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Hoofdstuk 1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

Het initiatief van woningstichting Sint Trudo omvat de bouw van 15 rijwoningen aan de Maria 

van Bourgondiëlaan, Louise de Colignystraat en Maximiliaanstraat in Eindhoven. Op deze locatie 

staan in de huidige situatie 14 rijwoningen die niet meer voldoen aan de eisen van de huidige 

tijd. Om die reden worden deze gesloopt waarna nieuwbouw plaatsvindt.  

 

Het bouwplan past niet binnen het geldende bestemmingsplan vanwege het gedeeltelijk 

ontbreken van een bouwvlak en vanwege afwijkende bouwregels. Het geldende 

bestemmingsplan biedt geen binnenplanse afwijkings- of wijzigingsbevoegdheid om de 

gewenste ontwikkeling mogelijk te maken.  

 

Daarom dient een ‘projectafwijkingsbesluit’ genomen te worden. Dit besluit – in het kader van 

artikel 2.12, lid 1a, sub 3 van de Wabo – moet zijn voorzien van een onderbouwing volgens een 

goede ruimtelijke ordening. Dit document voorziet daarin. 

 

 

1.2. Het projectgebied 

Het projectgebied is gelegen binnen de ring, ten zuidwesten van het centrum van Eindhoven, in 

stadsdeel Gestel en in de buurt Hagenkamp. De Maria van Bourgondiëlaan ligt parallel ten 

oosten van de beek de Gender. De Louise de Colignystraat en Maximiliaanstraat zijn haaks 

georiënteerd op de Maria van Bourgondiëlaan.  

 

Het projectgebied ligt direct ten westen van de Jan Nieuwenhuizenschool (basisschool). Het 

perceel staat kadastraal bekend als Gestel, sectie D, nummer 3753 en heeft een kadastrale 

grootte van 3.312 m². 
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Topografische kaart omgeving, projectgebied in rode stip 

 

Luchtfoto projectgebied in rood omlijnd  
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Luchtfoto projectgebied 2018 in rood omlijnd 

 

1.3. Afwijking ten opzichte van het geldende bestemmingsplan 

Het projectgebied is gelegen het bestemmingsplan "Gestel binnen de Ring 2007". Het heeft de 

bestemmingen ‘Woondoeleinden’ en ‘Verkeers- en verblijfsdoeleinden’, zoals op navolgende 

uitsnede is weergegeven.  

 

Volgens de voorschriften van het geldende bestemmingsplan biedt de ter plaatse opgenomen 

bestemming ‘Woondoeleinden’ te weinig ruimte voor de realisatie van dit projectvoornemen. 

De bouwvlakken zijn hiervoor namelijk te eng en eveneens wijkt de te realiseren goot- en 

bouwhoogte af van de bestaande situatie. Ook mag het aantal woningen ter plaatse niet worden 

uitgebreid. 

 

Het geldende bestemmingsplan biedt geen binnenplanse afwijkings- of wijzigingsbevoegdheid 

om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. 
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Uitsnede plankaart bestemmingsplan ‘Tongelre binnen de ring 2007’ (projectgebied blauw omlijnd) 

 

Onderhavige aanvraag heeft betrekking op het bebouwen van gronden in strijd met het 

vigerende bestemmingsplan.  

 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het vigerende bestemmingsplan, 

indien de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Dit document 

dient ertoe het projectvoornemen juridisch-planologisch te onderbouwen volgens een goede 

ruimtelijke ordening.  

 

 

1.4. Leeswijzer 

Deze ruimtelijke onderbouwing bestaat uit de volgende delen: 

Na deze inleiding volgt hoofdstuk 2 met de beschrijving van het gebieds- en projectprofiel. In 

hoofdstuk 3 zijn de beleidskaders van het Rijk, provincie Noord-Brabant en gemeente Eindhoven 

opgenomen. In hoofdstuk 4 volgen de planologisch relevante aspecten: water, flora & fauna, 

geluid, lucht en bodem. Hoofdstuk 5 bevat de juridische planbeschrijving en in hoofdstuk 6 is de 

economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid opgenomen.  
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Hoofdstuk 2. Gebieds- en projectprofiel 

2.1. Gebiedsprofiel 

2.1.1. Ruimtelijke en functionele structuur 

Het projectgebied is gelegen in stadsdeel Gestel en in de buurt Hagenkamp. De buurt is gelegen 

ten westen van de Karel de Grotelaan en ten oosten van de Gender. In het zuiden wordt de 

buurt begrensd door de ring en in het noorden door de Anna van Engelandstraat. 

