van het plangebied 
te wijzigen en windgevoelige activiteiten te plaatsen in gebieden waar een goed windklimaat verwacht wordt.  

Onderstaande tabel 4.1 geeft inzicht in de windklasse die vereist is om bij de verschillende activiteiten het 
windklimaat als goed te ervaren. Een goed windklimaat zal het ambitieniveau zijn voor het plangebied, 

waarbij een matig windklimaat geaccepteerd zou kunnen worden.  

Tabel 4.1: Gebieden 

Gebied Classificatie

Windhinder Windgevaar 

Overschrijding van 

het gevaarcriterium Ambitieniveau 
Minimaal / acceptabel 

niveau (ondergrens) 

Binnenhoven van de carrés Langdurig zitten 

Goed voor 

langdurig zitten 

= Klasse A 

Matig windklimaat  

voor langdurig zitten 

= Klasse B 

Niet toegestaan. 

Looproutes door de centrale groenstrook,  

Slentergebied 

Goed voor 

 slenteren 

= Klasse A of B 

Matig windklimaat 

 voor slenteren 

= Klasse C 

Niet toegestaan. Openbaar gebied rondom winkelcentrum 

Entrees van gebouwen 

Overige publieke ruimte voor voetgangers: 

Trottoirs, straten 
Doorloopgebied 

Goed windklimaat 

voor doorlopen 

= Klasse A, B of C 

Matig windklimaat voor 

doorlopen 

= Klasse D 

Beperkte overschrij-

ding 

toegestaan. 

Het verschil tussen klasse A (0 tot 2,5% overschrijding van de drempelsnelheid van 5 m/s) en klasse B 
(2,5 tot 5% overschrijding van de drempelsnelheid van 5 m/s) is te klein om in een theoretisch onderzoek te 
kunnen aangeven. Derhalve is enkel klasse B weergegeven als een luw windklimaat verwacht wordt. 

Voor een nauwkeurige beoordeling van het windklimaat, alsmede om te bepalen of het windklimaat in klasse 
A of B valt, is nauwkeuriger onderzoek middels CFD of de windtunnel vereist. 

In paragraaf 4.3 wordt een indicatieve prognose gegeven van het te verwachten windklimaat, per plandeel, 
gegeven. 
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4.2 Achtergrond theorie windhinder rondom hogere gebouwen 

Onderstaand zijn een aantal ‘algemene effecten’ die (kunnen) optreden in de gebouwde omgeving 

toegelicht, aan de hand van simpele voorbeelden met één of twee gebouwen. Deze dienen om een eerste 
begrip te geven van de wind-effecten die kunnen optreden. In de praktijk zal het windklimaat nooit bepaald 
worden door één enkel gebouw. In werkelijkheid is de stedenbouwkundige situatie veel complexer en 

daarmee zijn de stroming rondom de gebouwen eveneens veel complexer. De hoogtes en volumes van de 
gebouwen, de positionering van de gebouwen ten opzichte van elkaar en de oriëntatie ten opzichte van de 
overheersende windrichting bepalen gezamenlijk het windklimaat op loopniveau.  

Windklimaat rondom geheel vrijstaand, rechthoekig gebouw 

Aan de hand van figuur 4.1 wordt voor een eenvoudige situatie (geheel vrijstaand, rechthoekig gebouw) 

uitgelegd hoe de windsnelheden door het gebouw worden beïnvloed. 

1. Op enige hoogte boven de bebouwde omgeving is de ‘ongestoorde’ windsnelheid groter dan op loophoogte, waar de wind ten ge-

volge van beschutting door gebouwen wordt afgeremd.

2. De aanstromende lucht wordt door het gebouw geblokkeerd. Langs en over het gebouw ontstaan hogere luchtsnelheden, aange-

zien de totale hoeveelheid aanstromende lucht moet worden afgevoerd. Voor het gebouw ontstaat een stuwpunt.

3. Een deel van de met hogere snelheid aanstromende lucht zal langs de gevel naar beneden stromen en zal juist boven de grond

worden afgebogen. Aan de voet van het gebouw zullen wervels met een horizontale as ontstaan.

4. Deze wervels zullen naar de gebouwhoeken bewegen, waar wervels met een verticale as (staande wervels) ontstaan, die regelma-

tig van het gebouw loslaten, en zich dan van het gebouw af bewegen. In de gebieden met deze ’cornerstreams’ zullen verhoogde

windsnelheden met een sterk variërende windrichting optreden. Dit verschijnsel wordt als ‘windhinder’ ervaren.

5. Achter het gebouw ontstaat een gebied waar onderdruk heerst. Ook in dit gebied komen wervels voor, maar de windsnelheden zijn

over het algemeen laag. Het is een relatief luw gebied.

Figuur 4.1:        Windklimaat rondom geheel vrijstaand, rechthoekig gebouw 
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Hoog versus laag 

Naast de gebouwgeometrie en de stedenbouwkundige situatie is de windsnelheid op de hoogte van de 
dakrand bepalend voor de windhinder op loopniveau. Hoe hoger het gebouw is (ten opzichte van zijn 
omgeving), hoe groter de beïnvloeding van het windklimaat zal zijn. Dit wordt weergegeven in figuur 4.2. 

De boven de laagbouw aanstromende wind wordt geblokkeerd 

door het hogere gebouw en stroomt naar maaiveld af.  

Bij een hoger gebouw stroomt meer wind, met hogere snelheden 

op het gebouw aan, die door een groter geveloppervlak geblok-

keerd wordt. De effecten op loopniveau zijn ook groter.  

Figuur 4.2 a en b: Hoogbouw versus laagbouw 

Wordt laagbouw voor een hoger gebouw geplaatst, dan zal de staande wervel (als beschreven in figuur 4.1) 
op het dak van de laagbouw terecht komen. Indien de laagbouw voldoende breed is (>5 tot 6 m) kan de 
volledige staande wervel worden opgevangen. Op het dak zullen dan de hoge windsnelheden ontstaan, 

ongunstig in geval een dakterras gewenst is, echter op maaiveld niveau ontstaat een windluwe zone.  



Bestemmingsplan Snellerpoort; 05853-51845-02 
theoretisch windhinder onderzoek 29 januari 2021 

Pagina 16 

4.3 Beoordeling windklimaat 

In de onderstaande figuur is een indicatieve voorspelling van het windklimaat rondom het bouwplan 

gegeven,  aan de hand van de kwaliteitsklassen uit de NEN 8100. Deze prognose wordt per ‘deelgebied’ als 
gedefinieerd in paragraaf 2.3 nader toegelicht.  

Figuur 4.3: Voorspelling windklimaat  

4.3.1 Carrés met binnenhoven. 

Het plan ligt relatief onbeschut ten opzichte van de overheersende windrichting zuid tot zuidwest, direct ten 
zuidwesten van het gebouw ligt een wijk met lage bebouwing tot maximaal 15 meter waarover de wind uit de 
overheersende windrichting zal aanstromen. Omdat de carrés zelf ook circa 15 meter hoog zijn zal het wind-

klimaat in de straten tussen de carrés en de binnenhoven van de carrés goed zijn (klasse B, goed voor slen-
teren en entrees, plaatselijk, zeker in de binnenhoven zal ook klasse A aanwezig zijn).  
Wanneer aan de westzijde van het plangebied een breder onbebouwd terrein aanwezig zal blijven, dient 

langs de westgevel van de meest westelijke carré een wat minder luw windklimaat aanwezig zijn, klasse C 
wat goed is voor doorlopen maar matig voor slenteren en entrees.  
Ook bij de hoeken van de gebouwen dient rekening gehouden te worden met windklimaat klasse C en 

mogelijk ook klasse D bij het 30 m hoge bouwdeel op de zuidwesthoek van het meest westelijke carré. 

N 



Bestemmingsplan Snellerpoort; 05853-51845-02 
theoretisch windhinder onderzoek 29 januari 2021 

Pagina 17 

4.3.2 Toren westzijde 

Het woongebouw C1 is geen onderdeel van het bestemmingsplan voor het 

woongebied van Snellerpoort, maar gelet op de voorgenomen hoogte en de 
mogelijke invloed op het openbare gebied in Snellerpoort wel beschouwd. 
Rondom de vrijstaande en 45 m hoge toren wordt een minder gunstig 

windklimaat verwacht vanwege de optredende effecten zoals omschreven 
in paragraaf 4.2.  

Bij wind uit de overheersende windrichting zuidzuidwest zal wind over de 
voorgelegen laagbouwwijken heen stromen en door de 45 meter hoge zuid 
en westgevel geblokkeerd worden en naar maaiveld afstromen. Hierdoor 

ontstaan aan de voet van de toren, met langs de zuid en westgevel wervels en bij de gebouwhoeken ook 
cornerstreams die resulteren in een slecht windklimaat (klasse D en E, matig tot slecht voor doorlopen). Dit 
windklimaat is niet geschikt voor entreegebieden, waar een klasse B gewenst is en klasse C eventueel 

acceptabel is. Aan de noord- en oost zijde wordt een klasse B verwacht. Geadviseerd wordt aan de gevels 
de entrees te plaatsen.  

De volgende maatregelen kunnen overwogen worden ter verbetering van het windklimaat op het maaiveld: 
- Door de toren op de plint naar achteren te verschuiven (setback). Door een verspringing van ca. 6 meter

zal de afstroming bij het dak van de plint stoppen.

- Langs de gevel kan een luifel geplaats worden om beschutting te bieden tegen verticaal afstromende
wind. Daardoor zal lokaal direct langs de gevel het windklimaat verbeteren.

- Bij entree kan lokaal een gunstig windklimaat gerealiseerd worden door de entree in een nis te plaatsen.

- In paragraaf 4.4 wordt nader ingegaan op deze maatregelen.

4.3.3 Bouwblok langs het spoor 

Verwacht wordt dat aan de zuidoosthoek van de 45 m hoge toren een 

cornerstream ontstaat die nog effect zal hebben op het windklimaat bij de 
bebouwing ten oosten van de toren, aan de overzijde van het plein, bij de 
westzijde van het bouwblok langs het spoor. Doordat ten oosten van de 

toren een relatief open gebied aanwezig is, zal de van de toren 
afstromende wind vrij en met relatief hoge snelheid kunnen uitstromen, 
richting het naburige blok. Naar verwachting valt het windklimaat hier in 

klasse C, met mogelijk klasse D bij de gebouwhoeken (zie bovenstaande 
figuur met daarin ook westelijke toren). 

Aan de andere zijde van het bouwblok langs het spoor, aan de noordzijde van de centrale groenstrook is 
hoogteaccent van 45 meter aanwezig. De wind kan vrij over de voorliggende bouwvolumes en over de 
groenstrook aanstromen. Daarnaast zal ook wind op de hoge toren aanstromen en via de gevel naar het 

maaiveld afstromen. Tussen de toren en de aan de oostzijde gelegen bebouwing is de doorgang relatief 
smal. Vanuit overheersende zuid zuidwestelijke windrichting zal de wind in noord noordoostelijke richting 
stuwen. De wind zal onder hoge druk en hoge snelheden door de smalle doorgang geperst worden. Door de 

hoge druk en turbulentie is hier kan op een slecht wind klimaat (klasse D). Aan de noordzijde van de 
versmalling wordt een windhinderklasse C verwacht door de vrije uitstroom. 
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Ook hier kan het windklimaat verbeterd worden door de gevel van de toren op de plint naar achteren te 

schuiven met ca. 6 meter.  

4.3.4 Centrale groenstrook 

Midden in het plangebied ligt de centrale groenstrook. Deze ligt grotendeels relatief beschut tussen achter 

de 12 tot 15m hoge bebouwing. Zeker wanneer hier bomen met dichte kruinen toegepast worden, mag in dit 
gebied een goed windklimaat verwacht worden, klasse B tot C, wat goed is voor doorlopen en goed tot matig 
voor slenteren.  

Enkel nabij de hoeken van hogere bouwdelen, zoals hier boven (paragraaf 4.3.3) en onder aangegeven is 
(paragraaf 4.3.5) moet lokaal met een mogelijk ongunstiger windklimaat rekening gehouden worden.  

4.3.5 Nieuwbouw winkelcentrum 

Bij wind uit de overheersende windrichting zuidzuidwest kan vrij 
aanstromen op het 15 m hoge bouwvolume met de 45 meter hoge 

toren op de zuidwesthoek van het blok. De wind zal door de gevels 
van de toren geblokkeerd worden en naar het maaiveld afstromen 
(zie ook figuur 4.1). Hierdoor ontstaat aan de voet van de toren, 

langs de zuid en westgevel, een slecht windklimaat (klasse D bij de 
hoek en klasse C verder van de hoek af, matig voor doorlopen). 
Dit windklimaat is niet geschikt voor winkel- en slentergebieden, 

waar een klasse B gewenst is en klasse C eventueel acceptabel is.  

De straat ten noordwesten van het winkelcentrum ligt relatief beschut tussen de omliggende bebouwing, hier 
mag zeker wanneer de straat verder ingericht wordt met bomen en straatmeubilair een luw windklimaat 
verwacht worden (klasse B) wat goed is voor slenteren. Mogelijk zal plaatselijk, nabij het 25 m hoge volume 

het windklimaat plaatselijk iets verslechteren, naar verwachting tot klasse C.  

Ook langs de zuidoost gevel, nabij de toren, wordt doordat de over water en sportveld vrij aanstromende 

wind getrechterd wordt tussen de toren en de schuine en afgeronde hoek van het bestaande winkelcentrum 
een slechter windklimaat verwacht, klasse D tot C, wat niet geschikt is voor slenteren of langer verblijven 
(terrasjes bijvoorbeeld). Verderop, op het (parkeerplein) tussen het nieuwe bouwblok en de ronde 

boogvormige gevel van de bestaande winkels wordt echter een voldoende tot goed windklimaat verwacht. 
Langs de gevels van de bestaande winkels wordt geen significante verslechtering verwacht ten gevolge van 
het nieuwe bouwblok.  

Het windklimaat op maaiveld kan worden verbeterd door de toren op de plint naar achteren te schuiven. 
De een verspringing van ca. 6 meter zal de afstroming langs de gevels bij het dak van de plint stoppen. Dit 

zal het windklimaat onder aan de gevel op maaiveld en langs de gevel verbeteren. Een andere mogelijkheid 
is om langs de gevel een luifel te plaatsen om beschutting te bieden tegen verticaal afstromende wind. 
Daardoor zal lokaal direct langs de gevel het windklimaat verbeteren. 

Ook van het verder inrichten van het openbare terrein rondom het winkelcentrum, met dichter groen en 
straatmeubilair mag een positief effect verwacht worden. 
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Naar aanleiding van de zienswijzen wordt overwogen om de hoogte van de bebouwing bij het winkelcentrum 

te verlagen van 45 meter naar 39 meter. Een definitief besluit over deze verlaging moet nog worden 
genomen. Mogelijk wordt, als de bouwhoogte wordt verlaagd, de footprint wel iets vergroot om voldoende 
bouwvolume over te houden. 

Naar verwachting zal het verlagen van het volume van 45 naar 39 m een zeer beperkt, maar wel klein posi-
tief effect hebben. Op moment echter dat het volume naast wat lager ook breder zal worden (grotere voet-

print) dan zal dit beperkte effect kleiner worden. De wind wordt immers door de zuid- en westgevels geblok-
keerd, wanneer het totale oppervlak gelijk blijft en maar beperkt lager wordt, zal evenveel wind geblokkeerd 
worden en naar maaiveld afstromen. De kans op windhinder aan de voet van het gebouw zal dan even groot 

blijven.  

4.4 Risico op windgevaar 

Er wordt geen windgevaar verwacht rondom de geplande nieuwbouw. Mogelijk is zeer lokaal, nabij een 

aantal gebouwhoeken van de 45m hoge bouwdelen een kans op een beperkte overschrijding van het 
gevaarcriterium aanwezig. Dit kan in doorloopgebieden geaccepteerd worden, maar is niet wenselijk in 
slentergebieden. Middels een CFD-onderzoek kan dit nauwkeurig beoordeeld worden.  

4.5 Algemene maatregelen verbetering windklimaat rond hoge torens 

Verticaal afstromende wind van een bouwvolume verslechtert het windklimaat op loopniveau. Door 
aanpassingen aan het bouwvolume kan het windklimaat worden verbeterd. De benodigde grootte van de 

maatregelen en de precieze invloed op het windklimaat zal in de windtunnel moeten worden onderzocht.  

Setback 

Het toepassen van een setback houdt in dat een hoogbouw element verdiept op een plint wordt geplaatst 
(figuur 4.4). Wanneer de sprong tussen beide bouwdelen voldoende diep is, zal de neerstromende wind op 
het dak van de onderbouw afstromen. Op het dak van de onderbouw is het windklimaat slecht, maar op 

maaiveld is het windklimaat significant beter dan wanneer de gevels in één lijn zouden liggen. Voorwaarde is 
echter dat de setback voldoende diep is (minimaal 5 á 6 meter). De benodigde diepte kan tijdens een 
uitgebreider windonderzoek, bijvoorbeeld met CFD of in de windtunnel, onderzocht worden.  

Figuur 4.4:        Invloed van een setback van het gebouw op het windklimaat
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Luifels 

Aan het bouwvolume kan een luifel worden geplaatst om beschutting te bieden tegen verticaal afstromende 
wind. Het is echter niet mogelijk ‘vuistregels’ te geven met betrekking tot de vereiste diepte van de luifels. 
Het windklimaat ter plaatse, maar ook de hoogte waarop de luifel gehangen wordt is bepalend voor de mate 

van bescherming die een luifel biedt.  

Dit wordt geïllustreerd in onderstaand figuur 4.5. Een luifel van enige diepte die op korte afstand van 

maaiveld (bijvoorbeeld verdieping hoog) geplaatst wordt, zal over een relatief brede zone langs de gevel 
bescherming bieden. Wanneer een luifel een stuk hoger geplaatst wordt, zal het effect en de zone waarin 
een beter windklimaat heerst kleiner zijn.  

Figuur 4.5:        Invloed van een luifel op het windklimaat

In veel gevallen verbetert het windklimaat onder een luifel voldoende, wanneer de luifel 2 tot 3 m diep is en 
verdiepingshoog opgehangen wordt. De verbetering treedt echter alleen op in de zone van 1 tot 2 meter diep 
direct langs de gevel. Buiten deze ‘invloedzone’ langs de gevel is het windklimaat onveranderd.  

Nis 

Een nis wanneer er op de onderste verdieping(en) het bouwvolume terug ligt (figuur 4.6) ter plaatse van de 

entree. Hoe groter de uitkraging is ten opzichte van de onderliggende laagbouw, hoe groter de kans is dat 
een beschutte zone onder de uitkragende hoogbouw aanwezig is.  

Figuur 4.6:        Invloed van een nis op het windklimaat
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5 Samenvatting en conclusie 

Door Cauberg Huygen B.V. is voor het plan “Snellerpoort” in Woerden een theoretische beschouwing van 
het windklimaat op loonniveau in het plangebied uitgevoerd. 

In het kader van de zorg voor een goede ruimtelijke ordening is een theoretische beoordeling van het 
windklimaat uitgevoerd. Deze beoordeling geeft een eerste inzicht in het te verwachten windklimaat rondom 

het bouwplan. De prognose van het windklimaat wordt gegeven op grond van de bij het bureau opgebouwde 
expertise, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van kentallen uit literatuuronderzoek. Daar zeer vele factoren 
het windklimaat bepalen kan een theoretisch onderzoek niet een even nauwkeurig beeld geven als 

windtunnel- of CFD-onderzoek. 

Onderstaand zijn de resultaten van deze oriënterende beoordeling samengevat: 

- Naar verwachting zal het windklimaat binnen het plan rondom de carrés overwegend klasse B of C zijn.
In de binnenhoven wordt een goed windklimaat verwacht A tot B.

- Rond toren aan de westzijde van het plan wordt langs de zuid- en west gevel een slecht windklimaat

verwacht klasse D. Bij de zuidwesthoek van het gebouw mogelijk zelfs E. Langs de noord en oostgevel
wordt een goed windklimaat verwacht (klasse B).

- Rond de toren aan de noordzijde van de groenstrook wordt een windklimaat verwacht tussen C en D.

- Rond de hoge nieuwbouwdelen van het winkelcentrum wordt langs de zuid- en west gevel een
windklimaat van klasse C of D verwacht. Bij de zuidwesthoek van het gebouw mogelijk E. Langs de noord
en oostgevel wordt een gunstiger windklimaat verwacht, klasse B of C.

- Er wordt geen windgevaar verwacht rondom de geplande nieuwbouw. Mogelijk is zeer lokaal, nabij een
aantal gebouwhoeken van de 45m hoge bouwdelen een kans op een beperkte overschrijding van het
gevaarcriterium aanwezig. Dit kan in doorloopgebieden geaccepteerd worden, maar is niet wenselijk in

slentergebieden. Middels een CFD-onderzoek kan dit nauwkeurig beoordeeld worden.

Met lokale ingrepen kan het windklimaat lokaal verbeterd worden. Geadviseerd wordt om hoogteaccenten 

naar achteren verschoven op de plint te plaatsten en om de looproutes niet te dicht langs de gebouwhoeken 
te ontwerpen. Alternatief kan overwogen worden luifels toe te passen om het windklimaat lokaal te 
verbeteren.  

Geconcludeerd wordt dat op maaiveld overwegend een verantwoord windklimaat verwacht mag worden. 
Echter rondom de hoge bouwdelen verwachting plaatselijk minder gunstig windklimaat optreden. De 

verslechteringen zijn vooral aanwezig bij de hoeken van de bouwblokken. Om het windklimaat beter te 
kunnen beoordelen of wanneer de nut en noodzaak van verbeteringsmaatregelen (luifels, schermen, 
aanpassingen in gebouwmassa en dergelijke)  nauwkeurig beoordeeld moet worden, adviseren wij een 

uitgebreider windonderzoek middels CFD (Computational Fluid Dynamics). Een dergelijk nauwkeuriger 
onderzoek is conform de NEN 8100 bij bouwhoogtes groter dan 30 m vereist.  

Cauberg Huygen B.V. 

Mevrouw ir. [naam]   
Senior Adviseur 
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BIJLAGE(N) - voorschriften ONDERWERP Ontheffing woningbouw Snellerpoort te 

- kaart planlocatie Woerden 
- mitigerende maatregelen 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht op de aanvraag van 8 november 2019 van ATKB, namens 

gemeente Woerden, om ontheffing in het kader van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: 
wet). 

