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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2012.02 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 617734

Aanvraagnaam 22 woningen Mariahof te Leeuwarden

Uw referentiecode 877a

Ingediend op 31-10-2012

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Plan voor de bouw van 22 geschakelde woningen te
Leeuwarden

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen n.v.t.

Bijlagen n.v.t. of al bekend bouwveiligheidsplan

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Leeuwarden

Bezoekadres: Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH  Leeuwarden

Postadres: Postbus 21000
8900 JA  Leeuwarden

Telefoonnummer: 14 058

Faxnummer: 058 - 2153949

E-mailadres algemeen: gemeente@leeuwarden.nl

Website: www.leeuwarden.nl

Bereikbaar op: Maandag-vrijdag: 8.30 - 17.00 uur. Don.: tot 19.30
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Formulierversie
2012.02 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Leeuwarden

Kadastrale gemeente Leeuwarden

Kadastrale sectie F

Kadastraal perceelnummer 6882

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie Sectie F perceel 6882
Sectie F perceel 6249
Sectie F perceel 6881

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie Het betreft het perceel ingesloten door de straten
Oldegalileën, Pioenstraat en Asterstraat.
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Formulierversie
2012.02 Bouwen

Woning bouwen
1 Zorgwoning

Gaat het om de bouw van één of
meerdere zorgwoning(en)?

Zorgwoning(en)
Geen zorgwoning(en)

2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting -

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

3298

5 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

8541
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6 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

1247

7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

8 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte
van de woning in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

2266

Wat wordt de vloeroppervlakte
van het verblijfsgebied van de
woning in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

1375

9 Huurwoningen

Wat is het aantal huurwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

22

Wat is het aantal
huurwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

0

10 Koopwoningen

Wat is het aantal koopwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

0

Wat is het aantal
koopwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

0

11 Algemeen

Bent u na voltooiing van de
werkzaamheden bewoner van het
bouwwerk?

Ja
Nee

12 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels baksteen geel/antraciet

- Plint gebouw baksteen antraciet

- Gevelbekleding dakpannen rood

- Borstweringen

- Voegwerk doorstrijkmortel lichtgrijs/zwart

Kozijnen kunststof cremewit

- Ramen kunststof zwartgrijs

- Deuren hout zwartgrijs

- Luiken

Dakgoten en boeidelen gemoffeld aluminium signaalgrijs

Dakbedekking dakpannen rood

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Zie ook artist impressie van de architect.

13 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2012.02 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

877a_3D-impressie_3-
0-10-2012_jpg

877a_3D-impres-
sie_30-10-2012.jpg

Welstand 31-10-2012 In
behandeling

877a_BV-01_10-07-20-
12_pdf

877a_BV-01_10--
07-2012.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

31-10-2012 In
behandeling

877a_BV-03_10-07-20-
12_pdf

877a_BV-03_10--
07-2012.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken

31-10-2012 In
behandeling

877a_BV-02_30-10-20-
12_pdf

877a_BV-02_30--
10-2012.pdf

Overige gegevens
veiligheid
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand

31-10-2012 In
behandeling

Ez070360acA0_ari_pdf Ez070360acA0_a-
ri_Bouwbesluitb-
erekeningen.pdf

Gezondheid
Energiezuinigheid en
milieu
Gelijkwaardigheid
Kwaliteitsverklaringen

31-10-2012 In
behandeling

4290-B1-rev0_pdf 4290-B1-rev0.pdf Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken

31-10-2012 In
behandeling

4290-B2-rev0_pdf 4290-B2-rev0.pdf Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken

31-10-2012 In
behandeling

4290-B3-rev0_pdf 4290-B3-rev0.pdf Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken

31-10-2012 In
behandeling

4290-schem-ove-
rz-27--06-2011_pdf

4290-schem-ove-
rz-27--06-2011.pdf

Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken

31-10-2012 In
behandeling



Ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor het plan voor de bouw van 22 
woningen tussen de Oldegalileën, de Pioenstraat en de Asterstraat te 
Leeuwarden 
--------------------------------------------------------------------------- 
Kenmerk 
 
 
Aan de gemeenteraad. 
 
 
inleiding 
Op grond van de Wabo is het college het bevoegd orgaan bij de afgifte van 
de omgevingsvergunning. Indien er geen sprake is van een binnen- en 
buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan, is een ‘verklaring van geen 
bedenkingen’ van de gemeenteraad vereist. Op 20 oktober 2010 heeft u een 
lijst van projecten vastgesteld, waarvoor een verklaring van geen 
bedenkingen niet is vereist. Voorts hebben wij voor u het proces 
beschreven, als bij concrete projecten geen gebruik kan worden gemaakt van 
deze lijst. Conform deze werkwijze, leggen wij hierbij een initiatief aan u 
voor, voor het verkrijgen van een verklaring van geen bedenkingen. 
 
22 woningen tussen de Oldegalileën, de Pioenstraat en de Asterstraat 
De verklaring van geen bedenkingen is nodig voor een aanvraag voor de bouw 
van 22 woningen tussen de Oldegalileën, de Pioenstraat en de Asterstraat te 
Leeuwarden. De locatie waarop het bouwplan betrekking heeft, ligt binnen de 
grenzen van het bestemmingsplan ‘Leeuwarden – Groningerstraatweg en 
omgeving’ Op de gronden rusten de bestemmingen “Detailhandelsdoeleinden” en 
“bedrijfsdoeleinden 1”. Binnen deze bestemmingen is de bouw van woningen 
niet toegestaan.  
 
strijd met ‘projectenlijst waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen 
vereist is’ 
De aanvraag past niet binnen de door u vastgestelde projectenlijst waarvoor 
geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.  
 
overwegingen 
De aanvraag heeft in het kader van de planologische procedure voor een 
periode van zes weken ter visie gelegen. Binnen de tervisietermijn zijn/is 
geen/x zienswijze(n) ingediend. De zienswijze geeft geen aanleiding de 
omgevingsvergunning aan te passen of te weigeren.   
 
Wij stellen u voor een verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5, 
lid 1 van het Besluit Omgevingsrecht af te geven voor het bouwen van 22 
woningen tussen de Oldegalileën, de Pioenstraat en de Asterstraat te 
Leeuwarden.  
 
 
Leeuwarden, 
 
 
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, 
 
 
 
 
drs. F.J.M. Crone, burgemeester, 
 
 
 
 
 



mr. drs. R.J. Hoek, secretaris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nummer 
 
 
 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN; 
 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 
(kenmerk      ); 
 
BESLUIT: 
 
een verklaring van geen bedenkingen conform artikel 6.5 lid 1 van het 
Besluit Omgevingsrecht, af te geven voor het bouwen van 22 woningen tussen 
de Oldegalileen, de Pioenstraat en de Asterstraat te Leeuwarden.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 
Van 
 
 
 
 
 
 
voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
griffier. 
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Ecologische beoordeling bestemmingsplan 
Leeuwarden – Oldegalileën 
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Referentie Stoker, O. 2012. Ecologische beoordeling bestemmingsplan 
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Autorisatie Goedgekeurd, R. Strijkstra 

 

 
Inhoud 
 
1. Inleiding 
2. Situatieschets en plannen 
3. Beschermde natuurwaarden 
4. Effectbepaling en beoordeling 
5. Conclusies 
6. Literatuur 
  
 

 
 
 

 
 
Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek bv 
Suderwei 2 
Postbus 32, 9269 ZR Feanwâlden 
tel. 0511 – 474764, fax 0511 – 472740 
email: info@altwym.nl 
website: www.altwym.nl 
 

http://www.altwym.nl/
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Foto 1 t/m 3 Het plangebied en de omgeving daarvan (foto’s A&W 2012) 
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1. INLEIDING 

De gemeente Leeuwarden is voornemens 22 woningen te realiseren in de wijk Oldegalileën. Deze locatie 

bestaat momenteel uit braakliggend terrein.  In dit kader is het gewenst het voornemen te laten toetsen 

aan de vigerende ecologische wet- en regelgeving. De gemeente Leeuwarden heeft Altenburg & 

Wymenga opdracht verleend dit onderzoek uit te voeren. In deze notitie worden de resultaten hiervan 

gepresenteerd. 