 

De stempelmatige georiënteerde bebouwing stamt voornamelijk uit de naoorlogse periode 

(omstreeks 1963). Het betreffen naoorlogse flats in het groen aan de randen van de buurt en 

rijwoningen in het middengebied van de buurt. Ten westen van de Maria van Bourgondiëlaan is 

hoogbouw aanwezig die meer recentelijk is gerealiseerd.  

 

De buurt bevat voornamelijk de functie wonen en op enkele plaatsen zijn maatschappelijke 

functies aanwezig, zoals zorg en onderwijs.  

 

Foto projectgebied, genomen vanuit Maria van Bourgondiëlaan 

 

2.1.2. Projectgebied 

Het projectgebied is gelegen aan de straten Maria van Bourgondiëlaan, Maximiliaanstraat en 

Louise de Colignystraat. Direct ten oosten van het projectgebied is basisschool Jan 

Nieuwenhuizen gelegen. Aan de overzijde van de Maria van Bourgondiëlaan zijn vrij recentelijk 

opgeleverde huurappartementen gelegen die voornamelijk voor bedoeld zijn voor senioren met 

wijkzorg. Aan deze zijde van de Maria van Bourgondiëlaan is eveneens onderwijs aanwezig. 
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Foto projectgebied, genomen vanuit Maximiliaanstraat 

 

Het projectgebied bestaat in de huidige situatie uit 14 rijwoningen bestaande uit één bouwlaag 

met kap. Dit betreffen twee rijen met vier woningen en één rij met zes woningen. De woningen 

voldoen niet meer aan de eisen van de huidige tijd. 

 

De woningen zijn voorzien van een kleine achtertuin. Deze achtertuinen grenzen aan een 

gemeenschappelijke binnentuin. De overige gronden rondom de woningen zijn openbaar 

toegankelijk en zijn ingericht met gras, toegangspaden en bomen. 

 

 
2.2. Projectprofiel 

Het projectvoornemen behelst de realisatie van 15 rijwoningen. Er worden drie rijen van 

woningen gerealiseerd, waarvan twee rijen van drie woningen en één rij van 9 woningen.  

 

De drie rijen worden op eenzelfde wijze gesitueerd in vergelijking met de huidige situatie, 

waarbij een binnenhofje wordt gecreëerd. Dit binnenhofje zal bestaan uit groenvoorzieningen, 

paden en bergingen.  

 

Alle woningen worden met de voorgevel naar de straat gericht. De woningen op de hoeken 

worden verbijzonderd door verspringing in de voorgevel ten opzichte van de overige woningen 

in deze rij. Aan de Louise de Colignystraat en Maximiliaanstraat vindt, zoals in de huidige situatie, 

het langsparkeren plaats. Hierdoor kan de huidige groenstructuur in stand blijven bij de 

woningen aan de Maria van Bourgondiëlaan.  
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Projectvoornemen 

 

Dwarsdoorsnede woning, binnentuin en berging 
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Hoofdstuk 3. Beleidskader 

3.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ruimtelijke beleidskaders op Rijks-, provinciaal en 

gemeentelijk niveau. Verantwoord wordt dat de voorgenomen ontwikkeling past in het 

(toekomstig) ruimtelijk beleid. Er wordt geen complete samenvatting gegeven van alle 

beleidsaspecten. Uitsluitend de relevante beleidskaders voor het projectgebied zijn in dit 

hoofdstuk weergegeven en verantwoord. 

 

 

3.2. Rijksbeleid 

3.2.1. Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

In de definitieve Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) schetst het Rijk ambities van het 

ruimtelijk en mobiliteitsbeleid voor Nederland in 2040. Het Rijk zet twee zaken helder neer: een 

kader voor prioritering van investeringen om Nederland in beweging te krijgen en een selectief 

ruimtelijk beleid dat meer loslaat en overlaat aan provincies en gemeenten. 

 

Het is de uitdaging om Nederland in de wereldeconomie van de toekomst concurrerend te 

houden. Dat betekent dat onze stedelijke regio's en netwerken versterkt moeten worden door 

de kwaliteit voor de leefomgeving te verbeteren, hoogwaardige en klimaatbestendige woon- en 

werkmilieus te realiseren, de bereikbaarheid te verbeteren en de mobiliteit te verduurzamen, 

maatregelen te treffen ten behoeve van waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimte te 

maken voor de noodzakelijke transitie naar duurzame energie.  