I. Besluit 

Gelet op het bepaalde in de wet, het Beleidskader Wet natuurbescherming en Verordening Natuur en Landschap 
hebben wij besloten u: 

ontheffing te verlenen van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5 eerste, tweede en vierde lid van de wet, 

voor zover dit betreft het opzettelijk doden en vangen, opzettelijk verstoren en het beschadigen en/of vernielen 

van voortplantings- of rustplaatsen van de rugstreeppad voor de periode tussen 1 maart 2020 en 1 maart 2025. 

ll. Omschrijving van de aanvraag 

Uw aanvraag heeft betrekking op het gebied Snellerpoort te Woerden. Het doel van het project is om 800 

woningen te bouwen. U vraagt ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5 van de wet voor wat 

betreft de rugstreeppad (Epidalea calamita), voor de periode tussen 1 maart 2020 en 1 maart 2025. 

111. Procedure 

De aanvraag is afgehandeld overeenkomstig het bepaalde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht. 

IV. Toetsingskader 

De rugstreeppad is beschermd ingevolge artikel 3.5 van de wet. 

V. Toetsing Ruimtelijke Ingreep 

Motivering 

De rugstreeppad is in het plangebied aangetroffen. Binnen het huidige plangebied is voortplanting van de 

rugstreeppad vastgesteld in een natte laagte in het zuidwestelijk deel. De overige watergangen binnen het 

plangebied vormen tevens geschikt voortplantingsbiotoop voor de rugstreeppad; het is aannemelijk dat een deel van 

de roepende rugstreeppadden ten tijde van het nader onderzoek in 2018 in deze ondiepe watergangen aanwezig is 
geweest. 
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Deze watergangen zijn naar verwachting semi-permanent aanwezig en om de paar jaar opdrogen (en zodoende 

geen/nauwelijks vis bevatten). Een uitzondering vormt de watergang aan de zuidzijde van het plangebied (parallel 

aan de Steinhagenseweg); deze watergang is ongeschikt voor de rugstreeppad. Dit is een brede watergang met 

steile oever en biedt geen geschikte voortplantingslocatie voor de rugstreeppad. 

Binnen de nieuwbouwlocatie Snellerpoort is tevens sprake van enkele gronddepots met geschikte rust- en 

overwinteringslocaties voor de rugstreeppad. De onderdelen van nieuwbouwlocatie Snellerpoort met lage, ijle 

vegetatie vormen landhabitat en foerageergebied voor de rugstreeppad. · 

In muizenholletjes en onder de opgeslagen materialen (o.a. aanwezig ten zuidwesten van het parkeerterrein) 

kunnen rugstreeppadden zomerschuilplaatsen vinden. De kern van de populatie bevond zich ten tijden van het 

onderzoek binnen de locatie Snellerpoort Roche; hier waren meerdere natte laagtes aanwezig. Er zijn echter ook 

diverse roepende exemplaren binnen het plangebied 'nieuwbouwlocatie Snellerpoort' gehoord en er zijn een zestal 

rugstreeppadden binnen het westelijk deel van dit plangebied waargenomen. Op basis van de waarnemingen tijdens 

het nader onderzoek in 2018 wordt geschat dat de omvang van de rugstreeppadpopulatie in het gebied tussen het 

treinstation, het spoortalud, het westelijk deel van het huidige plangebied 'nieuwbouwlocatie Snellerpoort', 

De locatie 'Snellerpoort Roche', de Cattenbroekerdijk, de Steinhagenseweg en de Minkemalaan meer dan40 

exemplaren bedraagt. Door het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen exemplaren van de rugstreeppad worden 

gedood en/of verstoord, en kunnen voortplantings- en rustplaatsen van de rugstreeppad worden beschadigd en 

vernield. 

Om de negatieve effecten op de rugstreeppad zoveel mogelijk te verzachten worden er mitigerende maatregelen 

voorgesteld. Ter compensatie wordt een nieuwe poel en overwinteringshabitat aan de oostzijde van plas 

Cattenbroek gerealiseerd. Tevens worden, ter opwaardering van het gebied, aan de oostzijde van plas 

Cattenbroek extra zomerschuilplaatsen (middels stapels grote stenen) aangelegd. De geoptimaliseerde poel (ten 

behoeve van ontheffing voor de locatie Snellerpoort Roche) is pas zeer recentelijk geschikt gemaakt voor de 

rugstreeppad, waardoor kolonisatie van het gebied aan de oostzijde van plas Cattenbroek tevens onwaarschijnlijk 

is. Hiermee is het aannemelijk dat de oostzijde van plas Cattenbroek momenteel nog niet in gebruik is als 

leefgebied van de rugstreeppad en zodoende een geschikte locatie voor een (extra) compensatielocatie vormt. 

De rugstreeppadden worden voorafgaand aan de werkzaamheden weggevangen uit het plangebied en verplaatst 

naar de compensatielocatie. Ten behoeve van het afvangen wordt in de winter (vóór maart 2020, waarin de 

rugstreeppadden langzaam weer actief worden) een plastic scherm aangelegd. Het scherm wordt in de winter 

geplaatst met klein materieel. Aangezien de rugstreeppad diep ingegraven zit, heeft dit geen negatieve effecten. 

Dit scherm wordt rond het plangebied geplaatst. Een uitzondering hierop vormt de plaatsing van het scherm langs 

de zuidelijke watergang. De watergang (langs de Steinhagenseweg) behoort tot het plangebied, maar wordt 

buiten het scherm gehouden aangezien deze watergang ongeschikt is voor de rugstreeppad. Ook de smalle 

watergang rond het parkeerterrein wordt buiten de begrenzing van het scherm gehouden. Dit aangezien de 

rugstreeppadden zich ten tijde van het plaatsen van het scherm (buiten het voortplantingsseizoen) in de 

gronddepots binnen het plangebied bevinden. In aanvulling op een scherm rond het plangebied, worden tevens 

diverse schermen binnen de begrenzing van het plangebied geplaatst (zie figuur 4-1). Dit aangezien de verwachting 

is dat de rugstreeppadden zich hoofdzakelijk tussen de verschillende onderdelen binnen het plangebied 

(voortplantings- en landhabitat) gaan verplaatsen; in de directe omgeving is namelijk geen tot weinig geschikt habitat 

aanwezig. Zodoende bestaat het risico dat de vangstefficiëntie te laag is wanneer enkel een scherm rond het 

plangebied wordt geplaatst. Daarnaast is het voordeel van deze methode dat bepaalde terreindelen (als de 

vangstgegevens daar aanleiding toe geven) al eerder kunnen worden vrijgegeven. 

Het uitrasteringsplan is in nauw overleg met de ecoloog van ATKB en een betrokkene van de gemeente Woerden 

opgesteld. Alle zones binnen het plangebied waartussen bewegingen van rugstreeppadden worden verwacht, zijn 

uitgerasterd. Zodoende wordt het maximale gedaan om rugstreeppadden uit het plangebied weg te vangen. 

De te plaatsen schermen bestaan uit stevig plastic of worteldoek van 50 centimeter hoog en minimaal 1 O 

centimeter ingegraven in de grond. Bij de toegangen wordt een grof rooster van ten minste 50 cm breed 

ingegraven. Aan de uiteinden van de roosters worden bakken geplaatst om de rugstreeppadden in op te vangen. 

Langs het scherm worden om de circa 20 meter emmers en plaatjes geplaatst waar de dieren in vallen of zich 

onder verschuilen. Langs de schermen aan de binnenzijde van het plangebied worden veelal aan weerszijden 

emmers ingegraven en/of plaatjes geplaatst. Enkel wanneer enkel een watergang (en geen landhabitat) wordt 

uitgerasterd, waardoor de aanwezigheid van rugstreeppadden in de watergang in het vroege voorjaar kan worden 

uitgesloten, worden aan de buitenzijde van het scherm emmers en/of plaatjes geplaatst. Het scherm rondom het 

plangebied wordt enkel aan de binnenzijde van emmers en/of plaatjes voorzien. 

Door ruim voor de periode van ei-afzet (vanaf de tweede helft van april) de rugstreeppadden al weg te vangen, 

wordt voorkomen dat afvangst ten tijde van de ei-afzet plaatsvindt. Hier komt bij dat de potentiële 
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voortplantingslocaties binnen het plangebied worden uitgerasterd, waardoor ei-afzet (ook wanneer de afvangst tot 

in de tweede helft van april plaatsvindt) tevens wordt voorkomen. 

Iedere ochtend worden de emmers en plaatjes gecontroleerd en geleegd. Aangetroffen padden worden 

overgebracht naar de compensatielocatie. De aantallen overgezette dieren worden dagelijks genoteerd. Het 

gebied (of een deelgebied) wordt vrijgegeven als uit de vangstgegevens blijkt dat er gedurende zeven dagen op 

rij geen vangsten meer zijn. Het geplaatste scherm dient gedurende de complete doorlooptijd van de 

werkzaamheden intact te blijven. Dit om herkolonisatie van het plangebied door de rugstreeppad te voorkomen. 

Onder verantwoording van gemeente Woerden is met de beheerder van het plassengebied afgesproken dat de poel 

en het omliggende terrein als volgt beheerd worden: 

• Schonen watergedeelte als er teveel waterplanten gaan groeien, september/oktober; 

• De poel wordt jaarlijks gecontroleerd op lekkages; 

• Zandhoop vrij houden van vegetatie; in september wordt vegetatieopslag verwijderd; 

•Poelen directe omgeving boomvrij houden, bomen verwijderen september/oktober; 

• Vegetatie rond de poel (in een straal van 20 meter rond de poel) kort de winter in laten gaan, maaien in 
september/oktober. 

Door het nemen van mitigerende maatregelen en de inrichting van het gebied na afloop van de werkzaamheden 

komt de gunstige staat van instandhouding van de rugstreeppad niet in het geding door het uitvoeren van de 

werkzaamheden. 

Belang van de aanvraag 

U heeft ontheffing aangevraagd op grond van het belang "Volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere 

dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met 

inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten". Hiervoor is de volgende onderbouwing aangeleverd: 

"Met de bouw van 800 woningen op de locatie Snellerpoort en de uitbreiding van het winkelcentrum met daarboven 

100 woningen wordt een belangrijk volkshuisvestelijk belang gediend. In Woerden is conform het gemeentelijke en 

provinciale woonbeleid een grote behoefte aan woningen, de realisatie van de woningen in Snellerpoort draagt bij 

aan het realiseren van deze opgave. De locatie Snellerpoort ligt centraal in de gemeente, in het bestaande stedelijke 

gebied en nabij het NS-station. Op deze wijze kan de binnenstedelijke beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk 

worden benut. Door in te breiden wordt bovendien de druk op de groene randgebieden zoveel mogelijk beperkt." 

Gelet op de naar voren gebrachte omstandigheden zijn wij van oordeel dat het belang "Volksgezondheid, de 

openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten" voldoende 

onderbouwd is om zwaarder te wegen dan het beschermingsbelang van de rugstreeppad. 

Alternatievenafweging 

De volgende overwegingen zijn onderbouwd in de aanvraag: 

"Locatie 

Woningbouw binnen de binnenstedelijke locatie Snellerpoort geniet de voorkeur boven andere beschikbare locaties 

buiten het bestaande stedelijke gebied, omdat deze binnenstedelijke locatie geen effect heeft op het gewenste open 

veenweidelandschap rondom Woerden. Bovendien is het op grond van ruimtelijke regels van de provincie niet 

mogelijk om buiten het bestaande stedelijke gebied nieuwe woningen te bouwen. 

In het huidige planvoornemen wordt een voortplantingsplaats en zomer- en winterhabitat van de rugstreeppad 

vernietigd. Een geschikte alternatieve locatie wordt elders aangeboden, zodat de gunstige staat van instandhouding 

op regionaal niveau verzekerd is. 

Inrichtingsalternatieven 

Om een voor de rugstreeppad zo ideaal mogelijke omgeving te realiseren zouden woningen in lage dichtheden 

moeten worden gebouwd met open, onverharde grond en ondiepe wateren. Gelet op de ligging centraal in het 

stedelijke gebied van Woerden nabij het NS-station is het ruimtelijk en stedenbouwkundig juist wenselijk om 

woningen te bouwen in hoge dichtheden. Op deze wijze kan de benodigde woningbouw binnenstedelijk worden 

opgelost en hoeft niet in buitengebied te worden gebouwd. 
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Alternatieve werkwijze 

De voorgestelde werkwijze is een zorgvuldige werkwijze om directe negatieve effecten door het doden en 

verwonden van dieren te voorkomen. Daarnaast worden compenserende maatregelen voorgesteld waarbij een 

alternatief leefgebied wordt aangeboden. 

Het alternatief is werken zonder voorzorgsmaatregelen. Zoals werken zonder het afschermen van het werkterrein, 

het wegvangen van rugstreeppadden en geen alternatief leefgebied aanbieden. Dit is duidelijk een minder gunstig 

alternatief met een significant grotere kans op doding en/of beschadiging en een negatief effect op de 

instandhouding van de soort en overtreding van de wet, dus geen reëel alternatief. De voorgestelde werkwijze is een 

maximale inspanning om zorgvuldig te werken en directe negatieve effecten te voorkomen. 

Planning 

Er wordt afgevangen buiten de meest kwetsbare periodes (buiten de voortplanting en de overwintering in de 

desbetreffende biotopen). Het alternatief is afvangen in de kwetsbare perioden. Dit is duidelijk een minder gunstig 

alternatief met een significant grotere kans op negatieve effect op de instandhouding van de soort en overtreding 

van de wet. Dit vormt dus geen reëel alternatief. 

De verdere planning van de werkzaamheden is, gezien de zorgvuldige afvangst van rugstreeppadden (in de meest 

geschikte periode), niet van belang. Gedurende de werkzaamheden bevinden zich geen rugstreeppadden meer 

binnen het plangebied." 

Gezien het bovenstaande zijn er geen redelijke alternatieven mogelijk die zouden leiden tot een kwalitatief 

gelijkwaardig resultaat. De altematievenafweging is hiermee dan ook voldoende onderbouwd. 

Vl. Conclusie 

Gelet op het voorgaande verlenen wij u ontheffing als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, van de wet. Aan deze 

ontheffing zijn voorschriften verbonden, deze treft u aan in de bijlage bij dit besluit. 

VI I. Bezwaar 

U kunt binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt 

een bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen: 

• Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". Uw 

DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www .provincie-utrecht.nl onder lokeUklacht, 

bezwaar of melding doorgeven / bezwaar tegen beslissing provincie; 

• Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH 

Utrecht. 

Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten: 

uw naam en adres; 

de datum; 

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding 

van het besluitnummer); 

de reden van bezwaar; 

ondertekening. 

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. 

Overigens schort het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten 

op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te 

vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om 

een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector 

bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 

VIII. Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op het moment van bekendmaking door uitreiking of verzending aan de aanvrager. Van 

het besluit wordt mededeling gedaan op de website www .officielebekendmakingen.nl 

IX. Overleg en informatie 

Er kan tevens vergunning of ontheffing nodig zijn op grond van andere wetten of verordeningen. Wij adviseren u zo 

nodig contact op te nemen met uw gemeente en/of milieudienst, als u dit nog niet heeft gedaan. 
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Als u vragen heeft over de procedure en de inhoud, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau via 
servicebureau@provincie-utrecht.nl, of op telefoonnummer 030-2583311. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.provincie-utrecht.nl. 

X. Verzending
Dit besluit wordt verzonden aan de aanvrager van de ontheffing. Een afschrift van deze ontheffing wordt verzonden 
aan: 
- RUD Utrecht, Postbus 85242, 3508 AE Utrecht.

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

naam 
Teamleider Vergunningverlening Natuur en Landschap 
Domein Landelijke Leefomgeving 
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ONTHEFFING 

Naar aanleiding van het verzoek van ATKB op 8 november 2019, namens Gemeente Woerden, gelet op 
artikel 3.8, van de Wet natuurbescherming, 

Verlenen Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht hierbij aan: 

Naam: Gemeente Woerden 

Adres: Postbus 45 

Postcode en woonplaats: 3440 AA Woerden 

Ontheffing 82065CB7 voor de periode tussen 1 maart 2020 en 1 maart 2025 

van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5 eerste, tweede en vierde lid van de wet, voor zover dit 
betreft het opzettelijk doden of vangen, opzettelijk verstoren en het beschadigen en/of vernielen van 

voortplantings- of rustplaatsen van de rugstreeppad (Epida/ea calamita). Het gebied waarvoor de 
ontheffing geldt, betreft Snellerpoort te Woerden zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2 bij dit besluit. 

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden: 

Algemene voorschriften 

1. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soorten en beschreven verboden handelingen 

verleend. 

2. Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor 

zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven. 

3. De ontheffinghouder dient onverwijld contact op te nemen met het Servicebureau van de provincie 

Utrecht, Archimedeslaan 6, postbus 80300, 3508 TH te Utrecht of via servicebureau@provincie 

utrecht.nl indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten 

dan de genoemde worden aangetroffen of andere handelingen als bedoeld in voorschrift 1 noodzakelijk 
zijn. 

4. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of haar 

rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De 

ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk voor de juiste naleving van 

deze ontheffing. 

5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing en de bijbehorende 

brief op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de 

daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren. 

6. De ontheffinghouder dient een ecologisch werkprotocol op te stellen met daarin minstens de 

voorschriften uit deze ontheffing. Het werkprotocol dient (aanvullend) de volgende aspecten te 

omschrijven: 

a. Omschrijving van het plangebied, inclusief kaart; 

b. Activiteiten/werkzaamheden die uitgevoerd worden (inclusief planning); 

c. Maatregelen die getroffen zijn/worden (locatie op kaart en datum/tijd); 

d. Wie is de begeleidend ecoloog (inclusief contactgegevens); 

e. Welke activiteiten zijn/worden door de ecoloog begeleid; 

f. Hoe er wordt/is omgegaan met onverwachte (beschermde) soorten binnen het plangebied. 

7. De ontheffinghouder dient, twee weken voorafgaand aan de datum waarop de werkzaamheden zullen 

aanvangen, het meldingsformulier 'aanvang werkzaamheden' volledig in te vullen op 

https://rudutrecht.formulierenserver.nl/startwerkzaamhedenwnb. Bij de melding dient het werkprotocol 

zoals omschreven in voorschrift 6 bijgevoegd te zijn. 

8. Tijdens de werkzaamheden dient een logboek te worden bijgehouden. In het logboek dienen gemaakte 

ecologische keuzes vastgelegd te worden zoals goedkeuring / vrijgeven door een ecoloog, afwijkingen 

van het ecologisch werkprotocol en gekozen mitigerende maatregelen en de locatie daarvan. In het 

logboek worden in ieder geval de relevante resultaten van de uitgevoerde handelingen, omschreven in 

in voorschrift 10, geregistreerd. 

9. Na afronding van de werkzaamheden dient de ontheffinghouder het meldingsformulier 'einde 

werkzaamheden' volledig in te vullen op https://rudutrecht.formulierenserver.nl/eindwerkzaamhedenwnb. 

Het logboek zoals omschreven bij voorschrift 8 dient bijgevoegd te worden. 

Specifieke voorschriften 

10. De maatregelen, genoemd op pagina's 8 tot en met 15 van het bij de aanvraag gevoegde 

activiteitenplan dienen te worden opgevolgd (bijlage 3 bij dit besluit). 
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11. De werkzaamheden en bovengenoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding 

van een deskundige op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend. Deze dient in ieder 

geval bij de start van de werkzaamheden aanwezig te zijn op de planlocatie. 

12. Deze ontheffing kan, conform artikel 5.4 van de wet, worden ingetrokken, indien blijkt dat de 

ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorschriften. 

Contactgegevens 

Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende voorschriften is het Servicebureau 
van de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, postbus 80300, 3508 TH te Utrecht, bereikbaar op telefoonnummer 
030 - 258 33 11 of e-mailadres servicebureau@provincie-utrecht.nl. 
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Bijlage 2: kaart planlocatie 
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4 EFFECTEN EN ECOLOGISCHE MAATREGELEN 

4.1 Effecten 

Effecten nieuwbouw woningen Snellerooort 

Door de nieuwbouw van woningen binnen het plangebied kunnen eieren, juveniele dieren of (actieve 

of ingegraven) volwassen exemplaren gedood en/of beschadigd worden. Verder wordt de functionele 

leefomgeving van de rugstreeppad vernield. 

De genoemde werkzaamheden kunnen leiden tot het doden van rugstreeppadden, tot het (opzettelijk) 

verstoren van rugstreeppadden en tot het beschadigen en vernielen van voortplantings- en 

overwinteringsbiotoop. Dit leidt tot een overtreding van artikel 3.5 lid 1 (doden van dieren), lid 2 

(opzettelijke verstoring van dieren) en lid 4 (beschadiging van rust- en verblijfplaatsen) van de Wet 

natuurbescherming. Ei-snoeren worden niet vernield of verplaatst (dit zou een overtreding van lid 3 

betekenen); dit aangezien de rugstreeppadden voorafgaande aan de voortplanting worden 
afgevangen. 

Cumulatieve effecten 

Momenteel (augustus 2019) worden de werkzaamheden op de locatie Snellerpoort Roche uitgevoerd. 

Hierdoor is een onderdeel van het functioneel leefgebied van de rugstreeppad reeds vernietigd. De 

locatie Snellerpoort Roche maakte, evenals het huidige plangebied 'nieuwbouwlocatie Snellerpoort' 

onderdeel uit van het totale leefgebied van de rugstreeppadpopulatie die zich in het gebied tussen het 

treinstation, het spoortalud, de Cattenbroekerdijk, de Steinhagenseweg en de Minkemalaan bevindt 

(naar verwachting >40 exemplaren). 

Gedurende de werkzaamheden op locatie Snellerpoort Roche is getracht rugstreeppadden van het 

terrein af te vangen; hierbij zijn echter geen rugstreeppadden gevangen. De rugstreeppadden hielden 

zich gedurende de werkzaamheden op een ander deel van hun leefgebied op. Vermoedelijk zullen ze 

zich (deels) binnen het huidige plangebied 'nieuwbouwlocatie Snellerpoort' hebben opgehouden. Als 

gevolg van de werkzaamheden op de nieuwbouwlocatie Snellerpoort wordt een groot deel van het 

resterende functioneel leefgebied van de rugstreeppad binnen ontwikkelgebied Snellerpoort ook 

vernietigd. Geconcludeerd wordt dat de huidige werkzaamheden binnen de locatie Snellerpoort 

Roche, tezamen met het voornemen tot nieuwbouw binnen het huidige plangebied, een cumulatief 

effect op de aanwezige rugstreeppadpopulatie veroorzaken. Het leefgebied van de 

rugstreeppadpopulatie binnen het ontwikkelgebied Snellerpoort wordt nog eens aanzienlijk verkleind, 

waardoor de gunstige staat van instandhouding van deze rugstreeppadpopulatie binnen Woerden in 
het geding komt. 