 

Deze notitie bevat een beknopte beschrijving van de ecologische waarden binnen de grenzen van het 

plangebied, waarbij gebruik is gemaakt van de informatie uit de vernieuwde Ecologische Basiskaart van 

de gemeente Leeuwarden (Biezenaar & Miedema 2011) en andere informatiebronnen (recente 

verspreidingsatlassen en websites). Bovendien is door Altenburg & Wymenga op 19 september 2012 een 

oriënterend veldbezoek uitgevoerd, waarbij een inschatting is gemaakt van de (mogelijkheden voor) de 

aanwezigheid van beschermde soorten. De beoogde plannen zijn volgens de vigerende natuurwetgeving 

getoetst, uitgaande van de (mogelijk) aanwezige natuurwaarden in en nabij het plangebied. 

2. SITUATIESCHETS EN PLANNEN 

Huidige situatie 
Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom van Leeuwarden en wordt begrensd door de straten 

Oldegalileën, de Pioenstraat en de Asterstraat. Het plangebied bestaat uit een braakliggend terrein.  

 

Plannen 
Het herinrichtingsplan bestaat uit de realisatie van 22 woningen, samen met nutsvoorzieningen, wegen en 

openbaar groen  

3. BESCHERMDE NATUURWAARDEN 

In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de wettelijk beschermde natuurwaarden (gebieden en 

soorten) die aanwezig (kunnen) zijn binnen en nabij het plangebied.  

 

3.1. NATUURBESCHERMINGSWET: BESCHERMDE GEBIEDEN 

Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 

is de ‘Groote Wielen’, dat op ongeveer 3,5 km afstand ten noordoosten van het plangebied ligt. Dit Natura 

2000-gebied is aangewezen voor verscheidene soorten, waarvoor in het ontwerpbesluit 

instandhoudingsdoelen zijn gesteld. Dit betreft bepaalde Habitattypen (vegetatietypen), Noordse 

woelmuis, Bittervoorn, Meervleermuis, enkele steltlopers, ganzen en eenden. Overige Natura 2000-
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gebieden liggen op grotere afstanden tot het plangebied en zijn daardoor niet relevant voor deze 

ecologische beoordeling. 

3.2. OVERIGE VORMEN VAN GEBIEDSBESCHERMING 

Het plangebied maakt geen deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Ook rust op het gebied geen 

bescherming op grond van overige wet- en regelgeving (ganzenfoerageergebied, gebied van openheid en 

rust voor weidevogels, e.d.). 

3.3. FLORA- EN FAUNAWET: BESCHERMDE SOORTEN 

Gezien de ligging (binnen de bebouwde kom) en de aard van het plangebied, kan hier slechts een klein 

aantal beschermde soorten mogelijk geschikt leefgebied vinden. Hieronder is per soortgroep beschreven 

welke wettelijk beschermde soorten mogelijk van het plangebied gebruikmaken. Naast de resultaten van 

het veldbezoek aan het plangebied, zijn gegevens ontleend van de Ecologische Basiskaart gemeente 

Leeuwarden (Biezenaar & Miedema 2011, bevat informatie over alle soortgroepen in Leeuwarden),  De 

Bruyne 2004, Kalkman 2004, Peeters et al. 2004, Timmermans et al. 2004, Bos et al. 2006, EIS et al. 
2007, Bouwman et al. 2008 (betreffende ongewervelde diersoorten), Creemers & Van Delft 2009, de 

website van RAVON (betreffende amfibieën en reptielen) en de digitale zoogdieratlas (Melis 2012).   

 

Planten 

Binnen het plangebied zijn volgens de informatiebronnen geen beschermde plantensoorten bekend. Het 

braakliggende terrein is voedselrijk en verruigd, waardoor hier geen beschermde plantensoorten worden 

verwacht. Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. Hierdoor kan 

worden aangenomen dat binnen het plangebied geen beschermde plantensoorten voorkomen.  

 

Ongewervelde diersoorten 

Gezien de verspreidingsgegevens en de ecologische randvoorwaarden die (veelal ‘kritische’) wettelijk 

beschermde ongewervelde diersoorten aan hun omgeving stellen, wordt verwacht dat in het plangebied 

geen wettelijk beschermde ongewervelde diersoorten voorkomen.  

 

Vissen 

In het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Beschermde vissoorten zijn daarom niet van 

belang voor deze ecologische beoordeling.  

 

Amfibieën 

In de directe omgeving van het plangebied komt alleen een aantal licht beschermde amfibieënsoorten 

voor, zoals Gewone pad, Bruine kikker, Meerkikker en Kleine watersalamander. Mogelijk maakt het 

plangebied deel uit van het leefgebied van bovengenoemde soorten. Er worden geen middelzwaar- of 

zwaar beschermde amfibieënsoorten in het plangebied verwacht, omdat het plangebied niet voldoet aan 

de habitateisen van deze soorten. Bovendien komen deze soorten volgens geraadpleegde bronnen niet 

voor in de omgeving.  

 

Reptielen 

Gezien de aard van de binnen het plangebied beschikbare biotopen, is dit gebied ongeschikt als 

leefgebied voor reptielen. Volgens de geraadpleegde bronnen komen hier geen reptielensoorten voor. 

Reptielen worden daarom niet binnen het plangebied verwacht.  
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Vogels 

In het plangebied is geen opgaande begroeiing van bomen en struiken aanwezig. Aan de randen van het 

plangebied en in omliggende tuinen is opgaande begroeiing aanwezig waar mogelijk enkele vogels tot 

broeden kunnen komen, zoals Houtduif, Roodborst en Merel. Binnen het plangebied zijn geen 

nestplaatsen aangetroffen die jaarrond beschermd zijn.  Mogelijk kunnen in de directe omgeving wel 

nestplaatsen van Huismus aanwezig zijn. 

 

Vleermuizen 

Er komen volgens de verspreidingsgegevens acht verschillende vleermuissoorten voor in en nabij het 

plangebied. Deze zijn: Watervleermuis, Meervleermuis, Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, 

Laatvlieger, Tweekleurige vleermuis, Rosse vleermuis en Gewone grootoorvleermuis. Een aantal van 

deze soorten kan het plangebied of de directe omgeving daarvan gebruiken als deel van hun leefgebied. 

Het gaat om Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Meervleermuis, Watervleermuis en 

Laatvlieger. De andere vleermuissoorten worden niet in het plangebied verwacht, omdat de omgeving niet 

aan de habitateisen van deze soorten voldoet (onder andere door de vele lichtbronnen langs de wegen en 

nabij gebouwen).  

  

Voor vleermuizen zijn drie elementen van het leefgebied te onderscheiden die van groot belang zijn voor 

de functionaliteit ervan. Deze zijn: verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden. Het plangebied kan 

ten aanzien van deze drie elementen van belang zijn voor bovengenoemde soorten.  