 

Het Rijk onderscheidt 13 nationale belangen in de SVIR. Daarnaast kiest ze nadrukkelijk voor een 

vereenvoudiging van de regelgeving en brengt de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij 

degenen die het aangaat: burgers en bedrijven. Zo beëindigt het Rijk zijn rol bij nationale 

landschappen, Rijksbufferzones, binnenstedelijk bouwen, landsbrede verstedelijkingsafspraken, 

sport- en recreatievoorzieningen. 

 

Het Rijk vindt de stedelijke regio's rond de Mainports (Rotterdam en Amsterdam), de Brainport, 

greenports en de valleys van nationaal belang (nationaal belang 1).  

De gebiedsontwikkeling Brainport Avenue is van nationaal belang. In de SVIR wordt Brainport 

Zuidoost-Nederland beschouwd als de belangrijkste toptechnologieregio van ons land. Het 

centrum van deze Brainport is gelegen in Eindhoven met o.a. Hightech systemen, medische 

technologie en automotive als belangrijkste thema's. Daarnaast zijn Chemelot in Sittard-Geleen 

als belangrijk chemie-cluster, het medische cluster in Maastricht en de greenport Venlo als 

cluster van agro-food, tuinbouw en logistiek belangrijk. 

 

In de regio Eindhoven moeten vanwege de groei van het aantal huishoudens in de periode tot 

2040 nog circa 40.000 woningen worden bijgebouwd en ook een kleine 30.000 woningen 

worden vervangen die niet meer voldoen aan de woonwensen. Het vestigingsklimaat voor 
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(buitenlandse) bedrijven en kenniswerkers behoeft versterking met hoogwaardige woonmilieus, 

stedelijke voorzieningen, voldoende aanbod van cultuur en sport en grensoverschrijdende 

verbindingen. Ook de diversiteit aan toegankelijke groengebieden rond de steden en een 

robuust netwerk voor natuur vormen voor deze regio een belangrijke vestigingsfactor. 

 

Realisatie 

Uitgangspunt bij het realiseren van de doelstellingen is een integrale, regionaal-specifieke 

aanpak, waarmee investeringen en ander Rijksinstrumentarium zo effectief en efficiënt mogelijk 

ingezet kunnen worden. Dat vraagt om een gedegen afweging van alle relevante belangen en 

goede afstemming en samenwerking tussen regio en Rijk. Over de rijksopgaven zullen op basis 

van de MIRT-gebiedsagenda's afspraken worden gemaakt. 

De SVIR kent een realisatieparagraaf, waarin per nationaal belang de aanpak is uitgewerkt op 

basis van lopende en voorziene projecten. Het Rijk heeft voor de realisatie van de nationale 

belangen de beschikking over de volgende vier instrumenten: 

• Kaders (gebiedsgerichte of thematische uitwerkingen van de SVIR, relevante wetgeving); 

• Bestuurlijke prestatieafspraken (bijvoorbeeld afspraken met provincies en gemeenten, 

internationale afspraken met overheden in buurlanden); 

• Financieel (bijvoorbeeld Infrastructuurfonds, Deltafonds); 

• Kennis (bijvoorbeeld inzetten van het College van Rijksadviseurs bij ruimtelijke 

ontwikkelingen, verspreiden van “best practices”). 

 

Voor het juridisch borgen van de nationale belangen uit de SVIR heeft het Rijk, op basis van de 

Wet ruimtelijke ordening (Wro), twee besluiten waarmee dat mogelijk is. Deze twee besluiten 

zijn verschillend van aard (beleidsmatig versus procesmatig). 

• Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit geeft de juridische kaders die 

nodig zijn om het geldende ruimtelijk rijksbeleid te borgen. 

• Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro stelt vanuit de Rijksverantwoordelijkheid 

voor een goed systeem van ruimtelijke ordening juridische kaders aan de processen van 

ruimtelijke belangenafweging en besluitvorming bij de verschillende overheden. De ladder 

voor duurzame verstedelijking en de proceseisen voor goed ontwerp en aandacht voor de 

waterhuishouding (watertoets), het milieu en het cultureel erfgoed zijn allen geborgd in het 

Bro. 