Het terrein van het winkelcentrum (ten zuiden van de Steinhagenseweg) wordt ook ontwikkeld; hier is 

middels een quickscan echter vastgesteld dat geen sprake is van leefgebied van de rugstreeppad. 

Cumulatieve effecten als gevolg van dit project zijn zodoende uitgesloten. Nabij het plangebied zijn 

geen andere ontwikkelingen voorzien (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl). 

4.2 Maatregelen 

Door de effecten van de voorgenomen werkzaamheden op de instandhouding van de beschermde 

rugstreeppad zijn mitigerende en compenserende maatregelen noodzakelijk. 

De mitigerende maatregelen (= wegvangen rugstreeppadden, zie paragraaf 4.2.1) zijn van toepassing 

om overtreding van lid 1 (onderdeel doding van rugstreeppadden) te voorkomen. De compenserende 

maatregelen (realisatie compensatie) hebben betrekking op lid 4, beschadiging of vernielen van rust 

en verblijfplaatsen. Door een nieuwe voortplantingslocatie (poel) en rust- en overwinteringslocaties 

(vergraafbare grond en losse elementen om onder te schuilen) te realiseren worden de beschadigde 

of vernielde rust- en verblijfplaatsen gecompenseerd. 

De mitigerende en compenserende maatregelen kunnen echter niet voorkomen dat de rugstreeppad 

(o.a. als gevolg van afvangst) wordt verstoord (overtreding lid 2). Daarnaast vormt de benodigde 

Activiteitenplan ontheffingsaanvraag Rugstreeppad t.b.v. nieuwbouwlocatie Snellerpoort te Woerden 

Kenmerk: 20190220/rap02, versie 3, d.d. 7 november 2019 
Blz. 8 van 21 



atkbla 
ADVIESBUREAU VOOR ~ 

BODEM. WATER EN ECOLOGIE 111111111111111 

afvangst (om doding van rugstreeppadden te voorkomen) in zichzelf tevens een overtreding van lid 1 

(onderdeel vangen van rugstreeppadden). 

4.2.1 Mitigatie 

Beperken effecten rugstreeppad: wegvangen en verplaatsing (buiten kwetsbare periode) 

Een overtreding van artikel 3.5 lid 1 (onderdeel doden van dieren) wordt voorkomen door de dieren 

(voorafgaande aan voortplanting) van het terrein weg te vangen en te verplaatsen naar een 

compensatiegebied (zie paragraaf 3.3.2). 

De rugstreeppadden worden weggevangen uit het plangebied en verplaatst naar de 

compensatielocatie, langs de poel aan de oostzijde plas Cattenbroek (zie paragraaf 4.2.2). 

Uitrasteren plangebied 
Ten behoeve van het afvangen wordt in de winter (vóór maart 2020, waarin de rugstreeppadden 

langzaam weer actief worden) een plastic scherm aangelegd. Dit scherm wordt rond het plangebied 

geplaatst (zie figuur 4-1 ). Een uitzondering hierop vormt de plaatsing van het scherm langs de 

zuidelijke watergang. De watergang (langs de Steinhagenseweg) behoort tot het plangebied, maar 

wordt buiten het scherm gehouden. Dit aangezien deze watergang ongeschikt is voor de 

rugstreeppad. Ook de smalle watergang rond het parkeerterrein wordt buiten de begrenzing van het 

scherm gehouden. Dit aangezien de rugstreeppadden zich ten tijde van het plaatsen van het scherm 

(buiten het voortplantingsseizoen) in de gronddepots binnen het plangebied bevinden. 

Water 

Schermen 

~k,,·'t 
Figuur 4-1. Schetsontwerp uitrasteringsplan plangebied. In dit schetsontwerp is tevens direct de 

(hernieuwde) afvangst van nabijgelegen projectlocatie Snellerpoort Roche (ten zuidwesten van het 

plangebied) opgenomen. Dit aangezien recentelijk is geconstateerd dat het scherm rond deze 

projectlocatie niet meer functioneert, waardoor zich weer rugstreeppadden binnen het scherm gevestigd 

kunnen hebben. 

Roosters 

In aanvulling op een scherm rond het plangebied, worden tevens diverse schermen bfnnen de 

begrenzing van het plangebied geplaatst (zie figuur 4-1 ). Dit aangezien de verwachting is dat de 

rugstreeppadden zich hoofdzakelijk tussen de verschillende onderdelen bfnnen het plangebied 

(voortplantings- en landhabitat) gaan verplaatsen; in de directe omgeving is namelijk geen tot weinig 

geschikt habitat aanwezig. Zodoende bestaat het risico dat de vangstefficiëntie te laag is wanneer 

enkel een scherm rond het plangebied wordt geplaatst. Daarnaast is het voordeel van deze methode 

dat bepaalde terreindelen (als de vangstgegevens daar aanleiding toe geven, zie onderdeel 

'wegvangen rugstreeppadden') al eerder kunnen worden vrijgegeven. 

Het uitrasteringsplan (zie figuur 4-1) is in nauw overleg met de ecoloog van ATKB en een betrokkene 

van de gemeente Woerden opgesteld. Alle zones binnen het plangebied waartussen bewegingen van 

rugstreeppadden worden verwacht, zijn uitgerasterd. Zodoende wordt het maximale gedaan om 

rugstreeppadden uit het plangebied weg te vangen. 
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De te plaatsen schermen bestaan uit stevig plastic of worteldoek van 50 centimeter hoog en minimaal 

10 centimeter ingegraven in de grond. Bij de toegangen wordt een grof rooster van ten minste 50 cm 

breed ingegraven. Aan de uiteinden van de roosters worden bakken geplaatst om de rugstreeppadden 
in op te vangen. 

Langs het scherm worden om de circa 20 meter emmers en plaatjes geplaatst waar de dieren invallen 

of zich onder verschuilen. Langs de schermen aan de binnenzijde van het plangebied worden veelal 

aan weerszijden emmers ingegraven en/of plaatjes geplaatst. Enkel wanneer enkel een watergang 

(en geen landhabitat) wordt uitgerasterd, waardoor de aanwezigheid van rugstreeppadden in de 

watergang in het vroege voorjaar kan worden uitgesloten, worden aan de buitenzijde van het scherm 

emmers en/of plaatjes geplaatst. Het scherm rondom het plangebied wordt enkel aan de binnenzijde 
van emmers en/of plaatjes voorzien. 

Het scherm wordt in de winter geplaatst met klein materieel. Aangezien de rugstreeppad diep 
ingegraven zit, heeft dit geen negatieve effecten. 

Het geplaatste scherm dient gedurende de complete doorlooptijd van de werkzaamheden intact te 

blijven. Dit om herkolonisatie van het plangebied door de rugstreeppad te voorkomen. 

Wegvangen rugstreeppadden 

Het wegvangen vindt plaats vanaf maart 2020 (voorafgaande aan de voortplantingsperiode van de 

rugstreeppad). Conform het Kennisdocument Rugstreeppad (versie 1, d.d. juli 2017) vormt de periode 

maart Um mei de beste periode voorafvangst, mits het afvangen voor het afzetten van de eitjes 

plaatsvindt. Door ruim voor de periode van ei-afzet (vanaf de tweede helft van april) de 

rugstreeppadden al weg te vangen, voorkomen dat afvangst ten tijde van de ei-afzet plaatsvindt. Hier 

komt bij dat de potentiële voortplantingslocaties binnen het plangebied worden uitgerasterd, waardoor 

ei-afzet ( ook wanneer de afvang st tot in de tweede helft van april plaatsvindt) tevens wordt 
voorkomen. 

Iedere ochtend worden de emmers en plaatjes gecontroleerd en geleegd. Aangetroffen padden 

worden overgebracht naar de compensatielocatie (zie 4.2.2). De aantallen overgezette dieren worden 

dagelijks genoteerd. Het gebied (of een deelgebied) wordt vrijgegeven als uit de vangstgegevens blijkt 

dat er gedurende zeven dagen op rij geen vangsten meer zijn. 

4.2.2 Compensatie 

Verantwoording ligging beoogde compensatielocatie 

Ter compensatie wordt een nieuwe poel en overwinteringshabitat aan de oostzijde van plas 

Cattenbroek gerealiseerd (zie figuur 4-2). Tevens worden ter opwaardering van het gebied aan de 

oostzijde van plas Cattenbroek extra zomerschuilplaatsen (middels stapels grote stenen) aangelegd. 

Tijdens twee veldbezoeken, 18 mei en 5 juni 2018 zijn aan de oostzijde van plas Cattenbroek geen 

rugstreeppadden aangetroffen. Tevens zijn gedurende de afvangperiode van rugstreeppadden op 

locatie Snellerpoort Roche geen rugstreeppadden gevangen (zie logboek ecologische begeleiding 

voor locatie Snellerpoort Roche in bijlage 3) en uitgezet op de recentelijk heringerichte (voor de 

rugstreeppad geoptimaliseerde) poel aan de oostzijde van plas Cattenbroek. In de NDFF zijn in de 

afgelopen 3 jaar aan de oostzijde van plas Cattenbroek tevens geen waarnemingen van de 

rugstreeppad ingevoerd. De dichtstbijzijnde waarneming is aan de westzijde van plas Cattenbroek 

gedaan, op een afstand van circa 1 kilometer. De geoptimaliseerde poel (ten behoeve van ontheffing 

voor de locatie Snellerpoort Roche) is pas zeer recentelijk geschikt gemaakt voor de rugstreeppad, 

waardoor kolonisatie van het gebied aan de oostzijde van plas Cattenbroek tevens onwaarschijnlijk is. 

Hiermee is het aannemelijk dat de oostzijde van plas Cattenbroek momenteel nog niet in gebruik is als 

leefgebied van de rugstreeppad en zodoende een geschikte locatie voor een (extra) 
compensatielocatie vormt. 

Door de nieuwe compensatielocatie (blauw omlijnd in figuur 4-2) nabij de reeds gerealiseerde 

compensatielocatie (geel omlijnd in figuur 4-2, compensatielocatie voor Snellerpoort Roche) te doen, 

kunnen de verplaatste rugstreeppadden in de toekomst deze reeds aangelegde compensatiepoel voor 
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locatie Snellerpoort Roche tevens koloniseren. Dit is onder andere van belang wanneer de nieuwe 

compensatielocatie de maximale draagkracht bereikt. Door de twee compensatielocaties aan de 

oostzijde van plas Cattenbroek is sprake van een hoge draagkracht en wordt de aanwezige 

rugstreeppadpopulatie minder gevoelig voor uitsterven als gevolg van externe factoren (ongunstige 

weersomstandigheden, ziekte e.d.). 

Figuur 4-2. Beoogde compensatielocatie voor nieuwbouwlocatie Snellerpoort (blauw omlijnd), reeds 

geoptimaliseerde poel (incl. aangrenzende zandheuvel) ten behoeve van werkzaamheden locatie 

Snellerpoort Roche (geel omlijnd) en het huidige plangebied. De afstand tussen de beoogde 

compensatielocatie (blauw omlijnd) en het plangebied (rood omlijnd) is ongeveer 2 km. 

Huidige inrichting beoogde compensatielocatie 

Foto's van de beoogde compensatielocatie zijn opgenomen in figuur 4-3. Binnen de 

compensatielocatie worden momenteel geen beschermde soorten verwacht. In het broedseizoen 

kunnen binnen de compensatielocatie wel algemene broedvogels tot broeden komen, maar dit vormt 

(aangezien de poel in de winter worden aangelegd) geen probleem voor de aanleg van het 

compensatiegebied. Overige beschermde soorten worden niet verwacht binnen de beoogde 

compensatielocatie. 

Overwinteringshabitat (losse, zandige grond om zich diep in te kunnen ingraven) en semi-permanente 

voortplantingslocaties (ondiepe poel(en) in pioniersituatie) voor de rugstreeppad ontbreken momenteel 

binnen en nabij de compensatielocatie. Nabij de compensatielocatie (o.a. langs de zandige, 

schraalbegroeide oever van plas Cattenbroek) is sprake van zeer geschikt foerageergebied voor de 

rugstreeppad. Tevens zijn rond de compensatielocatie geschikte (zomer)schuilplaatsen aanwezig zijn 

(door aanwezigheid van muizenholletjes e.d.). Zomerschuilplaatsen in de vorm van ruimte onder losse 

elementen ontbreken momenteel binnen en nabij de compensatielocatie. 
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Figuur 4-3. Foto's beoogde compensatielocatie. 

Aanleg nieuwe poel (voortplantingslocatie) 

Bij de ontwikkeling van locatie Snellerpoort is sprake van een verlies van semi-permanent 

voortplantingswater (zie paragraaf 3.2 en figuur 4-1 ). Tevens gaan binnen de nieuwbouwlocatie 

enkele laagten (waarin in het voorjaar na regenval water kan blijven staan) verloren. Plasvorming na 

regenval ontstaat echter ook nabij de beoogde compensatielocatie. Dit is onder andere zichtbaar in 

het kaartbeeld in figuur 4-4 (roze omlijning); in de landuitstulping langs plas Cattenbroek was ten tijde 

van de kaartopname sprake van een zone met natte laagten. Compensatie van deze laagten is 
zodoende niet aan de orde. 

Compensatie van het voortplantingswater vindt plaats door een (extra) poel aan te leggen aan de 

oostzijde van plas Cattenbroek. Hierbij wordt aangesloten bij de compensatie voor locatie Snellerpoort 

Roche, namelijk: de aanleg van een cirkelvormige, ondiepe watergang (zie figuur 4-5). Deze 

watergang heeft een diameter van minimaal 25 meter en een breedte van minimaal 2 meter. Het 

water is op het diepste punt 50-80 cm diep, zodat de zon het water snel kan opwarmen. De 

oevertaluds zijn flauw, circa 1 :3. De poel wordt in de klei gegraven en wordt vervolgens afgewerkt met 
zand. 

Rond de poel wordt tot minimaal 4 meter afstand uit de oever tevens een zandlaag van 10 cm dik 

aangebracht. Dit om te zorgen dat het terrein rondom de poel (extra) verschraald, waardoor de 

vegetatie ijl en laag blijft en de poel zodoende goed bereikbaar blijft voor de rugstreeppad. Tevens 
biedt dit zeer geschikt foerageergebied voor de rugstreeppad. 

De beoogde locatie van de nieuwe poel is in figuur 4-4 weergegeven. 
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Figuur 4-4. Globale ligging beoogde poel (blauw omlijnd), zandhoop (oranje omlijnd) en stapels met grote 

stenen (rood omlijnd). Nabij de compensatielocatie is sprake van een zone met natte laagten (roze 

omlijnd). Bron ondergrond: www.google.com/maps (kaartbeeld 2019). 

Figuur 4-5. Beoogde eindsituatie ter plaatse van compensatielocatie voor nieuwbouwlocatie Snellerpoort 

(excl. de stapel met grote stenen). Bovenstaande foto toont het eindresultaat van de gerealiseerde 

compensatie voor locatie Snellerpoort Roche (geel omlijnd in figuur 4-2). 
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Aanleg overwinteringshabitat 

Bij de ontwikkeling van locatie Snellerpoort is sprake van een verlies van overwinteringshabitat (zie 

blauwe lijnen in figuur 4-1 en de foto in figuur 2-2 (foto linksboven)). 

Compenserende overwinteringsplaatsen worden aangelegd door een zandhoop aan te leggen 

(minimaal 25 meter doorsnede en 2 meter hoog). Deze zandhoop fungeert als overwinteringshabitat 

voor de rugstreeppad. Tevens kunnen zie hier in het voortplantingsseizoen (overdag) in verblijven. De 

beoogde locatie van het overwinteringshabitat is weergegeven in figuur 4-4. In figuur 4-5 is een 

impressie van de toekomstige compensatielocatie (met zandhoop) weergegeven. Hiermee worden 

voldoende overwinteringslocaties geboden voor de (geschatte) populatieomvang van 40 

rugstreeppadden. 

Aanleg extra zomerschuilplaatsen (onder elementen) 

Bij de ontwikkeling van locatie Snellerpoort gaan de zomerschuilplaatsen onder de opgeslagen 

materialen ten zuidwesten van het parkeerterrein verloren. 

Compenserende zomerschuilplaatsen onder elementen worden aangelegd door de plaatsing van 

twee stapels met grote stenen (minimaal oppervlak 10 m2 per stapel). Als gevolg hiervan ontstaan 

extra schuilmogelijkheden voor volwassen rugstreeppadden in het voortplantingsseizoen, wanneer ze 

dicht bij het voortplantingswater aanwezig blijven. 

De beoogde locatie van de steenstapels is weergegeven in figuur 4-4. 

Beheer 

Onder verantwoording van gemeente Woerden is met de beheerder van het plassengebied 

afgesproken dat de poel en het omliggende terrein als volgt beheerd worden: 

• Schonen watergedeelte als er teveel waterplanten gaan groeien, september/oktober. 

• De poel wordt jaarlijks gecontroleerd op lekkages. 

• Zandhoop vrij houden van vegetatie; in september wordt vegetatieopslag verwijderd. 

• Poel en directe omgeving boomvrij houden, bomen verwijderen september/oktober. 

• Vegetatie rond de poel (in een straal van 20 meter rond de poel) kort de winter in laten gaan, 
maaien in september/oktober. 

Eindsituatie 

Na afronding van de werkzaamheden en met het juiste beheer zal het compensatiegebied een 

geschikt leefgebied voor de rugstreeppad vormen. De poel (met nabijgelegen schuilplaatsen onder 

grote stenen) voldoet aan de eisen van een voortplantingsbiotoop, de omgeving met een open 

vegetatie vormt goed foerageergebied en de zandhoop vormt een overwinteringsplek waar de 

rugstreeppad zich 60 tot 180 cm kan ingraven om te overwinteren. Na verplaatsing van de adulte 

rugstreeppadden zal voortplanting plaatsvinden in de poel, waarna het aantal exemplaren zich (naar 

verwachting) zal uitbreiden. Door de nabijheid van de geoptimaliseerde poel (ten noorden van de 

nieuwe poel, zie figuur 3-4) wordt de draagkracht van het gebied ten oosten van plas Cattenbroek 

vergroot en wordt de aanwezige rugstreeppadpopulatie minder gevoelig voor uitsterven als gevolg van 

externe factoren (ongunstige weersomstandigheden, ziekte e.d.). 

Inschakelen deskundige 

De activiteiten worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van amfibieën 

in het algemeen en de rugstreeppad in het bijzonder. 

De werkzaamheden voor zowel het realiseren van de compensatie langs plas Cattenbroek ter 

compensatie en de mitigerende maatregelen worden begeleid door een ter zake kundige medewerker 
van ATKB. 
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Opstellen ecologisch werkprotocol 
Een rugstreeppaddeskundige stelt een ecologisch werkprotocol op. Dit ecologische werkprotocol moet 

op de locatie aanwezig zijn en de inhoud moet bij de betrokken werknemers bekend zijn. De 

activiteiten moeten aantoonbaar volgens dit protocol worden uitgevoerd. 

De betrokken deskundige zal een ecologisch werkprotocol opstellen aan de hand van dit 

activiteitenplan en de (nog te verlenen) ontheffing. Middels een toolboxmeeting worden de 

uitvoerenden (aannemer en medewerkers) op de hoogte gesteld van het werkprotocol. Naast de zorg 

voor de rugstreeppad zal ook gelet worden op de zorgplicht voor de overige flora en fauna en de 

naleving van de wetgeving. 

4.3 Reikwijdte ontheffingsaanvraag 

Er wordt ontheffing aangevraagd voor artikel 3.5, onderdelen: 

lid 1 (vangen van rugstreeppadden, geen doding) 

lid 2 (opzettelijke verstoring van rugstreeppadden, o.a. als gevolg van wegvangst) 

lid 4 (beschadigen en vernielen van rust- en verblijfplaatsen van rugstreeppadden). 
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Samenvatting 

In opdracht van de gemeente Woerden heeft RAAP in februari 2020 een archeologisch vooronderzoek 

in de vorm van een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Snellerpoort en Cattenbroekerdijk 

1 te Woerden in de gemeente Woerden. Het onderzoek vond plaats in het kader van een nieuw 

bestemmingsplan. 

Voor het gebied geldt een uitgesproken lage archeologische verwachting behoudens een klein terrein 

tegen de noordrand van het plangebied waar in de 19e eeuw bebouwing heeft gestaan en de top van 

het pleistocene zandlandschap waarop in theorie resten van tijdelijke kampementen uit het 

Mesolithicum kunnen voorkomen. 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek blijkt dat in het grootste deel van het plangebied geen 

archeologische resten bedreigd worden. Daarom wordt hier in het kader van de voorgenomen 

bodemingrepen geen vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) 

noodzakelijk geacht. Hierop zijn twee uitzonderingen mogelijk. 

Het in de 19e eeuw bebouwde deel van 106 x 36 m tegen de noordrand van het plangebied betreft in 

formele zin archeologische resten in het bodemarchief. Aangezien ze stammen uit de 19e eeuw en 

panden uit dezelfde periode in ruime mate en intact voorhanden zijn in de directe omgeving van het 

plangebied en het centrum van Woerden, lijkt archeologisch onderzoek hier niet tot enige kenniswinst 

te zullen leiden. De bebouwing was in 1832 volgens de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels ook niet 

van een bijzondere aard. Het is opgegeven als ‘erf’, ‘huis en erf’ en ‘opstal’. Daarom wordt geadviseerd 

ook hier geen verder onderzoek uit te voeren. Daarbij wordt opgemerkt dat het oorspronkelijke 

maaiveld hier te verwachten is vanaf 1,15 tot 1,00 m –NAP. Ter plaatse van de 19e eeuwse bebouwing 

is een weg gepland en een waterpartij (figuur 13). Het wegdek is gepland op 0,32 m –NAP, met een 

cunet tot ongeveer 0,75 m –NAP. Dit is ruim boven het niveau waarop de top van de resten van de 19e 

eeuwse bebouwing wordt verwacht. De resten worden hier dus al beschermd door de reeds aanwezige 

of nog op te brengen zandophoging. Ter plaatse van de waterpartij is het advies deze binnen de 

contouren van de in 1832 bebouwde percelen te onderbreken. Is dit als gevolg van andere 

randvoorwaarden aan de planvorming niet mogelijk, dan wordt desondanks geen verder onderzoek 

geadviseerd, om de hierboven aangegeven redenen. 