 

Verblijfplaatsen 
In de zomerperiode hebben vleermuizen in Nederland hun verblijfplaatsen voornamelijk in gebouwen en 

(oude) bomen. Tijdens de winter verblijven zij onder andere in gebouwen, bomen, bunkers en kelders. In 

het plangebied staan geen gebouwen of (dikke) bomen. Er zijn daarom geen verblijfplaatsen van 

vleermuizen aanwezig in het plangebied. 

 

Foerageergebied 
De bovengenoemde vleermuissoorten foerageren in verschillende jachtbiotopen. Mogelijk maakt het 

plangebied deel uit van foerageergebied van Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis en 

Laatvlieger.  

 

Vliegroutes 
Bij verplaatsingen tussen verblijfplaatsen en foerageergebied maken de meeste vleermuizen om zich te 

oriënteren gebruik van vaste vliegroutes langs lijnvormige structuren, zoals lanen, boomsingels en 

(oevers van) sloten en andere waterpartijen. Meervleermuis en Watervleermuis gebruiken vooral 

vliegroutes die boven water liggen, de overige soorten maken gebruik van bovengenoemde elementen 

boven land.  

 

Binnen het plangebied zijn geen geschikte structuren aanwezig die deel uit kunnen maken van vliegroutes 

van vleermuizen. De Dokkumer Ee, ten westen van het plangebied, maakt deel uit van vliegroutes van 

Watervleermuis (Koelman & Limpens 2007). Mogelijk kan ook Meervleermuis deze vaart als vliegroute 

gebruiken.  

 

Overige beschermde zoogdiersoorten 

In de omgeving komen naast vleermuizen ook andere zoogdiersoorten voor waarop verschillende 

wettelijke beschermingsregimes van toepassing zijn. Hieronder is per beschermingsregime beschreven 

welke zoogdieren gebruik kunnen maken van het plangebied. 



Ecologische beoordeling bestemmingsplan Leeuwarden – Oldegalileën 6 

 

 
Licht beschermde zoogdiersoorten 
Binnen het plangebied komen mogelijk verscheidene licht beschermde zoogdieren voor, zoals Egel, Mol, 

en verschillende (spits)muizensoorten (Melis 2012). Het valt te verwachten dat enkele van deze soorten 

ook in het plangebied geschikt leefgebied hebben gevonden.  

 

Middelzwaar beschermde zoogdiersoorten 
In de omgeving van het plangebied komt de middelzwaar beschermde Steenmarter voor, die gedurende 

de laatste decennia een uitbreiding van het leefgebied laat zien, waarbij ook stedelijk gebied niet wordt 

geschuwd. Het is niet uitgesloten dat het plangebied deel uitmaakt van het foerageergebied van 

Steenmarter. Binnen het plangebied ontbreken mogelijkheden voor verblijfplaatsen van deze soort. Er 

worden geen andere middelzwaar beschermde zoogdiersoorten in het plangebied verwacht.  

 
Zwaar beschermde zoogdiersoorten 
In de ruime omgeving van het plangebied komen de zwaar beschermde Waterspitsmuis en Noordse 

Woelmuis voor. Deze soorten worden echter niet binnen het plangebied verwacht door het ontbreken van 

geschikte biotopen.  

4. EFFECTBEPALING EN BEOORDELING  

Op basis van het overzicht van de beschermde natuurwaarden binnen en nabij het plangebied (hoofdstuk 

3), zijn in hoofdstuk 4 de wettelijk beschermde gebieden en soorten beschreven  die mogelijk negatieve 

effecten ondervinden door de beoogde herinrichting. Er is aangegeven bij welke ingrepen mogelijk 

effecten optreden en hoe dient te worden gehandeld in geval van mogelijk optredende effecten. 

 

4.1. NATUURBESCHERMINGSWET: VOORTOETS 

 
Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 

(Groote Wielen) ligt op ongeveer 3,5 km afstand ten noordoosten van het plangebied. Daartussen liggen 

delen van de bebouwde kom en de infrastructuur van Leeuwarden.  

 

Het plangebied heeft geen belangrijke ecologische relatie met het Natura 2000-gebied ‘Groote Wielen’. 

De werkzaamheden hebben niet een zodanig grote uitstralende werking, dat de aangewezen 

natuurwaarden die alleen binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied ‘Groote Wielen’ voorkomen, 

kunnen worden beïnvloed. Daarnaast zijn de biotopen binnen het plangebied ongeschikt voor vrijwel alle 

natuurwaarden waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen. Daardoor bestaan betreffende deze 

natuurwaarden geen ecologische relaties tussen het plangebied en dit Natura 2000-gebied. Om deze 

redenen kan ervan worden uitgegaan dat de plannen geen conflict veroorzaken met de 

Natuurbeschermingswet ten aanzien van vrijwel alle aangewezen natuurwaarden van het Natura 2000-

gebied. 

 

Alleen ten aanzien van Meervleermuis kan sprake zijn van een ecologische relatie tussen de bebouwde 

kom van Leeuwarden en de Groote Wielen. De reden daarvoor is de mogelijkheid dat gebouwen in de 
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stad geschikt zijn voor verblijfplaatsen van deze soort. Bovendien kunnen in de bebouwde kom 

vliegroutes van deze soort aanwezig zijn, die vooral verwacht worden boven watergangen, zoals grachten 

en vaarten.  

 

Binnen het plangebied zijn geen verblijfplaatsen van Meervleermuis aanwezig. De aanwezigheid van 

vliegroutes en foerageergebied van Meervleermuis in de omgeving van het plangebied is echter niet uit te 

sluiten. Ten westen van het plangebied ligt bijvoorbeeld de Dokkumer Ee die zeer geschikt is voor 

vliegroutes en foerageergebied van Meervleermuis.  

 

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan de Dokkumer Ee. Ook is de afstand tussen het plangebied 

en de Dokkumer Ee (circa 50 meter) relatief groot. De verwachting is dat door de realisatie van het 

herinrichtingsplan de hoeveelheid kunstlicht (zoals straatlantaarns) niet dermate groter zal worden dat 

daardoor deze vliegroute ongeschikt wordt door lichtverstoring van Meervleermuis. Om bovenstaande 

redenen kan worden geconcludeerd dat de beoogde herinrichting geen conflict met de 

Natuurbeschermingswet ten aanzien van Meervleermuis veroorzaakt.   

 

Samenvattend 
De plannen veroorzaken geen conflict met de Natuurbeschermingswet ten aanzien van de aangewezen 

natuurwaarden van het Natura 2000-gebied ‘Groote Wielen’. 

 

4.2. FLORA- EN FAUNAWET: BESCHERMDE SOORTEN 

Licht beschermde amfibieënsoorten 

In het plangebied komt mogelijk een aantal licht beschermde amfibieënsoorten voor. Voor deze licht 

beschermde soorten geldt bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van enkele 

verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. De plannen veroorzaken daarom geen conflict met de 

Flora- en faunawet ten aanzien van licht beschermde amfibieënsoorten.  