 

Nationaal belang 13 vraagt om een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle 

ruimtelijke en infrastructurele besluiten. Dit moet met behulp van de ladder voor duurzame 

verstedelijking worden onderbouwd. In de volgende subparagraaf wordt hier nader op 

ingegaan. 

 

3.2.2. Ladder voor duurzame verstedelijking 

Nationaal belang 13 is wettelijk verankerd in het Bro. In artikel 3.1.6, lid 2 van het Bro is gesteld 

dat in de ruimtelijke onderbouwing (bij onderhavige omgevingsvergunning), waarbij een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, een beschrijving dient te bevatten van: 

a. de behoefte aan die ontwikkeling; 

b. indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk 

gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte 

kan worden voorzien. 
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Toepassing projectgebied 

Onderhavig plan ziet op de realisatie van maximaal 15 rijwoningen op de locatie waar nu 14 

rijwoningen zijn gesitueerd. Dit betekent een toename van één wooneenheid op deze locatie.  

Uit jurisprudentie (o.a. ECLI:NL:RVS:2015:2921) blijkt dat het realiseren van één woning in 

stedelijk gebied geen ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’ is als bedoeld in artikel 3.1.6 lid 2 van het 

Bro. Er is in dit geval dan ook geen sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, waardoor de 

hiervoor genoemde beschrijving van de behoefte aan de ontwikkeling niet benodigd is. De 

ladder voor duurzame verstedelijking is dan ook niet van toepassing.  

 

3.2.3. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

Naast de SVIR is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), ook wel AMvB Ruimte 

genoemd, van toepassing. Het besluit bevat regels ter borging van een aantal nationale 

belangen. Het gaat onder meer over rijksbelangen zoals rijksvaarwegen, zones buisleidingen, 

zones van hoogspanningsleidingen en militaire objecten. 

Voor Eindhoven is de 380Kv-hoogspanningsleiding van belang. Deze is gelegen in het noorden 

en deels oosten van Eindhoven. Verder is in het Barro opgenomen dat de provinciale begrenzing 

van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) direct doorwerkt naar het bestemmingsplan. De 

gebieden die de NNB vormen worden bij provinciale verordening aangewezen. Daarmee is de 

NNB een provinciaal belang geworden. Tot slot worden de belangen van luchthaven Eindhoven 

via het Barro geborgd. 

 

Toepassing projectgebied 

Het projectgebied is niet gelegen nabij de hoogspanningsleiding of NNB. Het is dan ook niet 

noodzakelijk om op deze zaken afzonderlijk nader in te gaan. Dit geldt ook voor het 

luchtvaartterrein daar het projectgebied niet gelegen is in het obstakelbeheergebied.  

 

 
3.3. Provinciaal beleid 

3.3.1. Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 2014 

Op 19 maart 2014 is de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 2014 in werking getreden. Deze 

structuurvisie is een actualisatie van de visie die in 2010 werd vastgesteld. De structuurvisie 

bestaat uit twee delen (A en B) en een uitwerking. 

 

Deel A 

Deel A bevat de hoofdlijnen van het beleid. Hierin heeft de provincie haar belangen gedefinieerd 

en ruimtelijke keuzes gemaakt. De ruimtelijke visie van de provincie bestaat op hoofdlijnen uit 

een robuust en veerkrachtig natuur- en watersysteem, met aandacht voor bescherming tegen 

hoogwater, droogte en biodiversiteit. Een multifunctioneel landelijk gebied, waar de functies 

landbouw, recreatie en natuur in relatie tot elkaar ruimte krijgen en een gevarieerd en 

aantrekkelijk stedelijk gebied met sterke steden, groene geledingszones en uitloopgebieden 

(intensieve recreatie, stadslandbouw). Aandacht wordt gevraagd voor sterke regionale 

economische clusters, (inter)nationale bereikbaarheid en knooppuntontwikkeling (zowel in de 

centra als aan de randen van de steden). De provincie realiseert haar doelen door regionaal 

samen te werken, te ontwikkelen, te beschermen en te stimuleren. 
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Deel B 

De ruimtelijke belangen en keuzes zijn in vier ruimtelijke structuren geordend. Deze vier 

ruimtelijke structuren worden in deel B beschreven en zijn: 

1. de groenblauwe structuur 

2. het landelijk gebied 

3. de stedelijke structuur 

4. de infrastructuur  

 

In dit geval is het projectgebied volledig gelegen binnen de stedelijke structuur. De stedelijke 

structuur bestaat uit de steden en dorpen in Noord-Brabant. De provincie kiest hier voor twee 

perspectieven. Ten eerste stedelijke concentratiegebieden waar de groei van de verstedelijking 

wordt opgevangen. De provincie wil de verstedelijking op goed ontsloten plekken concentreren 

en de groene ruimte tussen steden openhouden. Ten tweede dienen kernen in het landelijk 

gebied zoveel mogelijk te worden ontzien van verdere verstedelijking. Alleen de eigen 

verstedelijkingsbehoefte wordt daar opgevangen. 