Ten aanzien van archeologische resten op het dieper liggende pleistocene niveau wordt geen 

vervolgonderzoek aanbevolen. De resten van tijdelijke mesolithische kampen zijn doorgaans zo klein 

en dun gezaaid dat alleen zeer intensief booronderzoek ze zal kunnen opsporen. In het geval waarin ze 

dan daadwerkelijk worden opgespoord, is het de vraag of de inspanning noodzakelijk voor het nader 

onderzoeken ervan – gezien de diepteligging – wel in verhouding staat tot de schade die eraan zou 

kunnen worden toegebracht door de voorgenomen plannen (die op dit moment nog niet in detail bekend 

zijn). Alleen wanneer ondergrondse kelders of parkeergarages, grote vlakken dus, tot een niveau 

dieper dan 5,5 m –Mv (6,59 m –NAP) zullen worden aangelegd en wanneer daarbij wordt ontgraven in 

den droge, kan archeologische begeleiding (formeel: opgraving, variant archeologische begeleiding) 

van de graafwerkzaamheden voldoende uitsluitsel geven over de aan- of afwezigheid van resten van 

dergelijke kampementen en kunnen deze zo nodig worden gedocumenteerd. 

Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Woerden, deze al 

dan niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluit. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

Aanleiding 

In opdracht van de gemeente Woerden heeft RAAP in februari 2020 een archeologisch vooronderzoek 

in de vorm van een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Snellerpoort en Cattenbroekerdijk 

1 te Woerden in de gemeente Woerden (figuur 1). Het onderzoek vond plaats in het kader van een 

nieuw bestemmingsplan. 

Juridisch en beleidskader 

Het uitgangspunt voor dit onderzoek wordt gevormd door het wettelijk en beleidsmatig kader voor de 

ruimtelijke ordening en monumentenzorg. De gemeente is de bevoegde overheid die een besluit zal 

nemen over hoe om te gaan met de eventueel aanwezige archeologische waarden.  

Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Woerden ligt het plangebied grotendeels in een 

zone ‘categorie 5. Het beleid voor deze zone schrijft voor dat er bij bodemingrepen groter dan 

10.000 m2 en dieper dan 100 cm -mv een archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. 

De noordwestelijke hoek ligt in een zone ‘categorie 3. Het beleid voor deze zone schrijft voor dat er bij 

bodemingrepen groter dan 100 m2 en dieper dan 30 cm -mv een archeologisch onderzoek dient te 

worden uitgevoerd. 

Deze voorschriften zijn verankerd in de bestemmingsplannen Snellerpoort en Snel en Polanen, die 

echter in dit geval niet van toepassing zijn omdat het opstellen van een nieuw bestemmingsplan 

voorligt. Een archeologische onderbouwing in dit nieuwe bestemmingsplan met betrekking tot de 

eventuele aanwezigheid van archeologische waarden is daarom verplicht conform het vigerend beleid. 

Kwaliteitsborging 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat BRL4000, conform artikel 5.4 van de Erfgoedwet. 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep. De 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1), beheerd door de Stichting Infrastructuur 

Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), is door de minister aangewezen als norm.  

RAAP is gecertificeerd voor de protocollen 4001 Programma van Eisen, 4002 Bureauonderzoek, 4003 

Inventariserend veldonderzoek (landbodems), onderdelen proefsleuven en overig, 4004 Opgraven 

(landbodems) en 4006 Specialistisch onderzoek. 

Zie bijlage 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden. 
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Figuur 1. Aanduiding plangebied. Inzet: ligging in Nederland (ster). 
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1.2 Administratieve gegevens 

Type onderzoek Bureauonderzoek 

Opdrachtgever Gemeente Woerden 

Bevoegde overheid Gemeente Woerden 

Plaats Woerden 

Gemeente Woerden 

Provincie Utrecht 

Centrumcoördinaten (X/Y) 121.791 / 455.502 

(121.413 – 122.169 / 455.204 – 455.799) 

Toponiem Snellerpoort en Cattenbroekerdijk 1 

Kadastrale gegevens Woerden sectie A perceelnummers 4548, 5235, 5448, 
6786, 6817, 6819, 6883, 6903, 6931, 6932, 6954, 6976, 
7251, 7253, 7257, 7258, 7259, 7655, 7908, 8038, 8039, 
8040, 8041, 8042, 8154, 8155, 8223, 8227 & 8331 

Oppervlakte plangebied 15 hectare 

Afbakening onderzoeksgebied Tijdens onderhavig onderzoek is het plangebied 
onderzocht en een zone van circa 100 m eromheen. 

Onderzoeksperiode Februari 2020 

Uitvoerder RAAP West 

Projectleider drs. R.A.C. Kroes 

Projectmedewerkers T. de Rijk

RAAP-projectcode WOCA 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 4776800100 

Beheer en plaats documentatie RAAP regio West te Leiden 

Tabel 1. Administratieve gegevens. 

1.3 Doel- en vraagstelling 

De doelstelling van het archeologisch vooronderzoek is het vaststellen van de archeologische waarde 

van het terrein, dan wel de archeologische vindplaats. Daartoe wordt informatie verzameld over 

bekende en verwachte archeologische resten teneinde een gespecificeerde archeologische 

verwachting op te stellen. Hiertoe is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd:  

 Hoe ziet de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw van het plangebied eruit?

 Welke gegevens met betrekking tot archeologische complexen in en rond plangebied zijn reeds

bekend?

 Wat was het historisch landgebruik van het plangebied en wat is het landgebruik nu en wat is

de invloed daarvan op de (verwachte) archeologie en (bodem)gaafheid?

 Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische

waarden in het gebied? En wat zijn hiervan de prospectiekenmerken?

Algemeen 

 Wat is de invloed van de toekomstige inrichting op eventuele archeologische resten?
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 Op welke wijze kan bij de planvorming met archeologische resten worden omgegaan? 

 Met de inzet van welke zoekmethoden kunnen verwachte resten systematisch opgespoord 

worden (zoeksleuven, booronderzoek, veldkartering, geofysisch etc.)? 
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Methode 

Het bureauonderzoek dient ervoor om - op basis van verschillende bronnen - inzicht te krijgen in de 

genese van het landschap, de bodemopbouw en de sporen die het menselijk gebruik in de loop van de 

tijd heeft achtergelaten. Met behulp van deze gegevens wordt een gespecificeerde archeologische 

verwachting opgesteld.  

Naast de conform de KNA verplichte bronnen is door de gebiedsexperts van RAAP een beredeneerde 

keuze gemaakt uit betrouwbare bronnen die voor de archeologische verwachting relevante informatie 

bevatten (zie bijlage 2 voor de motivering). Daarvoor is gebruik gemaakt van de landelijk en voor RAAP 

digitaal beschikbare archieven. Voor de beschrijving van de historische situatie is gebruik gemaakt van 

hiervoor relevante informatiedragers. Voor de actuele metadata van de verzamelde gegevens 

(gemeente, plaats, etc.) wordt verwezen naar het van toepassing zijnde data-archief. 

2.2 Aardkundige situatie 

Geologische situatie Holocene rivierengebied. Plangebied ligt direct ten zuiden van de 
stroomgordel van de Oude Rijn, actief van 5.595-828 BP.1 

Geologische kaart Formatie van Echteld, komgebied.2 

Geomorfologische kaart Rivierkomvlakte (1M46).3 

DINO-loket4 Een afwisseling van klei van de formatie van Echteld en veen van de 
formatie van Nieuwkoop op basisveen of zand van de formatie van 
Boxtel (5,5 – 6,4 m –Mv) dan wel de formatie van Kreftenheye (5,7 – 
6,0 m –Mv). De top van het Pleistoceen ligt hiermee op circa 5,5 m –
Mv, wat bij de aangegeven maaiveldhoogtes ten tijde van de 
boringen neerkomt op 6,59 m –NAP. 

Ouderdom geomorfologische structuur Holoceen 

Bodemkundige kaart Rv01C (west, noord en oost) – kalkloze drechtvaaggronden 

kVr (zuid) – waardveengronden op rietveen of rietzeggeveen.5 

Verwachte diepteligging van 
archeologisch relevante lagen 

Vanaf maaiveld 

Tabel 2. Overzicht van geraadpleegde geologische, geomorfologische en bodemkundige kenmerken van het 
plangebied en de directe omgeving. 

                                                           
1 Berendsen & Stouthamer, 2001. 
2 Weerts, 2006. 
3 Koomen & Maas, 2004. 
4 DINO boringen B31G 0276, 0277, 1004, 0274, 0275, 0996, 0911, 1945, 0995, 0989, 0988, 0986 & 0985. 
5 De Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, Wageningen Environmental Research (Alterra), via Internet geraadpleegd. 
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Figuur 2. Het plangebied op de geologische kaart, de bodemkaart, de geomorfologische kaart en de 
paleogeografische reconstructie van de Rijn-Maas delta (bron: zie tabel 2). 

 

2.3 Archeologische gegevens 

Gemeentelijk archeologiebeleid 

Bestemmingsplan Dubbelbestemming ‘waarde-archeologie’.6 

Gemeentelijke archeologische 
verwachtingskaart 

Lage verwachting behalve uiterste noordwesthoek 

Gemeentelijke archeologische 
beleidskaart 

Categorie 5 (10.000 m2 & 100 cm -mv) behalve uiterste 
noodwesthoek: categorie 3 (100 m2 & 30 cm -mv) 

Tabel 3. Overzicht van het geldende archeologiebeleid en achterliggende verwachtingskaart. 

 

                                                           
6 https://ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0632.uitbreidingwcsp-0001/r_NL.IMRO.0632.uitbreidingwcsp-
0001.html#_5_Waarde-archeologie (bestemmingsplan Snel en Polanen); 
https://ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0632.bpsnellerpoort-0001/r_NL.IMRO.0632.bpsnellerpoort-
0001.html#_8_Waarde-Archeologie (bestemmingsplan Snellerpoort) 
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Zaakidentificatienr. Complex Datering Materiaal Verzamelwijze 

4708574100 kledingonderdeel Nieuwe Tijd koper Losse vondst 

Tabel 4. Overzicht van de bekende archeologische monumenten en archeologische vondstlocaties rond het 
plangebied. 

Er zijn geen gewaardeerde archeologische terreinen aanwezig in of rond het plangebied. Er is één 

archeologische waarneming op 150 m ten westen van het plangebied bekend: een losse vondst van 

(waarschijnlijk) een koperen knoop. 

 

Eerder in de omgeving uitgevoerd onderzoek volgens ARCHIS3 

Zaakidentificatienummer Resultaat/advies Opmerking 

2028501100 Geen vindplaatsen in plangebied Booronderzoek RAAP 1999.7 

2459025100 Lage archeologische verwachting. 
Puinhoudend ophoogpakket op 
afgetopte geul- en oeverafzettingen 
(vermoedelijk afgekleid) op 
beddingafzettingen. 

Booronderzoek Transect 2014.8 

2122915100 Geen aanwijzingen voor 
archeologische vindplaatsen in 
afgekleid en recent verstoord 
bodemprofiel. 

Booronderzoek RAAP 2006.9 

4013033100 Onderzoek aan 5 ondergrondse 
containers, niet in de omgeving van 
het plangebied. 

Opgraving RAAP 2016.10 

Tabel 5. Overzicht van eerder archeologisch onderzoek rond het plangebied. 

                                                           
7 Schute, 1999. 
8 Nales, 2014. 
9 Jordanov & Van Eijk, 2006. 
10 De Groot, 2017. 
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Figuur 3. Overzichtskaart archeologische gegevens uit de directe omgeving van het plangebied. 

Bekende archeologische gegevens uit andere bronnen 

Op 25 februari 2020 is een verzoek gedaan aan de een plaatselijke amateurarcheoloog, het archief van 

Woerden, het Meldpunt Archeologie Utrecht en het provinciaal Depot Utrecht voor aanvullende 

gegevens. 

Het provinciale depot kende geen vondsten uit het plangebied. Ook het Archief van Woerden was niets 

bekend. Het Meldpunt Archeologie Utrecht heeft tot dusverre nog niet gereageerd. 

De plaatselijke amateurarcheoloog – dhr. M. Scheer – wist te melden dat er op het terrein afvaldump is 

gepleegd, wat bleek uit losse vondsten van pijpenkopjes, aardewerk en enkele ondateerbare muntjes. 

In de periode dat hij bij de buitendienst van de gemeente Woerden werkte (ca. 1976-2001) is het terrein 

gebruikt voor volkstuinen. Deze zijn later verplaatst naar een locatie buiten het plangebied. Verder is 

het terrein in die periode opgehoogd met grond. Onbekend is met hoeveel en wanneer precies. Op het 
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terrein van het Minkema Collega (ten oosten van het plangebied zijn wel enkele loden kogels 

aangetroffen.11 

 

2.4 Historische situatie 

Op basis van historische kaarten kan inzicht worden verkregen in de het historisch gebruik van een 

gebied van na de late middeleeuwen tot begin 20e eeuw. In die periode was men veel minder dan nu 

gebonden aan de (on)mogelijkheden die het natuurlijke landschap bood voor bewoning en andere 

vormen van landgebruik. Het historisch gebruik zegt daarmee iets over de archeologische potentie van 

het gebied. Daarnaast kan het informatie leveren over eventuele bodemverstoringen die in het verleden 

hebben plaats gevonden. 

Het plangebied ligt in de polder Snel, een regelmatige cope-ontginning die in de loop van de 

Middeleeuwen vanaf de Utrechtsestraatweg in het noorden zuidwaarts is ontgonnen tot aan de 

achterkade: de Potterskade, gelegen ongeveer waar nu het Snellerpad ligt. De ontginning wordt 

gedateerd vanaf het midden van de elfde eeuw.12 

Uit de analyse van historische kaarten blijkt dat in 1832 het plangebied hoofdzakelijk bestond uit 

weiland, wat hooiland, bouwland, bos en boomgaard. Binnen het plangebied lag één erf met drie 

gebouwen. In de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels zijn ze alle drie beschreven als ‘erf’, ‘huis en erf’ 

en ‘opstal’. Op latere kaarten blijkt dit erf ‘Huis in ’t Veld’ te heten. Deze bebouwing is niet aangegeven 

op de topografische kaart van 1815, noch op oudere kaarten, zoals de kaarten van Holland van Jacob 

Colom uit 1639 en 1650 en van Melchior Bolstra uit 1746.13 Ook in de rest van het plangebied ontbreekt 

iedere bebouwing in het plangebied op deze kaarten. 

  
Figuur 4. Uitsnede van een kaart van Jacob Colom van de omgeving van Woerden uit 1650 (links) en van Melchior 
Bolstra uit 1746 (rechts). 

                                                           
11 Telefonische mededelingen dhr. M. Scheer, 2 maart 2020. 
12 Blijdenstijn, 2005; Haartsen, 2003. 
13 1815: www.topotijdreis; Jacob Colom 1639 (niet afgebeeld wegens technische problemen) en 1650: 
http://dpc.uba.uva.nl/kaartencollectie/ & 
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=37&micode=0509&milang=nl&mizk_alle=Jacob%20Colom&mivie
w=inv2 Bolstra 1749: 
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=42&miadt=319&milang=nl&mizk_alle=Bolstra%20Woerden&miview=ldt 



Plangebied Snellerpoort en Cattenbroekerdijk 1 te Woerden, gemeente Woerden; archeologisch 

vooronderzoek: een bureauonderzoek 

 

 

RAAP-rapport 4390 / versie 10-04-2020   [15] 

 

 
Figuur 5. Het plangebied op de kadastrale minuutplan van 1832 (bron: HisGis) 

 

Deze situatie blijft zo goed als ongewijzigd tot de topografische kaart van 1950. Ook dan is er binnen 

het plangebied nog geen wijziging opgetreden, maar ten westen ervan begint de stadsbebouwing ten 

zuiden van het treinstation Woerden zich uit te breiden. In het plangebied blijft sprake van onbebouwd 

gebied behalve het Huis in ’t Veld, waarvan alleen het aantal gebouwen af en toe lijkt te wijzigen, al 

kan dit ook een gevolg zijn van variërende globalisering van het kaartbeeld. Vanaf 1962 wordt wel een 

aantal gebouwen toegevoegd aan het erf. Vanaf 1989 komen er enkele andere losse gebouwen bij en 

een weg en vanaf 1995 dringt de eerste echte bebouwing in het plangebied door. In 1999 lijkt het 

gehele gebied bouwrijp te zijn gemaakt, waarna een weg zichtbaar wordt in 2003. Deze is niet meer 
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aangegeven in 2011. In 2015 lijkt het plangebied nogmaals bouwrijp te zijn gemaakt, met een enkel 

gebouw, wegen en sloten. 

 
Figuur 6. Historische kaarten van 1850 tot en met 1981. 
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Figuur 7. Historische kaarten van 1989 tot en met 2015. 
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Recente luchtfoto’s van het gebied op Google Earth laten een onbebouwde, maar veelbewogen 

geschiedenis zien. De oudste luchtfoto is van 31 december 2005 en laat een onbebouwd grasland zien. 

Op 15 februari 2007 blijkt in het oosten van het plangebied een gronddepot van circa 50 x 30 m te zijn 

opgeworpen. Op 7 maart 2011 blijkt de gehele oostelijke helft van het plangebied bouwrijp te zijn 

gemaakt, iets wat overigens goed overeenkomt met de topografische kaart uit hetzelfde jaar. De kleur 

van het maaiveld doet een ophoging met scherp zand vermoeden. Op 24 maart van datzelfde jaar is op 

de westelijke helft een circustent opgericht van 60 bij 47 m met ontsluitingswegen en parkeerplaatsen 

er omheen, incluis enkele tijdelijke gebouwtjes of containers. Op 30 april 2012 is dit festivalterrein weer 

verdwenen, maar het bouwrijp gemaakte oostelijke deel is nog goed zichtbaar. Tegenover het 

winkelcentrum is een parkeerplaats ingericht – één die ook te zien is op de meest recente 

topografische kaarten – en in het uiterste oosten is bebouwing te zien in de zuidoostelijke hoek van het 

bouwrijp gemaakte terrein. Op 11 maart 2015 (en 9 en 15 april 2015) lijkt ook het westelijke plangebied 

op de schop te zijn gegaan: er zijn kades en waterpartijen zichtbaar en er is een parkeerplaats 

aangelegd. Op 27 september 2016 is het gehele westelijke plangebied weer vlak getrokken en 

veranderd in grasland, behalve de parkeerplaats. Op 19 april 2018 is ook de oostelijke helft weer 

overgroeid met gras, al zijn de sporen van het bouwrijp maken daar nog wel zichtbaar. Op 8 november 

2018 ten slotte is de westelijke helft van het plangebied voor de tweede keer bouwrijp gemaakt. Er is 

een sloot gegraven (de uitgegraven grond ligt er naast) en een gronddepot aangelegd. In de oosthelft is 

tegen de noordrand aan eveneens een gronddepot aangelegd. De resultaten van al deze activiteiten 

zijn zeer duidelijk te zien aan sterk variërende de hoogte van het maaiveld, zoals zichtbaar in figuur 9. 

Bouwhistorische 
waarden 

Nummer Aard Omvang Diepteligging 

MIP-objecten 115135 Vestingwerk onbekend onbekend 

Tabel 6. Overzicht van de in het plangebied aanwezige bouwhistorische waarden. 

Er zijn geen rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten in het plangebied aanwezig. Afgezien van 

een MIP-object zijn verder geen bekende bouwhistorische waarden in de omgeving bekend. Het 

betreffende MIP-object lijkt verkeerd op de kaart geplaatst te zijn. Op oudere kaarten zijn geen 

vestingwerken op deze locatie aangegeven. Deze liggen verder naar het westen. 

2.5 Huidige situatie 

Aan de hand van actuele gegevens van recente luchtfoto’s, Google Street View, locatiebezoek en 

navraag bij de opdrachtgever zijn de onderstaande zaken over de huidige situatie te melden. 
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Huidig grondgebruik Grasland (zie figuur 8) 

Hoogteligging maaiveld Variërend tussen -1,3 tot +1,3 m NAP als gevolg van diverse 
grondwerkzaamheden (zie figuur 9). Op een groot deel van het 
terrein ligt een 1 tot 2 m dik pakket schoon ophoogzand (opgave 
opdrachtegever). De oorspronkelijke maaiveldhoogte ligt tussen de 
1,15 en 1,00 m –NAP, afgaande op volgens het AHN niet 
opgehoogde delen van het terrein. 

Grondwatertrap of -stand Onbekend 

Milieutechnische condities Advies voor ‘nader onderzoek’ uit inventariserend onderzoek uit 
1998 voor gehele gebied.14 

Voldoende gesaneerd op basis van sanering aan het Snellerpad in 
1993.15 Deze locatie dekt het in de 19e eeuw bebouwde gebied 
volledig (het gehele erf). Informatie over de uitgevoerde 
saneringswerkzaamheden en de diepte ontbreken echter. 

Voldoende gesaneerd langs gehele spoorlijn (noordrand 
plangebied) op basis van sanering in 2007.16 

Aanwezige constructies (funderingen, 
kelders e.d.) 

Eén pand en een parkeerplaats 

Locatie en diepte van kabels/leidingen Zie figuur 10. En zijn geen gegeven bekend over de diepteligging. 

Tabel 7. Overzicht van de huidige situatie van het plangebied. 

                                                           
14 www.bodemloket.nl locatie UT063200177 
15 www.bodemloket.nl locatie UT063200023 
16 www.bodemloket.nl locatie OT063200139 
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Figuur 8. Luchtfoto van het plangebied. 



Plangebied Snellerpoort en Cattenbroekerdijk 1 te Woerden, gemeente Woerden; archeologisch 

vooronderzoek: een bureauonderzoek 

 

 

RAAP-rapport 4390 / versie 10-04-2020   [21] 

 
Figuur 9. Het plangebied geprojecteerd op een weergave van het Actueel Hoogtebestand van Nederland. 
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Figuur 10. Kabels en leidingen in het plangebied (bron: KLIC). 