 

Vogels 

Het plangebied is een braakliggend terrein waar weinig broedgelegenheid is voor broedvogels. De 

opgaande begroeiing in de omgeving van het plangebied biedt broedgelegenheid voor vogels van stad en 

park. Bij ruimtelijke ontwikkelingen in het plangebied moet volgens de Flora- en faunawet rekening 

worden gehouden met het broedseizoen van vogels. De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode 

voor het broedseizoen. Het gaat erom of er een broedgeval is, dat verstoord kan worden. Verstoring van 

broedgevallen is niet toegestaan vanuit de Flora- en faunawet en hiervoor wordt in principe ook geen 

ontheffing verleend.  

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om conflicten met de Flora- en faunawet ten aanzien van broedende 

vogels te voorkomen. De meest zekere optie is het plannen van de werkzaamheden buiten het 

broedseizoen. Er kan eventueel vooraf aan het broedseizoen worden gestart met de werkzaamheden, 

waardoor broedpogingen in het werkgebied achterwege zullen blijven door de verstoring die daarvan 

uitgaat. Ook kunnen vooraf aan het broedseizoen eventueel geschikte broedplaatsen worden verwijderd 

en kunnen broedgevallen verder worden voorkomen door geen geschikte plaatsen voor nesten te laten 

ontstaan, door bijvoorbeeld zandhopen en de opslag van materialen niet dagenlang te laten liggen. 

Mochten er toch vogels tot broeden komen die door de werkzaamheden kunnen worden verstoord, dan 

ontstaat er een conflict met de Flora- en faunawet en moeten de verstorende werkzaamheden gestaakt 

worden tot na de broedperiode van de betreffende soort(en).  
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Buiten het broedseizoen vallen de meeste nestplaatsen niet onder de bescherming van de Flora- en 

faunawet, maar een aantal vogelsoorten maakt gedurende het gehele jaar gebruik van de nestplaats of 

keert jaarlijks terug op dezelfde plaats. Hun nesten en de functionele leefomgeving daarvan worden 

daarom het gehele jaar beschermd. Vanaf 26 augustus 2009 geldt een aangepaste lijst van jaarrond 

beschermde vogelnesten, die indicatief is en niet uitputtend. Van de soorten die op deze lijst staan, 

kunnen nestplaatsen van Huismus aanwezig zijn onder de daken van woningen nabij het plangebied.  Het 

is niet te verwachten dat de werkzaamheden dermate verstorend zijn dat dergelijke nestplaatsen van 

Huismus in gevaar komen.  

 

Samenvattend 
De plannen veroorzaken geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van vogels, mits geen 

broedende vogels en hun nesten worden verstoord.  

 

Vleermuizen 

Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten zijn zwaar beschermd door de Flora- en faunawet en 

zijn vermeld in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Voor alle Bijlage IV-soorten geldt sinds 26 augustus 

2009, dat een ontheffing op basis van het wettelijke belang ‘ruimtelijke ontwikkeling’ niet meer wordt 

verleend. Bij mogelijke conflicten met de Flora- en faunawet moeten daarom zoveel mogelijk maatregelen 

worden getroffen om negatieve effecten tegen te gaan. Om deze redenen is hier aan vleermuizen een 

aparte paragraaf besteed, de overige zoogdiersoorten komen in de volgende paragraaf aan bod.  

 
Verblijfplaatsen 
Zoals in §3.3 werd geconcludeerd zijn er geen verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig in het 

plangebied. De plannen veroorzaken daarom geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van 

verblijfplaatsen van vleermuizen.  

 

Vliegroutes 
Ten westen van het plangebied, op een afstand van ongeveer 50 meter,  ligt de Dokkumer Ee. Deze vaart 

maakt deel uit van vliegroutes van Watervleermuis (Koelman & Limpens 2007) en mogelijk van 

Meervleermuis. Er worden geen wijzigingen aangebracht aan de Dokkumer Ee. Ook is de afstand tussen 

het plangebied en de Dokkumer Ee (circa 50 meter) relatief groot. De verwachting is dat door de realisatie 

van het herinrichtingsplan de hoeveelheid kunstlicht (zoals straatlantaarns) niet dermate groter zal worden 

dat daardoor deze vliegroute ongeschikt wordt door lichtverstoring van Watervleermuis en Meervleermuis. 

Om bovenstaande redenen kan geconcludeerd worden dat de plannen geen conflict met de Flora- en 

faunawet ten aanzien van vliegroutes van vleermuizen veroorzaken. 

 

Foerageergebied 
Het plangebied kan in principe dienst doen als foerageergebied voor enkele vleermuissoorten, zoals 

Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis en Laatvlieger. Door de beoogde herinrichting van het 

plangebied wordt mogelijk een deel van het foerageergebied van deze soorten minder geschikt. Voor de 

betreffende soorten is voldoende alternatief foerageergebied in de omgeving aanwezig en het plangebied 

kan na voltooiing weer dienst doen als foerageergebied. Om deze redenen mag worden geconcludeerd, 

dat de functionaliteit van de in de omgeving aanwezige verblijfplaatsen van vleermuizen ten aanzien van 

foerageergebied blijft gewaarborgd. 

 

Samenvattend 
De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflict met de Flora- faunawet ten aanzien van vleermuizen. 
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Overige zoogdiersoorten 

Licht beschermde zoogdiersoorten 
In het plangebied komt mogelijk een aantal licht beschermde zoogdiersoorten voor. Voor deze licht 

beschermde soorten geldt bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van enkele 

verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. De beoogde herinrichting veroorzaakt daarom geen 

conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van licht beschermde zoogdiersoorten.  

 
Middelzwaar beschermde zoogdiersoorten (Steenmarter) 
Mogelijk maakt het plangebied deel uit van het foerageergebied van Steenmarter. In de omgeving van het 

plangebied is voldoende alternatief foerageergebied aanwezig. De plannen veroorzaken daarom geen 

conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van Steenmarter.  

 

5. CONCLUSIES 

Deze ecologische beoordeling van het herinrichtingsplan in de Oldegalileën leidt tot de volgende 

conclusies: 

Gebiedsbescherming 

De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflict met de wet- en regelgeving ten aanzien van 

gebiedsbescherming (Natuurbeschermingswet, Ecologische Hoofdstructuur, aangewezen 

ganzenfoerageergebied en weidevogelgebied). 

 

Soortbescherming 

De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflict met de Flora- en faunawet, mits verstoring van  

broedende vogels en hun nesten wordt voorkomen. In §4.2 is beschreven hoe aan deze voorwaarde kan 

worden voldaan.  
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Project: Locatie Pioenstraat - Asterstraat - Oldegalileen 
Gemeente: Leeuwarden  
Aanvrager: G. Keuning 
Organisatie: Gemeente Leeuwarden 
 
&nbsp; 
 
Geachte heer/mevrouw G. Keuning, 
 
Voor het plan Locatie Pioenstraat - Asterstraat - Oldegalileen heeft u een 
watertoetsaangevraagd op www.dewatertoets.nl. Met de gegevens die u heeft 
opgegeven is bepaald dat het plan geen invloed heeft op de waterhuishouding. Hierdoor 
kan de procedure Geen waterschapsbelang worden gevolgd voor de watertoets. 
 
Dit betekent dat u verder geen contact hoeft op te nemen met Wetterskip Frysln. 
Onderstaande waterparagraaf kunt u opnemen in de ruimtelijke onderbouwing van het 
plan. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact opnemen via 058 292 2222 
en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente. 
 
Via www.dewatertoets.nl hebben wij uw watertoets als een melding ontvangen. Wij 
archiveren deze melding. De watertoets is hiermee voor Wetterskip Frysln afgerond.  
 