 

Eindhoven vormt samen met de provincie en met de steden Breda, Helmond, 's-Hertogenbosch 

en Tilburg het stedelijk netwerk BrabantStad. Dit samenwerkingsverband vervult een 

voortrekkersrol bij de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Noord-Brabant. Sterke 

steden zijn een voorwaarde voor de toekomst van Noord-Brabant. Vooral in deze steden is de 

dynamiek van Noord-Brabant goed zichtbaar. De provincie ziet deze steden als het brandpunt 

van de verstedelijking. Hier wordt geïnvesteerd in de binnensteden (stationsgebieden, kanaal- 

en snelwegzones) en worden hoogstedelijke functies, zoals bovenregionale voorzieningen, 

geconcentreerd. Daardoor wordt de centrale positie van de steden versterkt en het draagvlak 

voor hoogwaardig openbaar vervoer en stedelijke- en culturele voorzieningen op peil gehouden. 

Dat draagt bij een hoogwaardig leef- en vestigingsklimaat in Noord-Brabant. 

 

Uitsnede structurenkaart Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 2014  
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Toepassing projectgebied 

Onderhavig projectgebied bevindt zich in binnen het ‘Stedelijke concentratiegebied’. Het 

stedelijk concentratiegebied heeft een bovenlokale opvangtaak voor verstedelijking. De 

gemeenten maken in regionaal verband en met de provincie afspraken over de verdeling van 

het verstedelijkingsprogramma in de regionale ruimtelijke overleggen (RRO's). Zorgvuldig 

ruimtegebruik en toepassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking (Bro) zijn 

voorwaarden bij het maken van regionale afspraken.  

 

Dit plan maakt de realisatie van maximaal 15 rijwoningen mogelijk op een binnenstedelijke 

locatie, na sloop van de huidige 14 rijwoningen. Een dergelijke ontwikkeling is een goed 

voorbeeld van inbreiding, waarbij veel aandacht is besteed aan zowel zorgvuldig ruimtegebruik 

als de ruimtelijke kwaliteit. In de SVRO zijn deze twee aspecten aangemerkt als aandachtspunten 

voor het stedelijk gebied. De voorgenomen ontwikkeling past dan ook binnen het beleid uit de 

Structuurvisie Ruimtelijke Ordening van de provincie Noord-Brabant. 

 

In de SVRO is opgenomen dat het stedelijk concentratiegebied per saldo het migratieoverschot 

van de hele provincie opvangt. In de RRO’s voor wonen vindt regionale afstemming plaats. In 

paragraaf 3.5 wordt hierop ingegaan. 

 

3.3.2. Verordening ruimte 

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben op 7 februari 2014 de 'Verordening Ruimte 2014' 

vastgesteld. In juli 2017 is deze opnieuw en gewijzigd vastgesteld als ‘Verordening ruimte’. In de 

Verordening ruimte staan regels waarmee een gemeente rekening moet houden bij het 

ontwikkelen van bestemmingsplannen. Door deze regels weten gemeenten al in een vroeg 

stadium waar ze aan toe zijn. De provincie stelt algemene regels die voor heel Brabant gelden, 

maar verdeelt het grondgebied ook in vier structuren waarvoor apart beleid geldt. 

 

Algemene regels 

In de verordening zijn algemene regels opgenomen die altijd en voor heel Brabant gelden. Deze 

regels hebben betrekking op zorgvuldig ruimtegebruik en op het bevorderen van de ruimtelijke 

kwaliteit van Brabant. In het algemeen houdt dit in dat gebruikers van een gebied rekening 

houden met het karakter, de grootte en de functie ervan. Er kan onderscheid worden gemaakt 

tussen belevingswaarde, toekomstwaarde en gebruikswaarde. Het doel van zorgvuldig 

ruimtegebruik is om bestaand bebouwd gebied zo goed mogelijk te benutten. Pas als dat niet 

kan, wordt gezocht naar de beste plek in het buitengebied om nieuwe ruimte te gebruiken. 