 

2.6 Toekomstige situatie 

Het plangebied ligt momenteel braak en heeft een oppervlakte van circa 15 ha. De plannen bestaan uit 

de bouw van 800 woningen plus 100 woningen en een supermarkt als uitbreiding van het naastgelegen 

winkelcentrum Snel en Polanen. Het plangebied zal worden ontwikkeld door het plangebied in 

verschillende kavels uit te geven. Hoewel deze waarschijnlijk onder de vrijstellingsgrens van 10.000 m² 

zullen blijven, is het in het kader van de bestemmingsplan-wijziging verplicht om de archeologische 

verwachting voor het plangebied in meer detail in kaart te brengen. 
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Aard Woningbouw 

Omvang en diepte Plannen gaan uit van enkellaags ondergrondse parkeergarages tot 3,5 m -Mv 

Invloed op maaiveld en 
grondwater 

Nog onbekend 

Toekomstig gebruik Woonwijk 

Toekomstige gebruiker Bewoners 

Tabel 8. De toekomstige situatie. 

 
Figuur 11. Inrichtingsplan. 

 

Figuur 12. Dwarsprofiel ter hoogte van C-C', nabij de vermoede resten van de 19e eeuwse bebouwing. 
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3 Gespecificeerde archeologische 
verwachting 

Het gebied heeft een lage archeologische verwachting, zoals blijkt uit zowel de gemeentelijke 

beleidskaart en bestemmingsplanvoorschriften als uit de plaatselijke geologie, geomorfologie en 

bodem, als uit archeologische gegevens. 

De geologische opbouw van het gebied bestaat uit een afwisseling van kleiige rivierkomafzettingen en 

veenpakketten, afgezet in een nat milieu dat geen gunstige vestigingslokatie bood aan de mens, met 

natte klei- en veenbodems. Aan de basis van dit Holocene pakket liggen Pleistocene zandafzettingen 

van de formaties van Boxtel en Kreftenheye, vanaf ongeveer 5,5 m –Mv (6,59 m –NAP). De natuurlijke 

opbouw van het plangebied is afgedekt met een ophogingspakket van grond en één van scherp zand, 

beide van onbekende dikte. 

Er zijn geen archeologische vondsten bekend uit het gebied. Dit geldt zowel voor de geregistreerde 

(Archis 3) als de ongeregistreerde. De enige vondsten die bekend zijn, betreffen objecten die met 

stadsafval zijn meegekomen, vermoedelijk in de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Archeologisch 

onderzoek in delen van het plangebied en in de directe omgeving heeft niets opgeleverd, behalve 

aanwijzingen voor kleiwinning en recente verstoring. 

Historische gegevens wijzen voor vrijwel het gehele plangebied op een continu gebruik als weiland en 

hooiland. Recente gegevens, ongeveer vanaf 1999, wijzen op meerdere fasen van ophoging met grond 

en zand en bouwrijp maken. 

In het algemeen kan dus worden gesteld dat in het gebied een uitgesproken lage archeologische 

verwachting geldt. 

Hierop zijn echter twee uitzonderingen te formuleren: 

Ter plaatse van het vroeg 19e eeuwse Huis in ’t Veld kunnen aan het maaiveld, dan wel direct onder 

recente ophogingen, resten van funderingen van dit complex worden aangetroffen. Het betreft een 

terrein van 106 x 36 m tegen de noordrand van het plangebied, waar bij inventariserend veldonderzoek 

baksteen- en mortelpuin kunnen worden aangetroffen en funderings- en uitbraaksleuven, al dan niet 

met funderingen. De panden van dit complex zijn tussen 1995 en 1999 afgebroken dus alleen de 

onderdelen ondergronds zullen nog intact zijn. Mogelijk heeft de sanering in 1993 de resten nog verder 

aangetast. 

Op dieptes vanaf 5,5 m –Mv (6,59 m –NAP) komt de top van het zandige, pleistocene rivierlandschap 

voor. Dit landschap is gevormd in een dynamisch milieu waarin het zelfs voor tijdelijke kampementen 

geen goede locatie was. Het plaatselijk voorkomen van Basisveen wijst er echter op dat er gedurende 

het Mesolithicum sprake kan zijn geweest van een rustiger milieu gedurende de periode dat de mens 

leefde als jager en verzamelaar. In principe kunnen op dit niveau resten van tijdelijke kampementen 

aanwezig zijn, enkele tientallen vierkante meters groot en bij inventariserend veldwerk vooral 

herkenbaar aan fragmenten verbrande leem, houtskool, al dan niet verbrand bot en vuursteen. Over de 

intensiteit van deze verwachting kan niets worden gezegd omdat er geen gegevens voorhanden zijn die 

kunnen doen vermoeden dat er in de pleistocene ondergrond gradiëntzones aanwezig zijn. Het zijn 

deze zones die een speciale aantrekkingskracht uitoefenden op jagers-verzamelaars. 
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4 Conclusies en advies 

4.1 Conclusie 

Op grond van de onderzoeksresultaten en onder verwijzing naar de doelstellingen, kunnen de volgende 

uitspraken worden gedaan: 

Voor het gebied geldt een uitgesproken lage archeologische verwachting behoudens een klein terrein 

tegen de noordrand van het plangebied waar in de 19e eeuw bebouwing heeft gestaan en de top van 

het pleistocene zandlandschap waarop in theorie resten van tijdelijke kampementen uit het 

Mesolithicum kunnen voorkomen. 

4.2 Advies 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek blijkt dat in het grootste deel van het plangebied geen 

archeologische resten bedreigd worden. Daarom wordt hier in het kader van de voorgenomen 

bodemingrepen geen vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) 

noodzakelijk geacht. Hierop zijn twee uitzonderingen mogelijk. 

Het in de 19e eeuw bebouwde deel van 106 x 36 m tegen de noordrand van het plangebied betreft in 

formele zin archeologische resten in het bodemarchief. De mogelijkheid bestaat dat ze door 

saneringswerkzaamheden in 1993 zijn aangetast. Aangezien ze stammen uit de 19e eeuw en panden 

uit dezelfde periode in ruime mate en intact voorhanden zijn in de directe omgeving van het plangebied 

en het centrum van Woerden, lijkt archeologisch onderzoek hier niet tot enige kenniswinst te zullen 

leiden. De bebouwing was in 1832 volgens de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels ook niet van een 

bijzondere aard. Het is opgegeven als ‘erf’, ‘huis en erf’ en ‘opstal’. Daarom wordt geadviseerd ook hier 

geen verder onderzoek uit te voeren. Daarbij wordt opgemerkt dat het oorspronkelijke maaiveld hier te 

verwachten is vanaf 1,15 tot 1,00 m –NAP. Ter plaatse van de 19e eeuwse bebouwing is een weg 

gepland en een waterpartij (figuur 13). Het wegdek is gepland op 0,32 m –NAP, met een cunet tot 

ongeveer 0,75 m –NAP. Dit is ruim boven het niveau waarop de top van de resten van de 19e eeuwse 

bebouwing wordt verwacht. De resten worden hier dus al beschermd door de reeds aanwezige of nog 

op te brengen zandophoging. Ter plaatse van de waterpartij is het advies deze binnen de contouren 

van de in 1832 bebouwde percelen te onderbreken. Is dit als gevolg van andere randvoorwaarden aan 

de planvorming niet mogelijk, dan wordt desondanks geen verder onderzoek geadviseerd, om de 

hierboven aangegeven redenen. 
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Figuur 13. De contouren van het inrichtingsplan op de topografie met de in 1832 bebouwde percelen en opstallen.. 

Ten aanzien van archeologische resten op het dieper liggende pleistocene niveau wordt geen 

vervolgonderzoek aanbevolen. De resten van tijdelijke mesolithische kampen zijn doorgaans zo klein 

en dun gezaaid dat alleen zeer intensief booronderzoek ze zal kunnen opsporen. In het geval waarin ze 

dan daadwerkelijk worden opgespoord, is het de vraag of de inspanning noodzakelijk voor het nader 

onderzoeken ervan – gezien de diepteligging – wel in verhouding staat tot de schade die eraan zou 

kunnen worden toegebracht door de voorgenomen plannen. De huidige plannen gaan bovendien uit van 

enkellaags parkeergarages tot 3,5 m –Mv en zullen het mesolithische niveau dus niet raken. Alleen 

wanneer ondergrondse kelders of parkeergarages, grote vlakken dus, tot een niveau dieper dan 

5,5 m –Mv (6,59 m –NAP) zullen worden aangelegd en wanneer daarbij wordt ontgraven in den droge, 

kan archeologische begeleiding (formeel: opgraving, variant archeologische begeleiding) van de 

graafwerkzaamheden voldoende uitsluitsel geven over de aan- of afwezigheid van resten van dergelijke 

kampementen en kunnen deze zo nodig worden gedocumenteerd. 
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4.3 Tot slot 

Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Woerden, deze al 

dan niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluit. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Woerden is voornemens een woonwijk met een mix aan functies nabij het spoor 

te realiseren. De nieuwe woonwijk, genaamd Snellerpoort, heeft een woningbouwprogramma 

van circa 800 woningen. Mede door de realisatie van deze nieuwe woonwijk wordt het 

winkelcentrum Snel en Polanen uitgebreid met circa 2.000 m² vloeroppervlakte. Daarnaast 

worden bovenop het winkelcentrum Snel en Polanen 100 woningen extra gerealiseerd.  

 1.2 Plangebied 

Het plangebied betreft een braakliggend terrein nabij het spoor en wordt omgeven door de 

het spoor aan de noordzijde, de woonwijken Snel en Polanen en Waterrijk aan de zuidoostzijde 

en het stationsgebied aan de westzijde. De Steinhagenseweg (na omlegging de Beneluxlaan 

geheten) ontsluit het gebied in oostelijke richting naar Harmelen en in westelijke richting naar 

het centrum van Woerden en de aansluiting met de A12. Op afbeelding 1 is het plangebied 

weergegeven.  

Afbeelding 1: locatie ontwikkelingen Snellerpoort. 

1.3 Vraagstelling 

Snellerpoort wordt voor het gemotoriseerd verkeer ontsloten via twee voorrangskruispunten 

op de Beneluxlaan (omgelegde Steinhagenseweg). De gemeente heeft BonoTraffics gevraagd 

om het effect van de ontwikkeling van Snellerpoort op de verkeersafwikkeling op de 

Beneluxlaan inzichtelijk te maken. Dit is met behulp van VISSIM gedaan. VISSIM is een 

dynamisch microsimulatiemodel, waarmee op voertuigniveau de verkeersafwikkeling in 

stedelijk en buitenstedelijk gebied onderzocht kan worden. In deze rapportage zijn de 

bevindingen van het verkeersonderzoek weergegeven. 
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2 Verkeersintensiteiten en infrastructuur 

Om tot een compleet overzicht van de (toekomstige) verkeersintensiteiten te komen is een 

doorsnedetelling van de huidige (2018) intensiteit op de Steinhagenseweg als basis gebruikt. 

Voor de verwachte verkeersbewegingen en de verdeling van het verkeer is uitgegaan van de 

cijfers zoals opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan Snellerpoort (d.d. 7 november 

2019) en het voorontwerpbestemmingsplan uitbreiding winkelcentrum Snel & Polanen (d.d. 

7 november 2019).  

2.1 Verkeerstellingen Steinhagenseweg (Beneluxlaan) 

In oktober en november 2018 is op de Steinhagenseweg een doorsnedetelling uitgevoerd. Het 

meetpunt lag tussen de Eilandenkade en de Europabaan. Uit de telresultaten blijkt dat het 

drukste werkdaguur in de ochtendspits ligt tussen 7.00 en 8.00 uur en het drukste werkdaguur 

in de avondspits tussen 17.00 en 18.00 uur. In tabel 1 zijn de verkeersintensiteiten van het 

gemotoriseerd verkeer (uitgedrukt in motorvoertuigen of kort mvt) in de westelijke richting 

(richting centrum en A12) en oostelijke richting (richting Harmelen) weergegeven. De 

uitbreide telresultaten zijn in bijlage 1 van dit rapport opgenomen. 

Richting Ochtendspits (7-8uur) Avondspits (17-18uur) 

West (richting centrum & A12) 458 mvt 709 mvt 

Oost (richting Harmelen) 496 mvt 616 mvt 

Tabel 1: Doorsnedetelling drukste uur (werkdag) Steinhagenseweg 

2.2 Verkeersgeneratie etmaal 

Een nieuwe functie genereert een bepaalde hoeveelheid verkeersbewegingen. De grootte van 

de verkeersgeneratie (optelling van het aankomende en vertrekkende verkeer) is afhankelijk 

het type functie en de omvang ervan. Onderstaande cijfers zijn afkomstig uit het 

voorontwerpbestemmingsplan. 

2.2.1 Woningbouw 

Het woonprogramma van 700 - 800 woningen genereert op een gemiddelde werkdag 2.176 

tot 2.487 mvt/etmaal.  

2.2.2 Uitbreiding winkelcentrum 

Appartementen 

De realisatie van 100 appartementen bovenop het winkelcentrum genereren circa 310 

mvt/etmaal op een gemiddelde werkdag. 

Supermarkt 

De winkelruimte genereert circa 2.500 mvt/etmaal op een gemiddelde werkdag. 



Verkeersonderzoek Snellerpoort Gemeente Woerden 

5 

Totaal 

De realisatie van Snellerpoort en de uitbreiding van het winkelcentrum genereren samen circa 

5.300 mvt/etmaal op een gemiddelde werkdag. Aangevuld met de verkeersgeneratie van een 

aantal kleine bestaande functies leidt dit tot een verkeersgeneratie van circa 6.000 

motorvoertuigen per werkdagetmaal.  

2.3 Verkeersgeneratie spitsperioden 

Voor de verkeersafwikkeling is het van belang om de verkeersgeneratie te bepalen voor de 

maatgevende spitsperioden. De maatgevende periode is ontleend aan ervaringscijfers en de 

beschikbare verkeerstellingen (zie tabel 1) en betreft de ochtend -en avondspits. Conform de 

vuistregels van de CROW bedraagt het spitspercentage circa 10% van de etmaalintensiteit. 

Dat betekent dat respectievelijk in de ochtendspits en avondspits 600 motorvoertuigen van 

en naar Snellerpoort rijden (10% van 6.000 mvt).  

2.4 Verdeling verkeer 

Met behulp van GoogleMaps zijn routes naar regionale bestemmingen geraadpleegd. Hieruit 

blijkt dat het merendeel van het verkeer (ca. 75%) via de Steinhagenseweg richting de 

Europabaan en Middellandbaan zal ontsluiten. Van hieruit is het centrum van Woerden en de 

A12 te bereiken. Het overige deel (circa 25%) zal naar verwachting gebruik maken van de 

Steinhagenseweg in noordoostelijke richting, waar aansluiting met de N198 mogelijk is. 

Verder is de aanname gedaan dat in de ochtendspits 75% van het verkeer de wijk uit en 25% 

van het verkeer de wijk in, terwijl in de avondspits 25% van het verkeer de wijk uitrijdt en 

75% van het verkeer de wijk in rijdt. Tot slot is uitgegaan van de volgende verdeling in het 

type gemotoriseerd verkeer: 95% licht verkeer en 5% (middel)zwaar verkeer. In bijlage 2 zijn 

de gehanteerde verkeersintensiteiten voor weergegeven.  

2.6 Ontsluiting plangebied 

De wijk Snellerpoort wordt op twee locaties middels een voorrangskruispunt ontsloten. De 

noordelijke ontsluiting kent een linkafstrook van ca. 30 meter (komende vanuit oostelijke 

richting). De oostelijke ontsluiting kent een verbreedde middenberm van ca. 6 meter waardoor 

gemotoriseerd verkeer gefaseerd over kan steken. Onderstaand zijn de voorrangskruispunten 

weergegeven. 

Afbeelding 2: noordelijke ontsluiting (links) en oostelijke ontsluiting (rechts). 

Op basis van de ligging van de ontsluiting van de parkeergarages in het plangebied wordt 

aangenomen dat het verkeer uit Snellerpoort zich naar verwachting ongeveer 50% - 50% zal 

verdelen over de twee ontsluitingspunten op de Beneluxlaan. 
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3 Verkeersafwikkeling 

3.1 Vissim 

Om te bepalen wat de effecten van de ontsluitingsvarianten zijn voor de doorstroming van het 

verkeer is gebruik gemaakt van VISSIM. Dit is een microscopisch verkeerssimulatiepakket 

waarmee multimodale verkeersstromen gesimuleerd kunnen worden. VISSIM biedt tot in het 

kleinste detail inzicht in de doorstroming, rijtijden en afwikkelingscapaciteit. Dit maakt het 

mogelijk om (toekomstige) infrastructuur al in een vroeg stadium verkeerskundig te toetsen. 

Vissim werkt met gekalibreerde voertuigeigenschappen voor de volgafstand, laterale afstand, 

inhaalgedrag, optrekken en afremmen.  

Verliestijd en wachtrijlengtes 

De kwaliteit van de verkeersafwikkeling wordt onder andere bepaald door de lengte van de 

wachtrijen en de verliestijden die ontstaan. Voor deze studie is de gemiddelde verliestijd per 

motorvoertuig berekend. In tabel 2 zijn de beoordelingscriteria weergegeven, gehanteerd bij 

ongeregelde kruispunten (zonder verkeerslichten). 

Richting Goed Redelijk/matig Slecht 

Gemiddelde verliestijd < 25 sec 25 - 45 sec > 45 sec

Gemiddelde wachtrij < 40 m 40 – 80 m > 80 m

Tabel 2: Grenswaarden gemiddelde verliestijden op ongeregelde voorrangskruispunten in VISSIM-kruispunttool. 

3.2 Resultaten verliestijdberekening 

De gemiddelde verliestijd1 is bepaald voor het verkeer dat de wijk in en uit wil rijden, zowel 

voor de westelijke aansluiting als de oostelijke aansluiting van Snellerpoort. In tabel 3 zijn de 

resultaten weergeven voor het scenario met 75% verkeer de wijk uit en 25% in de wijk in 

gedurende de ochtendspits en 25% verkeer de wijk uit en 75% verkeer de wijk in gedurende 

de avondspits.  

Richting 

Ochtendspits (75% uit, 

25% in) 

Avondspits (25% uit, 75% 

in) 

Snellerpoort (west) uit 8 sec 13 sec 

Snellerpoort (west) in 2 sec 7 sec 

Snellerpoort (oost) uit 8 sec 13 sec 

Snellerpoort (oost) in 1 sec 5 sec 

Tabel 3: gemiddelde verliestijd in seconden bij het in- of uitrijden van Snellerpoort. 

Uit de resultaten blijkt dat voor zowel de ochtendspits als de avondspits de verliestijd (ruim) 

onder de maatgevende grens van 25 seconden blijft.   

1 De verliestijd is het verschil tussen de ongehinderde en werkelijke rijtijd, waarbij vertraging optreedt 

door bijvoorbeeld een wachtrij van afslaand verkeer. 
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3.5 Resultaten wachtrijlengtes 

De wachtrijlengtes2 zijn op dezelfde vier locaties gemeten, bij het uitrijden van de wijk en het 

inrijden (linksafslaand) de wijk in. In tabel 4 zijn de resultaten weergeven voor het scenario 

met 75% verkeer de wijk uit en 25% in de wijk in gedurende de ochtendspits en 25% verkeer 

de wijk uit en 75% verkeer de wijk in gedurende de avondspits.  

Richting 

Ochtendspits (75% uit, 

25% in) 

Avondspits (25% uit, 75% 

in) 

Snellerpoort (west) uit < 40 m < 40 m 

Snellerpoort (west) in < 40 m < 40 m 

Snellerpoort (oost) uit < 40 m < 40 m 

Snellerpoort (oost) in < 40 m 40 – 80 m 

Tabel 4: maximale wachtrijlengte bij een percentielwaarde van 90. 

Uit de resultaten blijkt dat de wachtrijlengtes beperkt zijn. Alleen in de avondspits – met 75% 

inrijdend verkeer – is de maximale wachtrijlengte iets boven de 40 meter. Vanwege de lage 

verliestijd zijn de wachtrijen ook weer snel opgelost.  

2 De maximale wachtrijlengte bij een percentielwaarde van 90 is bepaald door gedurende de simulatie elke minuut de 

maximale wachtrijlengte op het meetpunt te meten. De percentielwaarde van 90 betekent dat in 9 van de 10 gevallen 

de aangegeven waarde niet overschreden wordt. 
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4 Conclusies 

Uit de simulaties is naar voren gekomen dat zowel voor het verkeer dat de wijk inrijdt als het 

verkeer dat de wijk verlaat de gemiddelde verliestijd (< 25 seconden) en de maximale 

wachtrijlengte acceptabel zijn. De verliestijden in de avondspits zijn groter dan tijdens de 

ochtendspits, maar blijven nog binnen de grenswaarden. De kans op risicovol rijgedrag blijft 

hierdoor klein. De ontwikkeling van Snellerpoort en het winkelcentrum leidt hierdoor tot een 

beperkt effect op de kwaliteit van de verkeersafwikkeling op de Beneluxlaan. Dit extra verkeer 

kan binnen de voorgenomen vormgeving worden afgewikkeld 
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Bijlage 1 verkeerstellingen 2018 
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Bijlage 2 gehanteerde verkeersintensiteiten 
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Eindverslag inspraak 
Bestemmingsplan Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen 

28 mei 2020 

 

 

1. Inleiding 
 

Het voorontwerpbestemmingsplan Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen heeft met 

ingang van 5 december 2019 t/m 15 januari 2020 (6 weken) ter inzage gelegen. Op 11 

december 2019 is een informatiebijeenkomst gehouden in Basisschool De Regenboog in 

Woerden. Een ieder is in de gelegenheid gesteld om tussen 18.30 en 20.30 uur in te lopen, 

stukken in te zien en vragen te stellen aan één van de medewerkers van de gemeente 

Woerden. De terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan is op 4 december 2019 

aangekondigd in de Woerdense Courant en op de website van de gemeente. Omwonenden 

zijn daarnaast per brief (huis-aan-huis) geïnformeerd. Tenslotte is het plan gepresenteerd en 

is de inspraakperiode aangekondigd tijdens een bijeenkomst van het Wijkplatform Snel en 

Polanen op 12 november 2019.  

 

Het voorontwerp van het bestemmingsplan is gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl en 

op de website van de gemeente Woerden. Een ieder is in de periode tussen 5 december 

2019 en 15 januari 2020 in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke inspraakreactie in te 

dienen. Daarnaast is het mogelijk geweest om een afspraak te maken voor een mondelinge 

zienswijze. Tenslotte is het mailadres snellerpoort@woerden.nl opengesteld voor bewoners 

om vragen te stellen.  