&nbsp; 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wetterskip Fryslan 
Postbus 36 
8900 AA Leeuwarden 
T 058 292 2222 
F 058 292 2223 
E <a href="mailto:info@wetterskipfryslan.nl">info@wetterskipfryslan.nl</a> 
 
&nbsp; 
 
&nbsp; 
 
Waterparagraaf Geen waterschapsbelang 
 
De initiatiefnemer heeft Wetterskip Fryslan geinformeerd over het plan Locatie 
Pioenstraat - Asterstraat - Oldegalileen via de Digitale watertoets 
(www.dewatertoets.nl). Hiermee is bepaald dat het plan geen invloed heeft op de 
waterhuishouding en de afvalwaterketen. Verder overleg met Wetterskip Fryslan is niet 
nodig. Wetterskip Fryslan geeft een positief wateradvies. 
 
 



Bijlage 2 
 
 
Advies Externe veiligheid ten behoeve van Buitenplanse afwijking ‘Mariahof locatie 
Bakker Postma Oldegalileën’ 
 
Toetsingskader 
 
Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig 
ongeval voor de omgeving door: 

- het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen); 
- het transport van gevaarlijke stoffen (buisleidingen, wegen, waterwegen en 

spoorwegen); 
- het gebruik van luchthavens. 

 
Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico’s voor de burger 
door bovengenoemde activiteiten. Hiertoe zijn risico’s gekwantificeerd, namelijk door 
middel van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 
 
Plaatsgebonden risico (PR) 
Het plaatsgebonden risico is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als 
rechtstreeks gevolg van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die 
plaats permanent en onbeschermd verblijft. 
 
Groepsrisico (GR) 
Dit is de kans dat een groep mensen overlijdt door een ongeval met gevaarlijke stoffen. 
Het groepsrisico moet worden gezien als een maat voor maatschappelijke ontwrichting. 
 
Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse wet- en regelgeving. Voor 
voornoemd plan zijn de volgende besluiten relevant: 
 
1. Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)  
Met het Bevi zijn risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met 
gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd.  
 
2. Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRNVGS)  
De circulaire is van toepassing op bestemmingsplannen die liggen binnen de 
invloedsgebieden van transportroutes met vervoer van gevaarlijke stoffen. 
 
3. Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) 
Op basis van het Bevb dienen plannen, vergelijkbaar met het Bevi, te worden getoetst 
aan de grens- en richtwaarde voor het PR en de oriëntatiewaarde voor het GR.  
 



4. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)  
Het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende regeling is de opvolger van een groot 
aantal AMvB’s. In het Activiteitenbesluit staan algemene regels voor verschillende 
milieuaspecten, zoals veiligheidsafstanden waaraan voldaan moet worden. 
 
Verantwoordingsplicht 
 
In voornoemde besluiten en de circulaire is de verantwoordingsplicht GR opgenomen. 
Deze verantwoording houdt in dat in bepaalde gevallen een wijziging met betrekking tot 
planologische keuzes moet worden onderbouwd en verantwoord door het bevoegd 
gezag.  
 
Risicobronnen 
 
Binnen en in de directe nabijheid van het plangebied zijn risicobronnen gelegen waarvan 
de risicocontouren of het invloedsgebied zijn gelegen binnen het plangebied.  
De risicobronnen kunnen voor dit plangebied worden opgesplitst in een route transport 
gevaarlijke stoffen en een risicovolle inrichting met veiligheidsafstanden, niet vallend 
onder het Bevi. Het betreft zwembad ‘De Blauwe Golf, Jelsumerstraat 12, Leeuwarden. 
Dit zwembad ligt op een afstand van ongeveer 750 meter ten westen van het 
plangebied. Bij het zwembad wordt chloorbleekloog in een hoeveelheid van meer dan 
200 liter in een opslagvoorziening opgeslagen. Hierdoor is de Regeling provinciale 
risicokaart op de opslag van toepassing en dient de opslag in het Register 
Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) te worden opgenomen. Formeel hoeft voor 
inrichtingen die onder de Regeling provinciale risicokaart vallen geen toetsing aan het 
bestemmingsplan plaats te vinden. Uit toetsing blijkt dat het plangebied niet binnen de 
PR 10-6 contour en het invloedsgebied van de chloorbleekloog opslag van het zwembad 
valt. Wel valt een gedeelte van het plangebied nog net binnen de effectafstand waarin bij 
een ongeval nog sprake kan zijn van gewonden (figuur 1). Daarmee moet in het kader 
van rampenbestrijding wel rekening gehouden worden. Eén en ander heeft echter geen 
gevolgen voor de regels en de verbeelding van dit plan. 
Geconcludeerd kan worden dat het zwembad geen belemmering vormt voor het 
onderhavig plan.   
 



 
Figuur 1: invloedsgebied gewond (blauwe arcering) zwembad 
 
Transporten van gevaarlijke stoffen 
 
Transport van gevaarlijke stoffen over de weg 
Door de gemeente Leeuwarden is een route gevaarlijke stoffen op grond van de Wet 
vervoer gevaarlijke stoffen vastgelegd. Via de Dammelaan (N355) en de Prof. mr. P.S. 
Gerbrandyweg (N355) vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Hoe gemeenten 
rekening moeten houden met externe veiligheid bij bouwplannen langs infrastructuur is 
op dit moment opgenomen in de circulaire Risico Normering Vervoer Gevaarlijke Stoffen 
(cRNVGS). Hierin staat beschreven dat voor het plaatsgebonden risico de 10-6-contour 
in acht moet worden genomen voor kwetsbare objecten, er rekening gehouden moet 
worden met deze PR 10-6-contour bij beperkt kwetsbare objecten en dat voor het GR 
een verantwoording gemaakt moet worden. In het kader van het Basisnet Weg zullen in 



de toekomst het PR en GR wettelijk geregeld worden. Dit zal gebeuren via het Besluit 
Transportroutes Externe Veiligheid (BTEV). Voornoemd besluit zal naar verwachting in 
2013 in werking treden. Binnen het plangebied liggen geen transportroutes die zijn 
opgenomen in het landelijk of provinciaal Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen. 
Langs wegen zonder veiligheidszone of Plasbrand Aandachtsgebied (PAG), in dit geval 
de N355, gelden vanuit EV geen beperkingen. 
Wel moet voor (bouw)plannen binnen 200 meter langs alle Basisnetwegen onder 
bepaalde omstandigheden het groepsrisico verantwoord worden, mits het GR toeneemt 
en/of boven een bepaalde waarde uitkomt.  
Hoewel de N355 niet in de circulaire en/of het BTEV is opgenomen is, zoals eerder 
vermeld, door de gemeente Leeuwarden een route gevaarlijke stoffen over deze weg 
vastgesteld. 
Om deze reden wordt de N355 hieronder nader beschouwd. 
 
PR 
Er is geen PR 10-6-contour voor de N355 aanwezig. 
 
GR 
Huidige situatie 
 
Binnen het invloedsgebied (200m aan weerszijden) van de N355, dat over het 
plangebied valt is de bestemming gedeeltelijk detailhandel (supermarkt toegestaan) 
(2215 m2) en bedrijfsdoeleinden 1 (862 m2). Voor winkels wordt met 1 persoon per 30 
m2 gerekend, voor bedrijfsdoeleinden met 1 persoon per 100 m2. Dit betekent dat 
overdag 74 + 9 = 83 personen aanwezig zijn. Voor de nachtperiode wordt aangenomen 
dat er geen personen aanwezig zijn.  
In de praktijk betreft het een braakliggend terrein (figuur 2). 
 