Daarnaast wil de provincie verouderde locaties in stedelijk gebied opnieuw invullen en 

ongewenste functies in het buitengebied saneren. 

 

Structuren (hoofdkaart) 

Verder onderscheidt de verordening de volgende vier structuren: 

• stedelijke structuur 

• ecologische hoofdstructuur 

• groenblauwe mantel 

• gemengd landelijk gebied 
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Deze structuren zijn gekoppeld aan de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en zijn Brabant 

dekkend. Elk ruimtelijk oppervlak van Brabant valt onder één van deze structuren. Per structuur 

is uitgewerkt welke functies ontwikkeld kunnen worden en onder welke voorwaarden. De vier 

structuren staan op de hoofdkaart van de verordening. 

 

Toepassing projectgebied 

Het projectgebied is gelegen binnen de structuur ‘Bestaand stedelijk gebied, stedelijk 

concentratiegebied’. Het provinciale beleid is er al decennia lang op gericht om stedelijke 

ontwikkeling in stedelijke concentratiegebieden te bundelen. Het doel daarvan is om voldoende 

draagvlak voor de steden als economische en culturele motor te creëren en om het dichtslibben 

van het landelijk gebied tegen te gaan. Op provinciale schaal betekent dit dat het merendeel van 

de woningbouw, de bedrijventerreinen, voorzieningen en bijbehorende infrastructuur moet 

plaatsvinden in of aansluitend op de stedelijke concentratiegebieden. Binnen het bestaand 

stedelijk gebied is de gemeente in het algemeen vrij om te voorzien in stedelijke ontwikkeling. 

 

Uitsnede Themakaart Stedelijke ontwikkeling Verordening ruimte 

 

Omdat er bij deze ontwikkeling één wooneenheid wordt toegevoegd is de 

verantwoordingsplicht uit de Verordening ruimte van toepassing. In paragraaf 3.5 wordt hierop 

ingegaan. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. 
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Verder is het belang ‘zorgvuldig ruimtegebruik’ in de Verordening ruimte aangemerkt als een 

provinciaal belang. Stedelijke ontwikkelingen dienen te worden gemotiveerd met in achtneming 

van de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ zoals opgenomen in artikel 3.1.6 van het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro). In dit geval is sprake van een binnenstedelijke ontwikkeling nadat de 

huidige woonbebouwing wordt gesloopt. Dit is een goed voorbeeld van zorgvuldig 

ruimtegebruik, omdat er sprake is van binnenstedelijke sloop-nieuwbouw. In paragraaf 3.2.2 is 

reeds ingegaan op de ladder voor duurzame verstedelijking. 

 

 

3.4. Gemeentelijk beleid 

3.4.1. Interimstructuurvisie 2009 

In december 2009 is de Interimstructuurvisie 2009 door de gemeenteraad vastgesteld. Met de 

Interimstructuurvisie 2009 geeft de gemeenteraad invulling aan de ambitie om Eindhoven door 

te ontwikkelen in zijn kwalitatief hoogwaardige combinatie van wonen, werken en groen. De 

nadruk ligt daarbij ook op leefbaarheid en bereikbaarheid. Als kerngemeente van Brainport 

Zuidoost Brabant stuurt Eindhoven aan op het bieden van ruimte aan een krachtige ontwikkeling 

van deze economische kernzone, een hoge kwaliteit van de leefomgeving en aandacht voor 

sociale betrokkenheid en ondernemend burgerschap tot op buurtniveau. Op deze wijze geeft de 

raad invulling aan het begrip duurzame ruimtelijke kwaliteit. 

 

Gebruik van de ruimte 

De Interimstructuurvisie is het resultaat van de integratie van de ruimtelijk relevante 

raadsprogramma's die tot medio 2009 zijn vastgesteld. Dit is onder andere verbeeld in een kaart 

die inzicht biedt in de verdeling van het actuele en gewenste grondgebruik. Onderhavig 

projectgebied is op de op de kaart 'Gebruik van de ruimte' uit de Interimstructuurvisie 

aangeduid als wonen. Deze gronden zijn primair bedoeld voor wonen, inclusief alle afgeleide 

wijk- en buurtgerichte functies op het gebied van (middelbaar-/ basis-) onderwijs, zorg, opvang, 

cultuur, religieuze voorzieningen, ontspanning en vrije tijd, groen (o.a. buurt- en wijkparken, 