 

Binnen de gestelde termijn van 6 weken zijn inspraakreacties ingediend. Enkele 

inspraakreacties zijn namens meerdere personen ingediend of door meerdere personen 

ondertekend. Er is één inspraakreactie ingediend buiten de reactietermijn. Deze reactie is 

strikt genomen niet ontvankelijk, maar is gelet op de status van de procedure (voorontwerp) 

wel in de beantwoording en de vervolgprocedure van het bestemmingsplan betrokken. 

 

In de onderstaande tekst zijn de inspraakreacties samengevat en voorzien van een reactie 

van de gemeente. Om privacy redenen zijn de namen van indieners weggelaten voor zover 

sprake is van natuurlijke personen. 

 

Het voorontwerpbestemmingsplan Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen heeft 

gelijktijdig met het voorontwerpbestemmingsplan Snellerpoort Woerden (woongebied) ter 

inzage gelegen voor inspraak. In een aantal gevallen is door de insprekers een aparte 

reactie per bestemmingsplan ingestuurd. Bij een aantal inspraakreacties zijn de reacties voor 

beide bestemmingsplannen gebundeld in één reactie. Voor die gevallen geldt dat de gehele 

reactie in beide eindverslagen is opgenomen.  

 

  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
mailto:snellerpoort@woerden.nl
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2. Inspraakreacties 
 

Inspraakreactie 1  

 

1.1 inspraakreactie 

 

Er komt een nieuwe weg langs het spoor. Dat is prettig voor de bewoners van Snel en 

Polanen, maar niet voor de bewoners aan de noordzijde van het spoor. Het is beter om de 

wijken via de noordzijde te ontsluiten en aan de buitenzijde van de plas richting de snelweg 

te laten gaan. Ook het verkeer vanuit Kamerik kan hierop aansluiten. Ook zal daarmee de 

verkeersdruk rond het centrum op de Oudelandseweg, Utrechtsestraatweg en bij het station 

afnemen.  

Reactie 

Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op de voorgenomen bouw van woningen in 

Snellerpoort en de uitbreiding van het winkelcentrum. De omlegging van de 

Steinhagenseweg is al vastgelegd in het vigerende bestemmingsplan uit 2010 en staat in dit 

kader niet meer ter discussie. In een ander verband wordt onderzoek gedaan naar een 

verbetering van het onderliggende wegennet in Woerden. Uitgangspunt daarbij is het zoveel 

mogelijk ontlasten van de gemeentelijke wegen in en nabij het centrum. Dat valt echter 

buiten de scope van dit bestemmingsplan. 

 

1.2 inspraakreactie 

 

Gepleit wordt voor winkels boven het station van Woerden, in ieder geval voor de dagelijkse 

boodschappen. Voor de adressanten is het lopen naar het winkelcentrum Snel en Polanen te 

ver en is men aangewezen op de Aldi.  

Reactie 

Uitgangspunt in de planvorming is het behouden en gedeeltelijk uitbreiden van het 

bestaande winkelcentrum Snel en Polanen met een supermarkt. De plek van dit bestaande 

winkelcentrum is afgestemd op het verzorgingsgebied waar onder andere de aangrenzende 

wijken Snel en Polanen en Waterrijk onderdeel van uitmaken. Het ombouwen van het 

winkelcentrum tot woningen zoals de inspreker voorstelt is geen onderdeel van de 

planvorming en is ook geen wenselijke ontwikkeling.  

Het al dan niet uitbreiden van het winkelareaal op of nabij het station van Woerden valt 

buiten de scope van dit bestemmingsplan. Het stationsgebied is onderdeel van het project 

“Poort van Woerden”. Overeenkomstig de in 2019 door de gemeenteraad van Woerden 

vastgestelde startnotitie Poort van Woerden wordt in het kader van dat project een 

stedenbouwkundige visie opgesteld. Hiervoor wordt onder andere onderzoek gedaan naar 

de gewenste functies en voorzieningen in het stationsgebied en het tot stand brengen van 

verbindingen tussen verschillende delen van Woerden. 
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Inspraakreactie 2: Bewoners La Fontaineplein  

 

Betrekking op: bestemmingsplan Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen en (deels in 

combinatie met) bestemmingsplan Snellerpoort Woerden (woningbouw). 

 

De inspraakreactie betreft een gezamenlijke reactie namens de bewoners van het 

appartementencomplex Arcade aan het La Fontaineplein. Het is zowel een gezamenlijke 

reactie als een individuele reactie van de bewoners die de brief ondertekend hebben. De 

reactie heeft betrekking op het bestemmingsplan Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen, 

maar heeft ook een relatie met het aangrenzende bestemmingsplan Snellerpoort Woerden 

(woningbouw).  

 

2.1 Inspraakreactie 

 

Bij het winkelcentrum worden 100 appartementen toegevoegd in twee 

appartementengebouwen van 45 meter en 25 meter. Dat past niet in de Structuurvisie van 

Woerden. Daarin is uitsluitend een uitbreiding van het winkelcentrum voorzien.  

Reactie  

In de Structuurvisie (2009) is het gebied Snellerpoort aangewezen als “wonen hoogstedelijk” 

en het winkelcentrum als “winkelcentrum”. In de huidige situatie zijn er boven het bestaande 

winkelcentrum woningen gerealiseerd. Het uitbreiden van het bestaande winkelcentrum met 

daarboven woningen sluit aan op de opzet van het bestaande deel van het winkelcentrum.  

Deze ontwikkeling past binnen het door de gemeenteraad in december 2018 vastgestelde 

“Ambitiedocument Woerden Snellerpoort”. Conform de door de gemeenteraad van Woerden 

in 2019 vastgestelde “Woonvisie 2019-2024” is in Woerden een groot tekort aan woningen. 

Volgens de gemeentelijke structuurvisie alsmede conform de ruimtelijke regels van de 

provincie Utrecht dient deze woningbouwopgave binnen de grenzen van het stedelijke 

gebied te worden opgelost. Gelet hierop is gezocht naar een optimalisatie van het 

woningbouwprogramma en dat is gevonden boven de geprojecteerde uitbreiding van het 

winkelcentrum.  

Naar aanleiding van de inspraakreactie is de plek en de omvang van het 

appartementengebouw bij het winkelcentrum nader in overweging genomen. Ten opzichte 

van het voorontwerpbestemmingsplan is de plek van de nieuwe bebouwing van het 

winkelcentrum in zijn geheel enkele meters verschoven naar het westen en is de plek van 

het appartementengebouw nader vastgelegd.  

 

2.2 Inspraakreactie 

 

Het totale aantal woningen (900) overstijgt de aantallen uit eerdere plannen en tevens de 

woonvisie waarin wordt gesproken over 700 tot 800 woningen. Daarnaast is er 

onduidelijkheid over het aantal woningen in de toelichting van het bestemmingsplan. Soms 

lijkt het erop dat er ook bij het winkelcentrum 800 woningen komen.  

Reactie 

Uitgangspunt is het bouwen van maximaal 800 woningen in het woongebied en maximaal 

100 woningen bij het winkelcentrum, dus 900 in totaal (en geen 1.600 zoals de inspreker 

suggereert). Deze maximum woningaantallen zijn ook in de planregels van beide 

bestemmingsplannen vastgelegd, dus daar kan bij de bouwplantoetsing geen onduidelijkheid 
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over ontstaan. Naar aanleiding van de reactie zal de plantoelichting nog worden nagelopen 

om waar nodig de teksten te verduidelijken op dit punt.  

Het klopt dat het voorgenomen totale aantal woningen (900) meer is dan waar in het 

Ambitiedocument uit 2018 (800 woningen) van uit is gegaan. Aanleiding hiervoor is onder 

andere de inmiddels vastgestelde “Woonvisie Woerden 2019-2024”. Daarin is aangegeven 

dat er voor Woerden een woningbehoefte is van 1.550 woningen voor de periode 2019-2028. 

Daarnaast is aangegeven dat uit recent onderzoek gebleken is dat de woningbehoefte hoger 

ligt dan deze eerdere berekening. Naast deze algemene groeiende druk op de woningmarkt 

in Woerden is specifiek een groeiende vraag naar kleine wooneenheden/ appartementen 

benoemd. Het plan Snellerpoort voorziet hierin. Dit maakt echter wel dat op hetzelfde 

oppervlak meer woningen gerealiseerd kunnen worden waardoor het totale woonprogramma 

groter wordt. Conform de Structuurvisie van de gemeente Woerden is Snellerpoort 

aangewezen als “wonen hoogstedelijk” waardoor het voor de hand ligt om in dit gebied te 

streven naar een optimalisatie van het woningbouwprogramma. 

Ten opzicht ervan het Ambitie document is met name massa toegevoegd door het 

toevoegen van 2 appartementengebouwen op de uiterste noordoost- en zuidwesthoek van 

het plangebied. Deze hoeken zijn van 4-6 bouwlagen naar 8-10 bouwlagen gegaan. 

Daarmee vormen zij ruimtelijke markeringen in het plangebied. Langs de stadsstraten zijn 

appartementen mogelijk van 4-6 bouwlagen. De plekken voor deze appartementen waren in 

het ambitiedocument specifieker aangewezen. Vanwege de gewenste flexibiliteit van deze 

langlopende ontwikkeling is dit langs alle stadsstraten mogelijk gemaakt. Datzelfde geldt 

voor de bebouwing aan de buurtstraten, deze kan maximaal 5 bouwlagen hoog worden in 

het kader van flexibiliteit, en was in het Ambitiedocument 3 bouwlagen 

 

2.3 Inspraakreactie 

 

Er is onduidelijkheid over de knip van beide bestemmingsplannen. Waarom is dit gedaan? 

Reactie 

Dit is gedaan om eventuele vertraging in de planvorming van één van beide plannen wel 

door te kunnen gaan met het andere bestemmingsplan.  

 

2.4 Inspraakreactie 

 

Bezwaar wordt gemaakt tegen de appartementengebouwen bij het winkelcentrum, met een 

bouwhoogte van 25 en 45 meter. Dit is onacceptabel. Dit leidt tot ernstige hinder bij de 

aangrenzende woningen. De effecten van de windhinder zijn nog niet bekend, dit moet eerst 

bekend worden voordat de planvorming verder kan. 

De toegestane bouwhoogte van het geldende bestemmingsplan is 16 meter. Insprekers 

zullen zich verzetten tegen bebouwing die hoger is dan 16 meter. Ook zal een verzoek tot 

vergoeding van planschade worden ingediend. Het verlagen van de bouwhoogte en het 

“uitsmeren” van de woningen in de breedte is ook geen optie, omdat daarmee een massieve 

bebouwing ontstaat. Het voorgenomen programma van 100 woningen op deze plek is 

simpelweg te veel. 

Reactie 

De voorgenomen bouwhoogte van de appartementengebouwen bij het winkelcentrum 

(bouwvelden B5/B6) zijn met 25 en 45 meter inderdaad hoger dan waar in het geldende 

bestemmingsplan van uit werd gegaan. Om die reden wordt ook een nieuw 

bestemmingsplan in procedure gebracht.  
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Conform het in 2018 door de gemeenteraad vastgestelde Ambitiedocument wordt ook bij het 

winkelcentrum uitgegaan van bebouwing in 4 tot 6 bouwlagen, met verbijzonderingen tot 8 

bouwlagen (circa 25 meter). Dit wordt aan de oostzijde van de bouwvelden B5/B6 

gerealiseerd. In het Ambitiedocument werd nog uitgegaan van een appartementengebouw 

van 12 tot 15 verdiepingen (45 meter) aan de westzijde van de centrale openbare ruimte.  

In het Stedenbouwkundig Plan is de positionering van het hoogteaccent nader beschouwd. 

Uitgangspunt is dat het appartementengebouw aan de grootste openbare ruimte worden 

geplaatst, namelijk aan de parkzone en de promenade. Ook is het van belang dat het 

gebouw in het verlengde van belangrijke zichtlijnen staat, denk aan de zichtlijnen vanaf de 

promenade en de zuid-noord gerichte watergang langs de Terschellingkade. Het 

toekomstige appartementengebouw krijgt daarmee een ruimtelijke verankering in de wijk en 

bakent de zichtlijnen af. Door de positionering van het hoogteaccent boven het 

winkelcentrum wordt het winkelcentrum stedenbouwkundig gemarkeerd en worden de 

woningen boven de voorzieningen gerealiseerd. Voor veel bewoners zijn de voorzieningen 

hierdoor in de directe nabijheid aanwezig.  

 

De effecten van de nieuwbouw op het windklimaat zijn inmiddels onderzocht door bureau 

Cauberg Huygen. Daaruit blijkt dat rond het appartementengebouw van 45 meter op een 

aantal plekken sprake kan zijn van windhinder. Om de windhinder te beperken zullen bij de 

nadere architectonische uitwerking van het gebouw maatregelen worden getroffen. Denk aan 

het toevoegen van een luifel of het terugleggen van het appartementengebouw op een plint. 

Ook de nadere inrichting van de promenade en het winkelplein met straatmeubilair en 

bomen kunnen bijdragen aan een acceptabel windklimaat. Om die reden wordt de precieze 

situering van het hoogste appartementengebouw niet vastgelegd, maar wordt een 

zoekgebied aangewezen. Naar aanleiding van de inspraakreactie is een nadere eisen 

regeling aan de planregels toegevoegd waarin het bevoegde gezag nadere eisen kan stellen 

aan de positionering, omvang en indeling van het gebouw om windhinder te beperken.  

 

2.5 Inspraakreactie  

 

Er is in de huidige situatie overlast door bevoorrading van winkels, dat begint vroeg in de 

ochtend. Bij de huidige supermarkt was inpandig bevoorraden voorzien, maar door het 

ombouwen van de laad- en losvoorziening tot opslag- en bergruimte vindt het laden en 

lossen buiten plaats. Verzocht wordt om op dit punt te handhaven. 

Reactie 

In het geldende bestemmingsplan voor de huidige supermarkt (bestemmingsplan Snel en 

Polanen) zijn geen regels opgenomen over de wijze waarop het laden en lossen opgelost 

moet worden. Voor de nieuwe supermarkt wordt uitgegaan van inpandig realiseren van laden 

en lossen. Naar aanleiding van de inspraakreactie zal dit in de planregels van het nieuwe 

bestemmingsplan worden vastgelegd. Daarmee wordt het een randvoorwaarde voor het 

verlenen van de omgevingsvergunning.  

 

2.6 Inspraakreactie 

 

Er wordt overlast voorzien door de parkeerdekken bij de uitbreiding van het winkelcentrum. 

Gevreesd wordt voor overlast van koplampen en door rondhangende jeugd die zullen 

verplaatsen van de straat naar de parkeergarage. 

Reactie 
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Het parkeren wordt inpandig op de verdiepingen gerealiseerd. Bouwkundig zijn voldoende 

mogelijkheden om de gevel zodanig vorm te geven dat er geen koplampen inschijnen bij de 

bestaande tegenoverliggende woningen. Hier wordt bij ontwerp van de parkeergarage 

rekening mee gehouden. 

De parkeergarage zal niet openbaar toegankelijk zijn en zal alleen betreden kunnen worden 

door bewoners of gebruikers met een geldig parkeerkaartje. Bij het ontwerp zal rekening 

worden gehouden met het aspect sociale veiligheid.  

 

Inspraakreactie 3: Bewoners Gebroeders Grimmkade 

 

3.1 Inspraakreactie 

 

De Gebroeders Grimmkade is momenteel een smalle weg waar fietsers ruim baan horen te 

krijgen. Er is vaak zwaar vrachtverkeer (vuilnisauto, verdwaalde bevoorradingsverkeer). Hoe 

kan het onnodige vrachtverkeer worden voorkomen en kan er worden gezorgd voor een 

keervoorziening voor de vuilniswagen? Blijft het parkeerverbod gehandhaafd en hoe wordt 

wildparkeren voorkomen? Hoe blijven de woningen goed bereikbaar? 

Reactie 

De Gebroeders Grimmkade ligt buiten de grenzen van het bestemmingsplan waar deze 

inspraakprocedure betrekking op heeft. Op de Gebroeders Grimmkade is nabij de kruising 

met de Steinhagenseweg al een verplichte rijrichting voor het bevoorradingsverkeer (rechtsaf 

richting de laad- en losvoorzieningen van de supermarkt) ingesteld.  

Voor de inrichting van de openbare ruimte op en rond het winkelcentrum wordt nog een 

inrichtingsplan opgesteld. In dat kader worden definitieve keuzes gemaakt met betrekking tot 

de inrichting van de openbare ruimte.  

 

3.2 Inspraakreactie 

 

Gevraagd is welk effect de voorgenomen bouwhoogte van het appartementengebouw heeft 

op de bezonning van bestaande woningen. Men zit graag ’s avonds na het werk nog in de 

zon. 

Reactie 

De uitgevoerde bezonningsstudie is als bijlage bij het voorontwerpbestemmingsplan 

gevoegd. Daarin zijn de effecten van de voorgenomen bouwhoogte inzichtelijk gemaakt. Uit 

de bezonningsstudie blijkt dat in alle jaargetijden door de onderlinge oriëntatie verreweg de 

meeste schaduw van de voorgenomen nieuwbouw bij het winkelcentrum op de nieuwe 

woningen van Snellerpoort valt. Op de maatgevende momenten (21 maart/21 september) 

kan er allen in de avond sprake zijn van enige extra schaduw bij de bestaande woningen. 

Deze extra schaduwwerking is zodanig beperkt dat dit naar oordeel van de gemeente geen 

onevenredig nadeel voor de bestaande bewoners oplevert. 

 

Inspraakreactie 4. Bewoners Fontaineplein  

 

Betrekking op: bestemmingsplan Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen en (deels in 

combinatie met) bestemmingsplan Snellerpoort Woerden (woningbouw) 

 

De inspraakreactie betreft een gezamenlijke reactie namens de bewoners van het 

appartementencomplex Arcade aan het La Fontaineplein. Het is zowel een gezamenlijke 
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reactie als een individuele reactie van de bewoners die de brief ondertekend hebben. De 

reactie heeft betrekking op het bestemmingsplan Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen, 

maar heeft ook een relatie met het aangrenzende bestemmingsplan Snellerpoort Woerden 

(woningbouw).  

 

4.1 Inspraakreactie 

 

Onduidelijk is waarom er een splitsing in de planvorming is aangebracht, terwijl in de 

Structuurvisie en andere plannen steeds sprake is van één plan. In het bestemmingsplan is 

aangegeven dat het plan voor het winkelcentrum een “eigen dynamiek en regeling” heeft. 

Onduidelijk is wat daarmee wordt bedoeld. 

Heeft dit te maken met de intentieovereenkomst die met de ontwikkelaar is gesloten? In het 

kader van de Wet openbaarheid van Bestuur (Wob) wordt verzocht deze overeenkomst in 

kopie toe te sturen. 

Reactie 

Het opstellen van twee bestemmingsplannen is gedaan om eventuele vertraging in de 

planvorming van één van beide plannen wel door te kunnen gaan met het andere 

bestemmingsplan.  

De supermarkt en de woningen in het deelgebied van het winkelcentrum zullen worden 

gerealiseerd door één partij waarmee een intentieovereenkomst is gesloten. Voor deze 

bebouwing is ook al een concept bouwplan opgesteld. Voor de woningen van het 

woongebied wordt de planvorming na vaststelling van het bestemmingsplan nog voortgezet 

door het formuleren van kavelkompassen op basis waarvan ontwikkelende partijen zullen 

worden geselecteerd. Omdat dit verschillende processen zijn die na elkaar in de tijd zullen 

worden doorlopen is ervoor gekozen om twee bestemmingsplannen te maken. Indien er 

vertraging in de planvorming van het woongebied optreedt (om wat voor reden dan ook) dan 

kan de planvorming van het winkelcentrum verder en andersom.  

Het verzoek tot toezending van de gesloten intentieovereenkomst is in behandeling 

genomen als een formeel Wob-verzoek en doorloopt een procedure die losstaat van de 

bestemmingsplanprocedure. Op dat punt wordt daarom verder niet inhoudelijk ingegaan op 

deze beantwoording van de inspraakreacties.  

 

4.2 Inspraakreactie 

 

In de plannen wordt uitgegaan van een fors groter woningbouwprogramma. In het 

ambitiedocument dat door de gemeenteraad in 2018 is vastgesteld wordt uitgegaan van 700 

tot 800 woningen, in het geldende bestemmingsplan zijn 770 woningen beoogd. Nu wordt 

uitgegaan van 900 woningen, waarvan 800 in het woongebied en 100 bij het winkelcentrum. 

Dit is een onacceptabele vermeerdering. Dit leidt tot een nadrukkelijke aantasting van het 

Groene Hart, waarvan de gemeente zegt hoofdstad te zijn. 

Reactie 

Het klopt dat het voorgenomen totale aantal woningen meer is dan waar in het 

Ambitiedocument van uit is gegaan. De druk op de woningmarkt van Woerden is onder 

andere op basis van de Woonvisie (2019) groot, dus het is wenselijk om bij binnenstedelijke 

projecten te streven naar een optimalisatie van het aantal woningen. Dit heeft geleid tot een 

groter woningbouwprogramma. Snellerpoort ligt midden in het bebouwde gebied van 

Woerden. Onduidelijk is op welke wijze deze extra woningen op deze locatie het Groene 
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Hart zouden aantasten. Door meer woningen binnen de bebouwde kom te bouwen wordt 

juist het Groene Hart ontzien van bebouwing. 

 

4.3 Inspraakreactie 

 

Bezwaar wordt gemaakt tegen de appartementengebouwen in het plangebied, met een 

bouwhoogte van 25 en 45 meter. Dit is onacceptabel. Dit leidt tot ernstige hinder bij de 

aangrenzende woningen. De toegestane bouwhoogte van het geldende bestemmingsplan is 

16 meter. Insprekers zullen zich verzetten tegen bebouwing die hoger is dan 16 meter. Ook 

zal een verzoek tot vergoeding van planschade worden ingediend.  

Reactie 

Naar aanleiding van de inspraakreactie is de voorgenomen hoogte van 45 meter 

heroverwogen. Het is stedenbouwkundig wenselijk om bij het winkelcentrum een hoogte-

accent te realiseren. Daarbij is aansluiting gezocht bij het geprojecteerde hoogteaccent aan 

de zijde van het spoor. De effecten van de voorgenomen bouwhoogte op de bezonning en 

windhinder zijn onderzocht, en op deze punten is het appartementengebouw ruimtelijk 

inpasbaar. Ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan is de plek van de nieuwe 

bebouwing van het winkelcentrum in zijn geheel enkele meters verschoven naar het westen 

en is de plek van het appartementengebouw nader vastgelegd.  