Uit eerder uitgevoerde berekeningen is gebleken dat het GR langs de N355 laag is, het 
GR bedraagt minder dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde.  
 
Toekomstige situatie 
 
Het plan voorziet in de ontwikkeling van 22 woningen. 
Met een gemiddelde bezettingsgraad van 2,4 personen per woning, conform tabel 16.2 
basisinformatie personendichtheidsinventarisatie zoals opgenomen in de VROM 
Handreiking verantwoordingsplicht GR V1.0, november 2007, komt dit in totaal uit op 27 
personen in de dag- en 53 personen in de nachtsituatie.  
Door het realiseren van het plan neemt het GR in de dagperiode af, aangezien het 
aantal aanwezige personen van 83 afneemt tot 27. In de nachtperiode zou het GR licht 
toenemen, aangezien in tegenstelling tot de huidige situatie ’s nachts 53 personen 
verblijven in plaats van 0. Echter, omdat ‘s nachts, in principe, nauwelijks tot geen 



bulktransporten van gevaarlijke stoffen over de N355 plaatsvinden kan geconcludeerd 
worden dat in de nachtperiode geen sprake is van een toename van het GR. 
 
Geconcludeerd kan worden dat het GR van de N355 door het realiseren van het plan 
niet toeneemt, waardoor het GR verder niet verantwoord hoeft te worden. 
 

 
Figuur 2: plangebied ten zuiden van de N355 
 
Transport van gevaarlijke stoffen over het spoor  
Het spoor loopt op een afstand van ongeveer 1600 m ten zuiden van het plangebied. 
Over de spoorlijn Leeuwarden-Groningen vindt in principe geen vervoer van gevaarlijke 
stoffen plaats.  
Wel kan er zeer incidenteel transport plaatsvinden in geval er geen transporten van 
gevaarlijke stoffen kunnen plaatsvinden over het traject Groningen – Meppel.  
Er dient in het kader van rampenbestrijding rekening mee gehouden te worden dat 
transport van gevaarlijke stoffen over het spoor zou kunnen plaatsvinden. Eén en ander 
heeft echter geen gevolgen voor de regels en de verbeelding van dit bestemmingsplan. 



 
Advies Regionale Brandweer  
Brandweer Fryslân heeft advies verstrekt over de aspecten bestrijding en beperking van 
rampen, bereikbaarheid en zelfredzaamheid van personen. 
  
Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat het GR van de N355 door het realiseren van het plan 
niet toeneemt, waardoor het GR verder niet verantwoord hoeft te worden. 
Ondanks maatregelen ter verhoging van de veiligheid kunnen risico’s nooit voor 100% 
worden weggenomen. Geconcludeerd wordt dat het aspect externe veiligheid geen 
belemmering vormt voor de haalbaarheid van voorliggend plan.  
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gebruikt  worden  als  basis  voor uitvoeringstekeningen.  De opdrachtgever en de aannemer hebben zich, via 
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constructeur dienen toegepast te worden.  De aannemer dient voor de correcte toepassing / uitvoering van de berekeningen en teke- 

ningen van architect en constructeur zorg te dragen en eventuele tegenstrijdigheden te signaleren en te corrigeren.

De  warmteweerstanden  van constructies  (Rc)  die door de architect worden aangegeven zijn ontwerpaannames.  Voor de uitvoering
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Tekeningstatus: 

Werknummer:

Tekeningnummer:

TER GOEDKEURING

Tekeningstatus:

Deze tekening mag niet gebruikt worden voor de uitvoering van het werk.

Deze tekening mag niet gebruikt worden voor de uitvoering van het werk.

Deze tekening bevat geen wijzigingen ten opzichte van de laatst gewijzigde versie  "Ter goedkeuring"  en mag

gebruikt  worden  als  basis  voor uitvoeringstekeningen.  De opdrachtgever en de aannemer hebben zich, via 

ondertekening van de goedkeuringslijst, akkoord verklaard met deze tekening en overige definitieve stukken.

EPC-berekening:

Constructies:

Onderdeel:

Opdrachtgever:

Project:

Ter goedkeuring: 

Voorlopig:      

Definitief:        

Constructieprincipes,  afmetingen van constructieonderdelen,  toe  te  passen materialen  of andere aan de constructie  gerelateerde 

zaken kunnen op deze tekening afwijken van de gegevens van de constructeur.  De definitieve berekeningen en de tekeningen van de 

constructeur dienen toegepast te worden.  De aannemer dient voor de correcte toepassing / uitvoering van de berekeningen en teke- 

ningen van architect en constructeur zorg te dragen en eventuele tegenstrijdigheden te signaleren en te corrigeren.

De  warmteweerstanden  van constructies  (Rc)  die door de architect worden aangegeven zijn ontwerpaannames.  Voor de uitvoering

van  het  werk  dient  de  door  de  gemeente  goedgekeurde  EPC-berekening  aangehouden  te  worden.
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Deze tekening bevat geen wijzigingen ten opzichte van de laatst gewijzigde versie  "Ter goedkeuring"  en mag

gebruikt  worden  als  basis  voor uitvoeringstekeningen.  De opdrachtgever en de aannemer hebben zich, via 

ondertekening van de goedkeuringslijst, akkoord verklaard met deze tekening en overige definitieve stukken.
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zaken kunnen op deze tekening afwijken van de gegevens van de constructeur.  De definitieve berekeningen en de tekeningen van de 

constructeur dienen toegepast te worden.  De aannemer dient voor de correcte toepassing / uitvoering van de berekeningen en teke- 

ningen van architect en constructeur zorg te dragen en eventuele tegenstrijdigheden te signaleren en te corrigeren.

De  warmteweerstanden  van constructies  (Rc)  die door de architect worden aangegeven zijn ontwerpaannames.  Voor de uitvoering
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Renvooi

Gebruiksoppervlak

Verblijfsgebied

Gekrijtstreept, geen verblijfsgebied

Verblijfsruimte
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z070360ac Mariahof te Leeuwarden - Hoekwoning
basis oost 0,60

Algemene gegevens

projectomschrijving 

variant  

adres

postcode / plaats

bouwjaar

categorie 

aantal woonfuncties in berekening 

gebruiksfunctie 

datum 

opmerkingen

Indeling gebouw

eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving thermische capaciteit Ag [m²]

verwarmde zone woning traditioneel, gemengd zwaar 103,17

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec 

lengte van het gebouw  

breedte van het gebouw  

hoogte van het gebouw  

eigenschappen infiltratie

rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²]

woning grondgebonden gebouw, kop-, eind- of hoekligging, met kap 0,84

Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing
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transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing

gevel metselwerk 9,57 5,00 minimale belemmering

merk A (1 stuks) 3,49 1,18 0,60 nee minimale belemmering

merk B voordeur (1 stuks) 2,51 1,23 0,00 nee minimale belemmering

         

gevel dakpannen 11,93 3,50 minimale belemmering

merk C (1 stuks) 2,56 1,18 0,60 nee minimale belemmering

merk D (1 stuks) 1,42 1,18 0,60 nee minimale belemmering

        

gevel metselwerk 47,39 5,00 minimale belemmering

merk E (1 stuks) 1,22 1,18 0,60 nee minimale belemmering

         

gevel metselwerk 8,36 5,00 minimale belemmering

merk F (1 stuks) 4,70 1,18 0,60 nee minimale belemmering

merk G deur (1 stuks) 2,51 2,20 0,00 nee volledige belemmering

         

gevel dakpannen 11,93 3,50 minimale belemmering

merk C (1 stuks) 2,56 1,18 0,60 nee minimale belemmering

merk D (1 stuks) 1,42 1,18 0,60 nee minimale belemmering

         

hellend dak 23,01 6,00 minimale belemmering

         

hellend dak 23,01 6,00 minimale belemmering

         

hellend dak 11,39 6,00 minimale belemmering

       

vloer 44,26 4,00

lineaire transmissiegegevens rekenzone woning

constructie l [m] (e) [W/m¹K] gr [W/m¹K] omschrijving +25%  [m²/m¹] toelichting

         

bovendorpel - metselwerk 3,43 0,424 203.0.3.08 ja

stijl - metselwerk 7,77 0,068 202.0.3.08 ja

onderdorpel - metselwerk 2,40 0,050 201.0.3.08 ja

hoek metselwerk 2,90 0,090 205.1.5.01 ja

         

bovendorpel - dakpangevel 2,49 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t.
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lineaire transmissiegegevens rekenzone woning

constructie l [m] (e) [W/m¹K] gr [W/m¹K] omschrijving +25%  [m²/m¹] toelichting

stijl - dakpangevel 3,20 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t.

onderdorpel - dakpangevel 2,49 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t.

hoek dakpannen 2,96 0,104 205.1.6.01 ja

        

bovendorpel - metselwerk 0,83 0,424 203.0.3.08 ja

stijl - metselwerk 2,92 0,068 202.0.3.08 ja

onderdorpel - metselwerk 0,83 0,050 201.0.3.08 ja

         

bovendorpel - metselwerk 3,36 0,424 203.0.3.08 ja

stijl - metselwerk 8,89 0,068 202.0.3.08 ja

onderdorpel - metselwerk 2,33 0,050 201.0.3.08 ja

hoek metselwerk 2,90 0,090 205.1.5.01 ja

         

bovendorpel - dakpangevel 2,49 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t.

stijl - dakpangevel 3,20 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t.

onderdorpel - dakpangevel 2,49 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t.

hoek dakpannen 2,96 0,104 205.1.6.01 ja

         

bouwmuur - dak 4,83 0,010 402.2.0.03 ja

hoekkeper verticaal 4,99 0,013 422.4.0.01 ja

hoekkeper horizontaal 5,37 0,040 401.2.4.01 ja

nok 4,15 0,026 404.4.0.02 ja

         

bouwmuur - dak 4,83 0,010 402.2.0.03 ja

hoekkeper verticaal 4,99 0,013 422.4.0.01 ja

hoekkeper horizontaal 5,37 0,040 401.2.4.01 ja

         

hoekkeper horizontaal 8,20 0,040 401.2.4.01 ja

       

langsgevel (niet-dragend) 8,67 0,685 -0,134 101.0.5.01 ja 0,0012

kopgevel (dragend) 8,20 1,108 -0,065 103.1.0.09 ja 0,0012

deur (binnen draaiend) 1,03 0,766 -0,130 102.0.3.12 ja 0,0012

deur (buiten draaiend) 1,03 0,753 -0,132 102.0.3.13 ja 0,0012
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Verwarming- en warmtapwatersystemen

verwarming/warmtapwater 1



type opwekker    

indeling LT/HT voor opwekker  

toepassingsklasse (CW-klasse)   

toestel - HR-ketel     

aantal HR-ketels 

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an)  

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an)  

opwekkingsrendement verwarming - HR ketel ( H;gen) 

opwekkingsrendement warmtapwater - HR ketel ( W;gen) 

  

type warmteafgifte (in woonkamer)           


vertrekhoogte    

regeling warmteafgifte aanwezig 

afgifterendement ( H;em) 

  

onge soleerde verdeler / verzamelaar aanwezig 

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig 

verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte 

distributierendement ( H;dis) 

 

aantal woonfuncties aangesloten op systeem 

warmtapwatersysteem ten behoeve van   

gemiddelde leidinglengte naar badruimte 

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 

inwendige diameter leiding naar aanrecht  

afgifterendement warmtapwater ( W;em) 



douchewarmteterugwinning 

type douchewarmtewisselaar      

aangesloten op       



zonneboiler 

zonneboiler(combi) ten behoeve van: 

collector      

zonnekeur 

PVT systeem   

thermosifon of ICS systeem 

Zonneboiler eigenschappen

Hoekwoning Albertine  Rijstenberg, Nieman Raadgevende Ingenieurs
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ori ntatie helling [ ] Acol [m²] Vsto [dm³] Vbu [dm³] Pdefrost [W] aantal ZB beschaduwing

W 32 3,25 120 0 0 1 minimale belemmering

 

aanvullende circulatiepomp aanwezig 

 

woning

Ventilatie

ventilatie 1

ventilatiesysteem      

systeemvariant    

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys)       

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg)       

 

werkelijk ge nstalleerde ventilatiecapaciteit bekend 

warmtepompboiler(s) in gebouw 

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen 

 

max. benutting ge nstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte 

max. benutting ge nstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte 

 

totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units    

 

woning
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming EH;P 22.303 MJ

warmtapwater EW;P 5.711 MJ

koeling EC;P 0 MJ

zomercomfort ESC;P 1.242 MJ

ventilatoren EV;P 491 MJ

verlichting EL;P 4.754 MJ

ge xporteerde warmte/koude EP;exp;T 0 MJ

ge xporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ

op eigen perceel opgew. elektr. - installaties EP;pr;EPus;el 0 MJ

op eigen perceel opgew. elektr. - huishoudelijk EP;pr;nEPus;el 0 MJ

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 103,17 m²

totale verliesoppervlakte Als 199,96 m²

Energiegebruik

elektriciteitsgebruik EEPdel;el 879 kWh

externe warmte- en/of koudelevering EEPdel;dh 0,0 GJ

energiegebruik overig energiedragers EEPdel;aeq 751 m³aeq

specifieke elektriciteitsgebruik eEPdel;el 8,5 kWh/m²

specifieke externe warmte- en/of koudelevering eEPdel;dh 0,0 GJ/m²

specifieke energiegebruik overig energiedr. aEPdel;aeq 7,3 m³aeq/m²

Elektriciteitsproductie

op eigen perceel opgewekte elektriciteit EP;pr;us;el 0 kWh

CO2-emissie

CO2-emissie mco2 1.832 kg

Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 334 MJ/m²

karakteristiek energiegebruik EPtot 34.502 MJ

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 34.788 MJ

energieprestatieco ffici nt EPC 0,596 -

energieprestatieco ffici nt EPC 0,60 -

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.
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z070360ac Mariahof te Leeuwarden - Tussenwoning
basis oost 0,59

Algemene gegevens

projectomschrijving 

variant  

adres

postcode / plaats

bouwjaar

categorie 

aantal woonfuncties in berekening 

gebruiksfunctie 

datum 

opmerkingen

Indeling gebouw

eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving thermische capaciteit Ag [m²]

verwarmde zone woning traditioneel, gemengd zwaar 103,17

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec 

lengte van het gebouw  

breedte van het gebouw  

hoogte van het gebouw  

eigenschappen infiltratie

rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²]

woning grondgebonden gebouw, tussenligging, met kap 0,70

Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing
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transmissiegegevens rekenzone woning