 

4.4 Inspraakreactie 

 

De omlegging van de Steinhagenseweg is noodzakelijk voordat met de bouw van de 

woningen gestart kan worden. Gevreesd wordt voor extra verkeer door de 900 extra 

woningen 

Reactie 

Uitgangspunt in de planvorming is het omleggen van de huidige Steinhagenseweg langs het 

spoor voordat er wordt gestart met het bouwen van de woningen en de uitbreiding van het 

winkelcentrum.  

De verkeerskundige effecten van het toevoegen van de 900 woningen en een supermarkt 

zijn in het kader van het bestemmingsplan onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat het 

verkeer in de nieuwe situatie goed kan worden afgewikkeld, met de omgelegde 

Steinhagenseweg (Beneluxlaan) en de gerealiseerde wijk Snellerpoort en uitbreiding 

winkelcentrum. Verder is de gemeente in het kader van de op 11 juli 2019 vastgestelde 

Strategienota Verkeersvisie 2030 bezig met een exercitie in het Woerdense verkeersmodel 

waarbij onder andere het effect van de realisatie van Snellerpoort op het gemeentelijke 

wegennet wordt verkend. Aan de hand van deze exercitie wordt vervolgens bepaald waar, 

wanneer en welke verkeersmaatregelen nodig zijn om Woerden veilig, leefbaar en 

bereikbaar te houden. 

 

4.5 Inspraakreactie 

 

De Cattenbroekerdijk is een belangrijke doorgaande fietsroute. Deze route kruist nu de 

Steinhagenseweg. Ter plaatse is de middenberm breed zodat fietsers veilig kunnen 

oversteken. In de nieuwe situatie kunnen de fietsers geen gebruik maken van een 

ongelijkvloerse kruising en moeten de fietsers de drukken omgelegde Steinhagenseweg 

oversteken.  

Reactie 
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Naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 om het perceel 

Cattenbroekerdijk 1 aan te kopen, wordt ook de ligging van de Beneluxlaan verlegd naar het 

oosten. Hierdoor hoeft het fietsverkeer op de Cattenbroekerdijk niet meer de drukke 

Steinhagenseweg/Beneluxlaan over te steken, maar is er alleen een kruising met de circa 

vier keer zo rustige buurtontsluitingsstraat nodig. Deze kruising kan verkeersveilig (door een 

verhoogd voorrangsplateau of vergelijkbare verkeersremmende maatregel) worden 

vormgegeven.  

 

4.6 Inspraakreactie 

 

In de ochtend- en avondspits zal er sprake zijn van filevorming dat door de bouw van de 

woningen en supermarkt in Snellerpoort alleen maar meer zal worden. Een Oostelijke 

Randweg kan niet uitblijven. Deze mening werd ook gedeeld door de verkeerskundige van 

de gemeente die aanwezig was op de informatieavond van 11 december 2019. Gepleit wordt 

om de Oostelijke randweg te realiseren voordat Snellerpoort wordt gerealiseerd. 

Reactie 

De ontsluiting van Snellerpoort op de omgelegde Steinhagenseweg (Beneluxlaan) is door 

een extern verkeerskundig adviesbureau middels een dynamisch verkeersmodel onderzocht. 

Uit deze exercitie blijkt dat de realisatie van Snellerpoort niet leidt tot significante verliestijden 

(opstoppingen) op de Steinhagenseweg. Wel zien we dat op de oostelijke ontsluiting af en 

toe wachtrijen ontstaan bij het inrijden van Snellerpoort vanuit de oostelijke richting. De 

gemiddelde wachttijd bedraagt echter niet meer dan 30 seconden, Omdat dit niet structureel 

is, is het een acceptabele wachttijd. Overigens is het verkeer op de huidige 

Steinhagenseweg zeker een punt van aandacht. Er is sprake van sluipverkeer met 

verkeersopstoppingen tot gevolg. In het kader van de op 11 juli 2019 vastgestelde 

Strategienota Verkeersvisie 2030 wordt momenteel een exercitie gedaan met het Woerdens 

verkeersmodel onderzoek gedaan naar de doorstroming op het gemeentelijke wegennet. 

Hiertoe worden knelpunten geïnventariseerd en oplossingen onderzocht om het 

onderliggende weggennet waar nodig te optimaliseren. Dit proces staat los van de realisatie 

van Snellerpoort en doorloopt een eigen planvormingsproces.  

 

4.7 Inspraakreactie 

 

Bij het uitblijven van een ongelijkvloerse kruising voor het fietsverkeer zal de verbinding 

richting het station onveilig blijven.  

Reactie 

Naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 om het perceel 

Cattenbroekerdijk 1 aan te kopen, wordt ook de ligging van de Beneluxlaan verlegd naar het 

oosten. Hierdoor hoeft het fietsverkeer op de Cattenbroekerdijk niet meer de drukke 

Steinhagenseweg/Beneluxlaan over te steken. Op deze wijze kan er een veilige route 

richting het station worden gerealiseerd. 

 

4.8 Inspraakreactie 

 

Bezwaar wordt gemaakt tegen de mogelijk vereenvoudigde procedure via het 

provinciebestuur voor de rugstreeppad. Het is wenselijk om bezwaar te kunnen maken en 

beroep aan te kunnen tekenen tegen de ontheffing in het kader van de 

natuurbeschermingswetgeving. 
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Reactie 

Voor de rugstreeppad is bij de provincie Utrecht een ontheffing van de Wet 

natuurbescherming aangevraagd en op 25 februari 2020 verleend. Er is derhalve geen (wat 

de inspreker noemt) “vereenvoudigde procedure” doorlopen. De procedure die is gevolgd is 

de wettelijk voorgeschreven procedure.  

 

Inspraakreactie 5  

 

5.1 Inspraakreactie 

 

De voorgenomen bouwhoogte bij het winkelcentrum is zeer bepalend voor het karakter van 

de wijk, niet alleen voor Snellerpoort maar ook voor Snel en Polanen. De voorgenomen 

hoogte van 45 meter past niet bij de schaal van Woerden, maar eerder bij de schaal van 

Utrecht. Omdat het appartementengebouw centraal in de wijk komt te staan zal het gebouw 

bepalend zijn voor het beeld. Gepleit wordt om het appartementengebouw minder hoog te 

maken. Eventueel kan de bebouwing aan het spoor worden verhoogd.  

Reactie 

Aan de overzijde van het spoor zijn appartementengebouwen gerealiseerd met een hoogte 

die varieert van 5 tot 13 bouwlagen (bouwhoogte van 15 tot 40 meter). De voorgenomen 

bouwhoogte in Snellerpoort (maximaal 45 meter) past binnen de schaal van deze al 

bestaande bebouwing aan de overzijde van het spoor en past binnen de stedenbouwkundige 

wens om rond het station bebouwing in hoge dichtheden te realiseren.   

Het is stedenbouwkundig wenselijk om bij het winkelcentrum een hoogte-accent te 

realiseren. Daarbij is aansluiting gezocht bij het geprojecteerde hoogteaccent aan de zijde 

van het spoor. De effecten van de voorgenomen bouwhoogte op de bezonning en 

windhinder zijn onderzocht, en op deze punten is het appartementengebouw ruimtelijk 

inpasbaar.  

 

5.2 Inspraakreactie 

 

Bij het winkelcentrum wordt een deel van de woningen gerealiseerd in de sociale huursector. 

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat buurten met doorgaans veel goedkope (huur)woningen 

en semi hoogbouw niet bevorderlijk zijn voor de sociale cohesie en leefbaarheid. Er is 

weliswaar veel behoefte aan appartementen vanwege het relatief hoge aantal senioren, 

maar die behoefte zal over tien tot twintig jaar anders zijn. Gepleit wordt voor een 

evenwichtige mix aan woningtypen, met meer grondgebonden woningen en minder 

hoogbouw.  

Reactie 

Voor Snellerpoort als geheel wordt uitgegaan van 15% sociale huur en 10% goedkope koop. 

Bij deelgebied van het winkelcentrum (bouwvelden B5-B6) is het aandeel (sociale) huur 

hoger. De rest van de woningen in Snellerpoort is door de ontwikkelende partij vrij in te delen 

met eengezinswoningen of appartementen met verschillende prijsklassen. Er zal met de 

gekozen percentages in Snellerpoort als geheel geen sprake zijn van een wijk met veel 

goedkope (huur)woningen, maar van een wijk met een mix aan woningtypes 

(grondgebonden en appartementen) en prijsklassen.  

De Woonvisie 2019-2024 geeft op basis van een recente woningmarktanalyse de behoefte 

aan woningen weer in de periode tot 2040. Daaruit blijkt dat de behoefte aan woningen 

(appartementen en eengezinswoningen) in de periode tot 2040 blijft. Woonvisies worden 
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gelet op de veranderende samenstelling van de bevolking en trends op de woningmarkt 

periodiek herzien. Voor Snellerpoort is uitgegaan van de nu meest recente cijfers die de 

woningbehoefte en trends aantonen.  

 

5.3 Inspraakreactie 

 

Uit de stukken blijkt niet dat de parkeergarages voldoende capaciteit hebben om de 

parkeervraag van de 900 woningen op te vangen.  

Reactie 

In de planregels van het bestemmingsplan is bepaald dat voor de woningen en 

voorzieningen voldoende parkeercapaciteit moet worden gerealiseerd. Daarbij is een 

dynamische verwijzing opgenomen naar de gemeentelijke parkeernota. Een aanvraag 

omgevingsvergunning wordt daardoor getoetst aan de gemeentelijke parkeernota zodat er 

voldoende parkeergelegenheid wordt gerealiseerd. De bouwvelden hebben voldoende 

omvang om de parkeervraag op te vangen. In de omliggende openbare ruimte is voldoende 

plek om de parkeervraag voor bezoekers van woningen op te vangen.  

 

5.4 Inspraakreactie 

 

Het verkeer op de huidige Steinhagenseweg staat elke dag vast, simpelweg omdat er teveel 

verkeer is. Hoe kunnen daar auto’s van 900 woningen aan toegevoegd worden?  

Reactie 

Uit verkeersonderzoek blijkt dat het toevoegen van 900 woningen op het omliggende 

wegennet kan worden ingepast. De huidige knelpunten op de Steinhagenseweg zijn bekend, 

daar wordt in het kader van de Strategienota Verkeersvisie 2030 onderzoek gedaan naar 

een optimalisatie van het onderliggende wegennet.  

 

Inspraakreactie 6 

 

6.1 Inspraakreactie 

 

Insprekers zijn van mening dat het appartementengebouw bij het winkelcentrum (45 meter) 

erg hoog is in vergelijking met omliggende bebouwing. Gevraagd wordt om de hoogte te 

verlagen.  

Reactie 

De insprekers wonen op een relatief ruime afstand (150 meter) van het geprojecteerde 

appartementengebouw. Door de onderlinge oriëntatie en de tussenliggende bebouwing aan 

de Gebroerders Grimmkade zal de nieuwbouw vanuit de woning alleen onder een hoek 

zichtbaar zijn. Er wordt vastgehouden aan de maximale bouwhoogte van 45 meter. 

 

6.2 Inspraakreactie 

 

Voorgesteld wordt om aan het spoor de bouwhoogte op te hogen. Dat past meer in de 

stedenbouwkundige lijn die ook aan de noordzijde van het spoor is aangehouden. 

Reactie 

Aan de zijde van het spoor wordt uitgegaan van het realiseren van een hoogbouwelement tot 

maximaal 45 meter. De bebouwing tussen deze hoogbouwelementen mag een hoogte 

hebben van 20 meter (circa 6 bouwlagen). Er wordt dus al voorzien in hoge bebouwing aan 
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de zijde van het spoor. De gekozen bouwhoogte van maximaal 20 meter afgewisseld met 

enkele hoogteaccenten staat goed in verhouding tot de ruime maat van de omgelegde 

Beneluxlaan en de naastgelegen waterpartij. Het is om stedenbouwkundige redenen 

onwenselijk om deze bebouwing nog verder op te hogen omdat er dan sprake zou kunnen 

zijn van een (te) hoge bebouwingwand. Het realiseren van een aaneengesloten 

bebouwingswand is juist op aangeven van bewoners niet meer het uitgangspunt. 

 

Inspraakreactie 7 

 

7.1 Inspraakreactie 

 

De voorgenomen bouw van het nieuwe appartementengebouw bij het winkelcentrum 

(maximaal 15 bouwlagen) zal leiden tot planschade, iets wat niet was te voorzien ten tijde 

van de aankoop van het pand omstreeks 2011.  

Reactie 

Het bebouwen van het gebied Snellerpoort met wonen in hoge dichtheden was met de 

vaststelling van het Masterplan Snellerpoort (2007) en de Structuurvisie Woerden (2009) 

reeds bekend. In het Masterplan Snellerpoort (2007) is uitgegaan van 770 woningen waarbij 

ook werd uitgegaan van een uitbreiding van het winkelcentrum met hoogteaccenten van 11 

bouwlagen. Ook in de Structuurvisie (2009) is voor Snellerpoort uitgegaan van het 

ontwikkelen ervan tot woongebied, getuige de aanduiding “Wonen hoog stedelijk” die op de 

plankaart van de Structuurvisie is aangegeven. In het in 2018 vastgestelde Ambitiedocument 

is de voorgenomen invulling van het gebied met een hoogstedelijk gemengd woongebied 

wederom vastgesteld. Het staat de eigenaar vrij om een verzoek tot planschade in te dienen. 

 

7.2 Inspraakreactie 

 

Er zal sprake zijn van planschade doordat het vrije uitzicht en de verblijfskwaliteit richting het 

weiland en het achterliggende spoor wordt verminderd. 

Reactie 

Het door de inspreker aangehaalde “weiland” is slechts een tijdelijke onbebouwde en 

ontoegankelijke binnenstedelijke ruimte zonder enige verblijfskwaliteit. Dit onbebouwde 

gebied is getuige opeenvolgende plandocumenten (Masterplan, Structuurvisie, 

Ambitiedocument) bestemd voor woningbouw in hoge dichtheden. Het uitzicht vanuit de 

bestaande woningen zal logischerwijs met de herontwikkeling veranderen. Met de 

positionering en omvang van de geprojecteerde gebouwen wordt rekening gehouden met de 

bestaande omliggende woningen. De verblijfskwaliteit van het gebied wordt met de realisatie 

van woningen, voorzieningen en een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte met een 

wandelpromenade langs het water en een centraal gelegen groenstrook verhoogd.  

 

7.3 Inspraakreactie 

 

Gevreesd wordt voor een verhoging van de parkeerdruk en parkeerhinder tijdens en na de 

bouw. Ingeschat wordt dat het parkeren lastig wordt voor de gasten van het restaurant en de 

ouders van kinderen van het kinderdagverblijf.  

Reactie 
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Voor de nieuwe woningen en voorzieningen is het vastgestelde parkeerbeleid van de 

gemeente Woerden leidend, hier is in de planregels naar verwezen. In het kader van de 

aanvraag omgevingsvergunning zal aan de parkeernota worden getoetst.  

Voor de inrichting van de openbare ruimte op en rond het winkelcentrum wordt nog een 

inrichtingsplan opgesteld. In dat kader worden definitieve keuzes gemaakt met betrekking tot 

de inrichting van de openbare ruimte.  

 

7.4 Inspraakreactie 

 

Het restaurant ligt niet meer aan een doorgaande weg en zal daardoor minder bereikbaar 

zijn. De kans op toevallig passerende klanten neemt daarmee sterk af.  

Reactie 

Het kan zijn dat het restaurant minder klanten zal hebben van toevallig passerende mensen. 

Dit zal echter naar verwachting ruimschoots worden gecompenseerd doordat in de directe 

omgeving 900 woningen worden toegevoegd met bijbehorend klantenpotentieel.  

 

7.5 Inspraakreactie 

 

Het effect op de gezondheid en veiligheid van de kinderen in het kinderdagverblijf en de 

gasten die worden blootgesteld aan verschillende vormen van overlast (geluid, fijnstof, 

gassen) tijdens of na de bouw. Is hier onderzoek naar gedaan? 

Reactie 

Er is onderzoek gedaan naar de effecten van de voorgenomen ontwikkelingen op de 

geluidbelasting bij de nieuwe woningen en de luchtkwaliteit ter plaatse. Deze onderzoeken 

zijn reeds bij het voorontwerpbestemmingsplan gevoegd. De geluidhinder van het 

wegverkeer zal door de verplaatsing van de Steinhagenseweg naar het spoor fors afnemen 

bij het kinderdagverblijf. De luchtkwaliteit voldoet aan de normen die daarvoor gelden. 

 

7.6 Inspraakreactie 

 

Door het plaatsen van de hoogbouw zal de westenwind versnellen wat niet prettig is voor de 

gasten op het terras van het restaurant en de spelende kinderen. In hoeverre zijn de effecten 

onderzocht? Planschade kan worden verminderd door maatregelen te treffen bijvoorbeeld 

door toepassing van hoge wegklapbare glazen windschermen en voldoende afstand tot 

omliggende bebouwing aan te houden.  

Reactie 

Door Cauberg Huygen is een windhinderonderzoek uitgevoerd waarbij op basis van de 

maximale bestemmingsplanmogelijkheden de windhinder is onderzocht. Daaruit blijkt dat op 

een aantal hoeken er (zonder toepassing van nadere maatregelen) sprake kan zijn van een 

matig windklimaat voor een verblijfsgebied. In het rapport zijn maatregelen opgenomen om 

het windklimaat te verbeteren, zoals het plaatsen van een luifel, windschermen of het 

realiseren van een zogenaamde “setback” (terugliggende verdiepingen ten opzichte van de 

begane grond). In de planregels zijn windhinderbeperkende maatregelen toegestaan en is 

door middel van een nadere eisen regeling de gemeente de mogelijkheid geboden om in het 

kader van de aanvraag omgevingsvergunning nadere eisen te stellen aan het 

appartementengebouw om windhinder te voorkomen.  
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7.7 Inspraakreactie 

 

Effect van schaduwwerking op de gevel van het gebouw, het terras en het dak met 

zonnepanelen. Wat is het effect hiervan? Planschade kan worden voorkomen door 

gebouwen verder van elkaar te plaatsen.  

Reactie 

De effecten van de nieuwbouw op de bezonning van omliggende bestaande woningen is 

onderzocht. De bezonningsstudie is al bij het voorontwerpbestemmingsplan gevoegd en 

raadpleegbaar. De conclusie van het onderzoek is dat op de maatgevende data (21 maart/ 

21 september) alleen in de avond enige sprake is van extra schaduw bij de omliggende 

woningen. Voor verreweg het grootste deel van de dag leidt de nieuwbouw niet tot extra 

schaduw bij de omliggende bestaande woningen. De nieuwbouw is wat dit betreft goed 

inpasbaar. 

 

7.8 Inspraakreactie 

 

In hoeverre is onderzoek gedaan naar grondwateronttrekkingen die kunnen resulteren in een 

negatieve kleef op de palen van het pand van de inspreker en eventueel voor horizontale 

verplaatsingen zouden kunnen zorgen. Planschade kan worden voorkomen door de juiste 

bouwmethode te hanteren.  

Reactie 

Dit zijn bouwtechnische aspecten die bij de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 

aan de orde zijn. Dan pas wordt de bouwmethode bepaald. 

 

7.9 Inspraakreactie 

 

Om de parkeerdruk te verminderen kan een grote parkeergarage onder maaiveld met 

gelijkblijvende parkeermogelijkheden worden gerealiseerd. Hierdoor wordt de kans op 

planschade kleiner.  

Reactie 

Uitgangspunt in de planvorming is het realiseren van een bovengrondse parkeergarage, op 

grond van het bestemmingsplan kan ook een ondergrondse garage worden gebouwd, 

waarbij maximaal één ondergrondse laag is toegestaan.  

 

Inspraakreactie 8. VVE Andersenstraat 

 

8.1 Inspraakreactie 

 

De voorgenomen aankoop van Cattenbroekerdijk 1 en het verder omleggen van de 

Beneluxlaan over deze kavel levert bij de insprekers minder verkeershinder op. De hoop 

wordt uitgesproken dat de gemeente overgaat tot aankoop van de kavel. 

Reactie 

Op 18 december 2019 heeft de gemeenteraad van Woerden besloten het kavel 

Cattenbroekerdijk 1 aan te kopen met onder andere als doel om de Beneluxlaan verder 

langs het spoor in oostelijke richting door te trekken en over de kavel Cattenbroekerdijk 1 in 

zuidelijke richting te laten afbuigen naar de huidige Steinhagenseweg. Aan de wens van de 

insprekers wordt hiermee dus tegemoet gekomen. 
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8.2 Inspraakreactie 

 

Gepleit wordt voor een rotonde bij de aansluiting van de huidige Steinhagenseweg (vanaf het 

winkelcentrum in oostelijke richting) op de nieuwe Beneluxlaan. Met een rotonde kan het 

verkeer het beste worden afgewikkeld en ontstaan er geen files bij de bewoners voor de 

deur.  

Reactie 

Uitgangspunt in de planvorming is het aanleggen van een voorrangskruispunt met een brede 

middenberm waardoor autoverkeer gefaseerd kan oversteken zonder het overige verkeer te 

hinderen. De uitgangspunten van dit voorrangskruispunt zijn modelmatig doorgerekend. 

Hieruit blijkt dat er structureel geen wachtrijen optreden. Wel zien we dat op de oostelijke 

ontsluiting af en toe wachtrijen ontstaan bij het inrijden van Snellerpoort vanuit de oostelijke 

richting. De gemiddelde wachttijd bedraagt echter niet meer dan 30 seconden, Omdat dit niet 

structureel is, is het een acceptabele wachttijd.  Uit het oogpunt van de doorstroming is het 

dus niet noodzakelijk om een (dure en ruimtebehoevende) rotonde te maken.  

Overigens regelt het bestemmingsplan niet de wijze waarop een weg wordt ingericht met een 

voorrangskruising of een rotonde. Tot slot zal met de aankoop van de Cattenbroekerdijk de 

kruising in oostelijke richting worden verlegd zodat de bewoners van de VVE naar 

verwachting weinig last zullen ondervinden van invoegend verkeer.  