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing

gevel metselwerk 9,95 5,00 minimale belemmering

merk A (1 stuks) 3,49 1,18 0,60 nee minimale belemmering

merk B voordeur (1 stuks) 2,51 1,23 0,00 nee minimale belemmering

         

gevel dakpannen 12,32 3,50 minimale belemmering

merk C (1 stuks) 2,56 1,18 0,60 nee minimale belemmering

merk D (1 stuks) 1,42 1,18 0,60 nee minimale belemmering

         

gevel metselwerk 8,74 5,00 minimale belemmering

merk F (1 stuks) 4,70 1,18 0,60 nee minimale belemmering

merk G deur (1 stuks) 2,51 2,20 0,00 nee volledige belemmering

         

gevel dakpannen 12,32 3,50 minimale belemmering

merk C (1 stuks) 2,56 1,18 0,60 nee minimale belemmering

merk D (1 stuks) 1,42 1,18 0,60 nee minimale belemmering

         

hellend dak 26,59 6,00 minimale belemmering

         

hellend dak 26,59 6,00 minimale belemmering

       

vloer 45,33 4,00

lineaire transmissiegegevens rekenzone woning

constructie l [m] (e) [W/m¹K] gr [W/m¹K] omschrijving +25%  [m²/m¹] toelichting

         

bovendorpel - metselwerk 3,43 0,424 203.0.3.08 ja

stijl - metselwerk 7,77 0,068 202.0.3.08 ja

onderdorpel - metselwerk 2,40 0,050 201.0.3.08 ja

         

bovendorpel - dakpangevel 2,49 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t.

stijl - dakpangevel 3,20 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t.

onderdorpel - dakpangevel 2,49 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t.

         

bovendorpel - metselwerk 3,36 0,424 203.0.3.08 ja

stijl - metselwerk 8,89 0,068 202.0.3.08 ja

onderdorpel - metselwerk 2,33 0,050 201.0.3.08 ja
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lineaire transmissiegegevens rekenzone woning

constructie l [m] (e) [W/m¹K] gr [W/m¹K] omschrijving +25%  [m²/m¹] toelichting

         

bovendorpel - dakpangevel 2,49 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t.

stijl - dakpangevel 3,20 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t.

onderdorpel - dakpangevel 2,49 0,100 8. kozijnaansluiting n.v.t.

         

bouwmuur - dak 9,67 0,010 402.2.0.03 ja

hoekkeper horizontaal 5,50 0,040 401.2.4.01 ja

nok 5,50 0,026 404.4.0.02 ja

         

bouwmuur - dak 9,67 0,010 402.2.0.03 ja

hoekkeper horizontaal 5,50 0,040 401.2.4.01 ja

       

langsgevel (niet-dragend) 8,93 0,685 -0,134 101.0.5.01 ja 0,0012

deur (binnen draaiend) 1,03 0,766 -0,130 102.0.3.12 ja 0,0012

deur (buiten draaiend) 1,03 0,753 -0,132 102.0.3.13 ja 0,0012

Verwarming- en warmtapwatersystemen

verwarming/warmtapwater 1



type opwekker    

indeling LT/HT voor opwekker  

toepassingsklasse (CW-klasse)   

toestel - HR-ketel     

aantal HR-ketels 

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an)  

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an)  

opwekkingsrendement verwarming - HR ketel ( H;gen) 

opwekkingsrendement warmtapwater - HR ketel ( W;gen) 

  

type warmteafgifte (in woonkamer)           


vertrekhoogte    

regeling warmteafgifte aanwezig 

afgifterendement ( H;em) 

  

onge soleerde verdeler / verzamelaar aanwezig 

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig 

verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte 
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distributierendement ( H;dis) 

 

aantal woonfuncties aangesloten op systeem 

warmtapwatersysteem ten behoeve van   

gemiddelde leidinglengte naar badruimte 

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 

inwendige diameter leiding naar aanrecht  

afgifterendement warmtapwater ( W;em) 



douchewarmteterugwinning 

type douchewarmtewisselaar      

aangesloten op       



zonneboiler 

 

aanvullende circulatiepomp aanwezig 

 

woning

Ventilatie

ventilatie 1

ventilatiesysteem      

systeemvariant    

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys)       

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg)       

 

werkelijk ge nstalleerde ventilatiecapaciteit bekend 

warmtepompboiler(s) in gebouw 

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen 

 

max. benutting ge nstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte 

max. benutting ge nstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte 

 

totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units    

 

woning
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming EH;P 16.833 MJ

warmtapwater EW;P 8.145 MJ

koeling EC;P 0 MJ

zomercomfort ESC;P 1.318 MJ

ventilatoren EV;P 491 MJ

verlichting EL;P 4.754 MJ

ge xporteerde warmte/koude EP;exp;T 0 MJ

ge xporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ

op eigen perceel opgew. elektr. - installaties EP;pr;EPus;el 0 MJ

op eigen perceel opgew. elektr. - huishoudelijk EP;pr;nEPus;el 0 MJ

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 103,17 m²

totale verliesoppervlakte Als 149,41 m²

Energiegebruik

elektriciteitsgebruik EEPdel;el 785 kWh

externe warmte- en/of koudelevering EEPdel;dh 0,0 GJ

energiegebruik overig energiedragers EEPdel;aeq 691 m³aeq

specifieke elektriciteitsgebruik eEPdel;el 7,6 kWh/m²

specifieke externe warmte- en/of koudelevering eEPdel;dh 0,0 GJ/m²

specifieke energiegebruik overig energiedr. aEPdel;aeq 6,7 m³aeq/m²

Elektriciteitsproductie

op eigen perceel opgewekte elektriciteit EP;pr;us;el 0 kWh

CO2-emissie

CO2-emissie mco2 1.673 kg

Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 306 MJ/m²

karakteristiek energiegebruik EPtot 31.542 MJ

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 32.210 MJ

energieprestatieco ffici nt EPC 0,588 -

energieprestatieco ffici nt EPC 0,59 -

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.
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Verklaringen
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Ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van 22 woningen tussen de Oldegalileën, 
de Pioenstraat en de Asterstraat te Leeuwarden. 
 
Van 18 april 2013 tot en met 29 mei 2013 ligt de ontwerp-omgevingsvergunning ex 
artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de Wabo voor de bouw van 22 
woningen tussen de Oldegalileën, de Pioenstraat en de Asterstraat met bijbehorende 
stukken ter inzage. 
 
Plangebied  
Het plangebied heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, 
sectie F, nummers 6881, 6882, 6249. De percelen worden ingesloten door de Oldegalileën, de 
Pioenstraat en de Asterstraat. 
 
Ontwikkeling  
Met dit plan wordt de bouw van 22 grondgebonden woningen mogelijk gemaakt. 
  
Inzage  
De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien: 
 in het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 

17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en 
de procedure 

 via de websites: 
o www.leeuwarden.nl/ruimtelijke-plannen  
o www.ruimtelijkeplannen.nl 

 
Reageren  
In de periode waarin de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze 
over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. In een zienswijze beschrijft u met 
welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan het college van 
burgemeester en wethouders dan nog meenemen in de afweging van het definitieve besluit.   
 schriftelijk: schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden, t.a.v. het college van 

burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.  
Vermeld in uw brief: 

o ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van 22 woningen tussen de 
Oldegalileën, de Pioenstraat en de Asterstraat.  

o waarom u een zienswijze indient  
o de datum  
o uw naam en adres 
o uw handtekening  

 mondeling: maak een afspraak via 14 058 (ma. t/m vr. 08.00–17.00 uur).  
 

 