 

8.3 Inspraakreactie 

 

Is het mogelijk om de straat richting het winkelcentrum (nu nog de Steinhagenseweg) in te 

richten met verkeersobstakels om onder andere sluipverkeer te voorkomen? 

Reactie 

De verschillende straten in Snellerpoort, inclusief de huidige Steinhagenseweg voor zover 

deze in de nieuwe situatie nog blijft, worden vormgegeven als erftoegangswegen (rijbanen 

met een maximum snelheid van 30 km/u en een verblijfsfunctie) en krijgen een daarvoor 

passende uitstraling (smal profiel, klinkerverharding en waar mogelijk/nodig 

snelheidsremmende maatregelen. Het bestemmingsplan is overigens niet het kader 

waarbinnen de exacte verkeersremmende maatregelen worden vastgesteld, dat wordt verder 

uitgewerkt in een inrichtingsplan voor de openbare ruimte.  

 

8.4 Inspraakreactie 

 

De huidige Steinhagenseweg wordt in de nieuwe situatie weliswaar afgewaardeerd, maar 

komt wel dichter bij de woningen te liggen. Dit gaat voor extra hinder (geluid, fijn stof) 

zorgen. 

Reactie 

Het klopt dat de straat in de nieuwe situatie wat dichter bij de woningen komt te liggen, 

hoewel de exacte situering nog moet worden vastgesteld in een inrichtingsplan voor de 

openbare ruimte.  

Vastgesteld kan worden dat de verkeersintensiteiten van de huidige Steinhagenseweg 

(14.700 voertuigen in 2030) vele malen hoger zijn dan de geprognotiseerde intensiteiten van 

de erftoegangsweg in de nieuwe situatie (3.000 voertuigen per etmaal). Daarnaast wordt de 

maximum snelheid op de straat verlaagd van 50 km/u naar 30 km/u. De geluidbelasting zal 

door deze ontwikkeling minder worden bij de woning van de inspreker. Dit blijkt uit het 

uitgevoerde akoestisch onderzoek waarin is berekend dat de geluidbelasting op de nieuwe 
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woningen aan de overzijde van de straat, op een vergelijkbare afstand van de straat, voldoet 

aan de voorkeurgrenswaarde van 48 dB, waarbij de geluidbelasting van de nieuwe woningen 

aan de zijde van de Beneluxlaan (met de intensiteiten van de huidige Steinhagenseweg) 

circa 57-59 dB is. Kortom: ondanks het enigszins verlegde profiel zal door de afwaardering 

van de straat de geluidbelasting minder worden.  

Voor wat betreft fijnstof is uit luchtkwaliteitsonderzoek al gebleken dat ook met de 

voorgenomen ontwikkeling van Snellerpoort aan de grenswaarden van de Wet milieubeheer 

kan worden voldaan. In het akoestisch onderzoek zijn ook de effecten op de geluidbelasting 

onderzocht.  

 

Inspraakreactie 9 

 

9.1 Inspraakreactie 

 

Het aantal woningen is door de jaren heen fors groter geworden. Van 700 naar 900 

woningen. Daartegen wordt bezwaar gemaakt. Verdichting leidt tot problemen. Zo wordt door 

de klimaatverandering het gebied warmer, en binnen de blokken is bijna geen ruimte voor 

groen van enig formaat. Voor maatregelen om CO2 op te slaan of hittestress te voorkomen 

wordt onvoldoende ruimte geboden. 

Reactie 

Het klopt dat voor Snellerpoort wordt gestreefd naar een woonwijk in hoge dichtheden 

waarbij het aantal woningen maximaal 900 mag bedragen. Aanleiding hiervoor is het 

groeiende woningtekort en de beperkingen die onder andere het provinciaal bestuur stelt aan 

het bouwen van nieuwe woningen buiten de bestaande kern. Dit maakt het nodig om op 

binnenstedelijke locaties het woningaantal te optimaliseren.  

Uitgangspunt in de planvorming, zoals onder andere beschreven in het Stedenbouwkundig 

Plan is het realiseren van bomenrijen langs de straten, het realiseren van een groen centraal 

park en wandelpromenade langs het water en het toevoegen van een grote waterpartij 

rondom het plangebied om onder andere hittestress tegen te gaan. Het bestemmingsplan 

maakt daarbij tevens groene daken en groene gevels mogelijk. In de kavelpaspoorten die het 

kader vormen bij de uitgifte van de kavels, wordt dit verder uitgewerkt.  

 

9.2 Inspraakreactie 

 

Hoe wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen zoals een WKO en elektrische laadpalen? 

De verdeling van ruimte in de ondergrond voor de aanleg van bijbehorende infrastructuur zal 

een behoorlijke puzzel zijn.  

Reactie 

In de planvorming wordt rekening gehouden met de beoogde aanleg van elektrische 

laadpalen, met de planning van ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen) zal 

hiermee rekening worden gehouden. Het bestemmingsplan is echter niet het kader voor de 

aanleg van diverse kabels en leidingen.  

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van (ondergrondse) voorzieningen voor 

energieopslag (warmte-koudeopslag) mogelijk.  
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9.3 Inspraakreactie 

 

Insprekers voorzien grote parkeerdruk in de directe omgeving van het winkelcentrum met 

bijbehorende overlast. Om die reden wordt bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen 

woningen boven de uitbreiding van het winkelcentrum. Naast de geplande uitbreiding van het 

winkelcentrum en parkeergarage zou een groen plein gerealiseerd moeten worden, dat kan 

een positieve bijdrage leveren.  

Reactie 

Voor de nieuwe woningen en de nieuwe supermarkt bij het winkelcentrum (blok B5-B6) wordt 

een parkeergarage gerealiseerd. Bij het vaststellen van het aantal benodigde 

parkeerplaatsen worden de gemeentelijke parkeernota in acht genomen.  

 

9.4 Inspraakreactie  

 

De inspraakreactie van de bewoners van de Gebroeders Grimmkade wordt onderschreven. 

In deze reactie zijn opmerkingen gemaakt over de toekomstige inrichting van de Gebroeders 

Grimmkade, het inrijden van vrachtverkeer, parkeerverbod en het bereikbaar houden van de 

bestaande woningen langs deze straat 

Reactie 

De Gebroeders Grimmkade ligt buiten de grenzen van het bestemmingsplan waar deze 

inspraakprocedure betrekking op heeft. Op de Gebroeders Grimmkade is nabij de kruising 

met de Steinhagenseweg al een verplichte rijrichting voor het bevoorradingsverkeer (rechtsaf 

richting de laad- en losvoorzieningen van de supermarkt) ingesteld.  

Voor de inrichting van de openbare ruimte op en rond het winkelcentrum wordt nog een 

inrichtingsplan opgesteld. In dat kader worden definitieve keuzes gemaakt met betrekking tot 

de inrichting van de openbare ruimte.  

 

Inspraakreactie 10  

 

Deze inspraakreactie is gelijk aan de reactie onder 9. Zie voor de reactie hierop de 

beantwoording bij inspraakreactie 9. 

 

Inspraakreactie 11 

 

Deze inspraakreactie is gelijk aan de reactie onder 9. Zie voor de reactie hierop de 

beantwoording bij inspraakreactie 9. 

 

Inspraakreactie 12 

 

Deze inspraakreactie is gelijk aan de reactie onder 9. Zie voor de reactie hierop de 

beantwoording bij inspraakreactie 9. 
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Inspraakreactie 13 

 

13.1 Inspraakreactie 

 

De Steinhagenseweg wordt omgelegd om onder andere de kruisingen met het fietsverkeer 

op te lossen. Deze weg staat in de spits vol met autoverkeer, en de files zullen deels door de 

kruisingen met het fietsverkeer komen. Weliswaar kan met de omlegging van de weg een 

deel van de kruisingen vervallen en daarmee de doorstroming worden verbeterd, maar met 

de realisatie van Snellerpoort zal het aantal verkeersbewegingen weer toenemen. De vraag 

is of het centrum van Woerden nog wel bereikbaar blijft.  

Reactie 

Uit het verkeerskundig onderzoek dat in het kader van het bestemmingsplan is uitgevoerd is 

gebleken dat ook met de realisatie van Snellerpoort het verkeer op de omliggende wegen 

goed kan worden afgewikkeld. Het centrum (de binnenstad) van Woerden wordt 

voornamelijk ontsloten door de Utrechtsestraatweg (in noordelijke en oostelijke richting) en 

de Polanerbaan (zuidelijke richting). De realisatie van Snellerpoort, welke voornamelijk via 

de Europabaan en Steinhagenseweg worden bediend, heeft geen significant effect op de 

doorstroming van die wegen.  

 

13.2 Inspraakreactie 

 

Het blijft onduidelijk waar de auto’s vanaf de Steinhagenseweg naar het station kunnen 

rijden. 

Reactie 

De routes van en naar het station blijven ongewijzigd. Vanaf de Steinhagenseweg is het 

station bereikbaar via de Middellandbaan en de Polanerbaan.  

 

13.3 Inspraakreactie 

 

Hoge bebouwing lijkt tegenwoordig bij een stationsgebied te horen. Een 

appartementengebouw van 12 tot 15 bouwlagen past niet in een woonwijk. Dat past niet bij 

het karakter van het winkelcentrum. Hoge bebouwing langs het spoor zorgt voor een 

geluidsafschermende werking.  

Reactie 

De voorgenomen bouwhoogte van 12 tot 15 lagen bij het winkelcentrum past binnen het 

stedenbouwkundige uitgangspunt om in Snellerpoort een hoogstedelijk woonmilieu te 

realiseren. Door de bouw van een appartementengebouw bovenop de geplande uitbreiding 

van het winkelcentrum markeert in stedenbouwkundig opzicht het winkelcentrum en biedt 

door de gekozen bouwhoogte een duidelijk herkenningspunt.  

Langs het spoor wordt al uitgegaan van bebouwing die een geluidsafschermende werking 

heeft. Daarbij is niet gekozen voor een lange doorlopende hoge bebouwingswand, één en 

ander overeenkomstig de uitkomsten van een onder bewoners gehouden enquête. In plaats 

daarvan is gekozen voor een aantal losse bouwblokken met tussenliggende openbare 

ruimte. Voor wat betreft de hoogte wordt aan de spoorzijde hogere bebouwing gerealiseerd 

dan aan de binnenzijde zodat het geluid van het spoor en de Beneluxlaan zoveel mogelijk 

kan worden afgeschermd. Ook langs het spoor worden hoogteaccenten (tot maximaal 45 

meter) gerealiseerd waarmee in stedenbouwkundig opzicht wordt aangesloten op de 

appartementengebouwen aan de noordzijde van het spoor.  
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13.4 Inspraakreactie 

 

Moeten er eisen worden gesteld aan de nieuw aan te leggen parkeervoorziening bij het 

winkelcentrum, gezien de expansie van de wijk? En gaat het lukken met het plan van de 

deelauto’s. 

Reactie 

Voor de nieuwe woningen en de nieuwe supermarkt bij het winkelcentrum (blok B5-B6) wordt 

een parkeergarage gerealiseerd. Bij het vaststellen van het aantal benodigde 

parkeerplaatsen worden de gemeentelijke parkeernota in acht genomen. Parkeerplaatsen 

voor deelauto’s zijn mogelijk binnen de kaders van het bestemmingsplan. 

 

13.5 Inspraakreactie 

 

Met de ontwikkeling van Snellerpoort moet ook worden gekeken naar een deel van de 

inrichting van het stationsgebied. Het kan een idee zijn om een parkeergarage te bouwen 

voor de stationsgebruikers tussen het nieuw aangelegde fietspad en het spoor.  

Reactie 

Het al dan niet realiseren van een parkeergarage nabij het station van Woerden valt buiten 

de scope van dit bestemmingsplan. Het stationsgebied is onderdeel van het project “Poort 

van Woerden”. Overeenkomstig de in 2019 door de gemeenteraad van Woerden 

vastgestelde startnotitie Poort van Woerden wordt in het kader van dat project een 

stedenbouwkundige visie opgesteld. Hiervoor wordt onder andere onderzoek gedaan naar 

de gewenste functies en voorzieningen in het stationsgebied met bijbehorende 

parkeervoorzieningen.  

 

Inspraakreactie 14 

 

14.1 Inspraakreactie 

 

De keuze voor relatief veel hoge bebouwing en weinig tot geen verplichting van groen in de 

straten heeft niet de voorkeur. 

Reactie 

Het bouwen van woningen in hoge dichtheden is in overeenstemming met de vastgestelde 

Structuurvisie (2009) en Ambitiedocument (2018) en past binnen het beleid om de 

binnenstedelijke ruimte zo optimaal mogelijk te benutten, onder andere met woningen waar 

een grote behoefte aan is.  

 

14.2 Inspraakreactie 

 

Goede ontsluiting van de wijk is nodig. Fietsverkeer moet bij voorkeur ongelijkvloers kruisen. 

Goede verbindingen voor vrachtwagens en bestelwagens is noodzakelijk. 

Reactie 

Het bestemmingsplan voorziet in de benodigde ontsluiting van de wijk. Door de verdere 

omlegging van de Beneluxlaan kunnen de fietsers van de Cattenbroekerdijk de Beneluxlaan 

ongelijkvloers kruisen.  

 

14.3 Inspraakreactie 
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Gebruik rioolwarmte zodat minder energiemateriaal nodig is voor gladheidsbestrijding. 

Reactie 

Het bestemmingsplan is niet het kader om dit te regelen. 

 

14.4 Inspraakreactie 

 

In het ontwerpplan is geen fietspad aangegeven naar het winkelcentrum. 

Reactie 

Vanaf de noordzijde is het winkelcentrum bereikbaar via de (gedeelde) rijbaan en de toegang 

naar het parkeerterrein. Vanaf de westelijke zijde zijn de winkels bereikbaar via het plein. 

Fietsers dienen daar af te stappen en de laatste meters met de fiets aan de hand te lopen. 

Vanaf de zuidelijke zijde (Gebroeders Grimmkade) blijft de bestaande verbinding in stand.  

 

Inspraakreactie 15 

 

Deze inspraakreactie is gelijk aan de reactie onder 9. Zie voor de reactie hierop de 

beantwoording bij inspraakreactie 9. 

 

3. Vooroverlegreacties 

 

Een reactie is ontvangen van: 

1. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 

2. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) 

3. Provincie Utrecht 

4. Tennet 

5. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

 

1. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 

 

1.1 Opmerking 

 

Geadviseerd wordt om het stedenbouwkundig ontwerp met daarin de bereikbaarheid door 

hulpdiensten en de projectie van de bluswatervoorzieningen voor te leggen aan de 

Veiligheidsregio Utrecht voor advies. 

Reactie 

Er is bij de totstandkoming van het stedenbouwkundig plan al overleg geweest met de VRU. 

Aangezien er in tussentijd enkele aspecten zijn gewijzigd, zal het definitieve inrichtingsplan 

met de VRU worden besproken zodat adviezen van de VRU kunnen worden verwerkt.  

 

1.2 Opmerking  

 

Geadviseerd wordt om in de planregels aanvullende bepalingen op te nemen ten aanzien 

van laadvoorzieningen voor elektrische auto’s en auto’s die rijden op waterstof. Zo moeten 

maatregelen worden getroffen en deze maatregelen moeten worden voorgelegd aan de 

VRU.  

Reactie 
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Naar aanleiding van de opmerking zijn de planregels aangepast.  

 

1.3 Opmerking 

 

Geadviseerd wordt om een nadere eisen regeling op te nemen zodat nadere eisen kunnen 

worden gesteld aan de parkeergarage ten aanzien van de fysieke veiligheid, sociale 

veiligheid en/of verkeersveiligheid. 

Reactie 

Naar aanleiding van de opmerking worden de planregels op dit punt aangevuld. 

 

2. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) 

 

2.1 Opmerking 

 

Verwezen wordt naar het advies naar de eerdere mail die op 25 oktober gestuurd is. 

a. Er ontbreekt nog een beschrijving van de Keur 

b. Er moet een beschrijving worden opgenomen van het toekomstige watersysteem, 

zoals de afvoer en verwerking van het hemelwater, alsmede het beheer en 

onderhoud van het watersysteem en de kunstwerken die in het water komen, zoals 

duikers. 

Daarnaast adviseren wij u om nog enkele wijzigingen aan te brengen: 

c. In het stukje 4.11 huidige situatie, waterkwantiteit ontbreekt er een woord in de zin, 

vermoed wordt dat dit woord ‘parkeerplaats’ moet zijn. 

d. In het stukje 4.11 huidige situatie, bestaande watergangen wordt er nog gesproken 

over waterschap Hollandse Delta, dat moet worden aangepast. 

e. Wij adviseren u, zoals ook in de eerdere mail van 25-10, duidelijk te beschrijven hoe 

het toekomstig watersysteem gaat functioneren. 

f. Wij vragen u om in de regels het aantal vierkante meters compensatie voor toename 

verharding en demping van oppervlaktewater op te nemen als een voorwaardelijke 

verplichting. 

g. Wij adviseren u om een koppeling te maken tussen dit plan en Snellerpoort 

Winkelcentrum in de regels omdat in dit bestemmingsplan de compensatie voor de 

andere ontwikkeling is geregeld. 

Reactie 

De punten kunnen als volgt worden beantwoord: 

a. De toelichting zal op dit punt worden aangepast. 

b. De toelichting zal op dit punt worden aangepast. 

c. De toelichting zal op dit punt worden aangepast. 

d. De toelichting zal op dit punt worden aangepast. 

e. De toelichting zal op dit punt worden aangepast voor zover dat voor het aantonen van 

de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan relevant is. 

f. Naar aanleiding van de opmerking heeft nader overleg plaatsgevonden met het 

Hoogheemraadschap en is de waterbalans voor Snellerpoort bijgewerkt. Hieruit blijkt 

dat er voldoende oppervlaktewater wordt gerealiseerd om de toename van 

bebouwing en verharding te compenseren, één en ander conform de eis van het 

Hoogheemraadschap (15%). De bijgewerkte waterbalans is besproken, het 

Hoogheemraadschap heeft aangegeven dat de bijgewerkte waterbalans akkoord is.  



Pagina 22 

 

g. Voor zover een koppeling te maken is tussen de twee bestemmingsplannen kan dit in 

overweging worden genomen. De compensatie van het winkelcentrum wordt 

gerealiseerd door het graven van een waterpartij aan de noordzijde van de 

woningbouwlocatie. Het graven van de watergang is geborgd door het bestemmen 

van deze gronden voor “water”.  

 

3. Provincie Utrecht 

 

De provincie Utrecht geeft aan dat het bestemmingsplan Uitbreiding Winkelcentrum Snel en 

Polanen geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. Het plan past binnen de 

kaders van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (herijking 2016) en de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening, provincie Utrecht 2013 (herijking 2016).  

 

4. Tennet 

 

Binnen de grenzen van het bestemmingsplan Uitbreiding Winkelcentrum Snel en Polanen 

heeft TenneT (na een eerste beoordeling) noch bovengrondse-, noch ondergrondse 

hoogspanningsverbindingen in beheer. Tennet geeft aan dan ook geen opmerkingen op het 

plan en wenst de gemeente veel succes bij de verdere uitwerking hiervan. 

 

5. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft aan dat het Rijk al enkele jaren geen 

bestemmingsplannen meer toetst en geeft dan ook geen reactie op 

(ontwerp)bestemmingsplannen. Ook niet met betrekking tot erfgoed. Er wordt vanuit gegaan 

dat de planopstellers en gemeenten zelf nagaan of er strijdigheden zijn met Rijksbelangen.  

 

 

 



Project: Snellerpoort

Onderwerp: Waterbalans

Opsteller: E. Rodewijk

Ducumentnummer: 600.23-05-41-003.01

Status: CONCEPT

Datum: 1-2-2021

Bestemmingsplangrens + Winkelcentum + Gebied Beneluxlaan + Minkema Overzicht toename verhard oppervlak

Oppervlaktes Huidige situatie Nieuwe situatie Huidige situatie Toekomstige situatie Toename oppervlak %/Totaal Toename verhard opp

Water 5364 3% 18538 10% Onverhard (groen) 144830 39921 -104909 22%

Groen 144830 80% 29778 17% Onverhard (blauw) 5364 18538 13174 10%

Bestrating 7208 4% 24960 14% Uitgeefbaar opp. 1350 62658

Parkeerplaats 3241 2% 991 1% Tuin (%) 472,5 21930

Rijweg 13025 7% 9469 5% Tuin verhard 283,5 13158 12875 7% 12875 7%

Fietspad 5286 3% 6990 4% Tuin onverhard 189 8772 8583 5%

Halfverharding 0 0% 1196 1% Parkeren (%) 67,5 3133 3065 2% 3065 2%

Uitgeefbaar 1350 1% 62658 35% Dakoppervlak (%) 810 37595 36785 21% 36785 21%

P+P+W (groen) 0 0% 10143 6% Te handhaven 0

P+P+W (verharding) 0 0% 10073 6% Verhard 0
Groen/Blauw 0

Terreinverharding 25519 58196 32677 32% 32677 32%

Banden 0 0% 5508 3% Parkeerplaatsen 3241 991 -2250 1% -2250 1%

Totaal 180304 100% 180304 100% Totaal: 180304 180304 0 100% 83152 63%

Watercompensatie

A Compensatie d.m.v. graven van extra waterberging

Uitgaande van 15% van de toename van verhard oppervlak. = 83152 m2 toename verhard oppervlak

12473 m2 compensatie (15%) nieuw water opp.

Te realiseren wateroppervlak: 13174 m2 gepland (excl. Bestaand)

Tekort: -701 m2

B Compensatie d.m.v. graven van extra waterberging

Uitgaande van 20% van de toename van verhard oppervlak. = 83152 m2 toename verhard oppervlak

16630 m2 compensatie (20%) nieuw water opp.

Te realiseren wateroppervlak: 13174 m2 gepland (excl. Bestaand)

Tekort: 3456 m2



gemeente
WOERDEN

© 

Water: 5364 m2
Groen: 144830 m2
Bestrating: 7208 m2
Parkeerplaats: 3241 m2
Rijweg: 13025 m2
Fietspad: 5286 m2
Uitgeefbaar: 1350 m2
Totaal: 184880 m2



gemeente
WOERDEN

© 

Water: 18538 m2
Groen: 39921 m2
Bestrating 34507 m2
Rijweg 9469 m2
Halfverharding: 1187 m2
Uitgeefbaar: 62658 m2
Fietspad/Voetpad (asfalt): 6990 m2
Parkeerplaats: 2166 m2
Banden: 6635 m2
Totaal: 184840 m2
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