sportfaciliteiten en –velden, buurtontmoetingsruimten), detailhandel en werken 

(woonwerkcombinaties en kleine bedrijven met milieucategorie 1, 2 en gedeeltelijk 3). Deze 

functies zijn noodzakelijk voor het functioneren van een gebied als woongebied. Zij vallen dus 

onder deze definitie en worden niet afzonderlijk in beeld gebracht, mede omdat hun 

ruimtebeslag relatief beperkt is. Onderhavige ontwikkeling voorziet in een woonfunctie en is 

daarmee dan ook in overeenstemming met de Interimstructuurvisie. 
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Interimstructuurvisie Eindhoven, 2009: Gebruik van de ruimte (projectgebied blauw omlijnd) 

 

 

3.5. Volkshuisvesting 

3.5.1. Regionaal beleid 

In Eindhoven en omgeving is sprake van een regionale woningmarkt. Daarom werken we samen 

met andere gemeenten in de regio (Metropool Regio Eindhoven) en de provincie. Jaarlijks 

stellen we een woningbouwprogramma en de prijsgrenzen voor sociale koop en huur vast. 

Daarnaast is in 2013 het Bestuursconvenant Stedelijk Gebied 2013 ondertekend door de 

gemeentebesturen. Met betrekking tot het thema wonen wordt met name ingezet op het 

streven naar evenwicht tussen stad en randgemeenten voor wat betreft sociale woningvoorraad 

en vrije sectorwoningen, maar ook inhoudelijke afspraken over de bestaande (sociale) voorraad 

en de (spreiding van) huisvesting van bijzondere doelgroepen.  

 

Regionaal woningbouwprogramma 

De negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) staan samen aan de lat om een 

woon- en leefklimaat van hoge kwaliteit te realiseren en de veranderende kwalitatieve en 

kwantitatieve vraag zo goed mogelijk te bedienen. Dit is een voorwaarde voor een aantrekkelijke 

vestigingsplek voor nieuwe inwoners en om te kunnen blijven concurreren met andere 

(inter)nationale topregio's. Dit gaat niet alleen. We hebben elkaar maar vooral bewoners en 
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partners, zoals corporaties, ontwikkelaars, beleggers, bouwondernemingen en makelaars, 

nodig. Die investeren mee in de kwaliteit van de regio en het woonklimaat. Als samenwerkende 

partners in een creatieve regio zoeken we daarbij ook naar mogelijkheden om innovaties in het 

bouwproces te realiseren. 

 

Het Regionaal Ruimtelijk Overleg (gemeenten, provincie) heeft op 13 december 2017 het 

'Afsprakenkader Wonen 2017' bekrachtigd dat door de afzonderlijke negen gemeenteraden is 

vastgesteld. Hierin zijn o.a. de volgende afspraken over woningbouwontwikkelingen 

opgenomen:  

1. We geven ruim baan aan initiatieven die uitgaan van herstructurering, transformatie en 

inbreiding. Dit betreft de locaties binnen het 'bestaand stedelijk gebied' zoals dat is 

aangegeven in de provinciale Verordening ruimte Noord-Brabant. 

2. Alle overige initiatieven stemmen we op elkaar af, waarbij het uitgangspunt is dat er 

geen nieuwe uitleglocaties worden ontwikkeld, tenzij het regionaal 

portefeuillehoudersoverleg hierover een unanieme beslissing neemt. Uitleglocaties 

liggen immers buiten het bestaand stedelijk gebied zoals aangegeven in de provinciale 

Verordening ruimte Noord-Brabant. 

3. In principe beschouwen we de kwantitatieve provinciale prognoses 2017 als 

richtinggevend op het niveau van het Stedelijk Gebied. De indicatieve prognose voor 

Eindhoven is gemiddeld 1182 woningen per jaar voor de komende 10 jaar. Hierbij maken 

we zo optimaal mogelijk gebruik van de ruimte die de Brabantse Agenda Wonen biedt. 

Door de woningbouwontwikkelingen goed te monitoren kunnen we ingrijpen op het 

moment dat dat nodig is en voorkomen we dat goede plannen voor de korte termijn 

(2021) worden tegengehouden op basis van de programmering op langere termijn 

(2030). Hierdoor ontstaat meer ruimte om snel in te kunnen spelen op 

marktontwikkelingen. 

4. Het Stedelijk Gebied Eindhoven heeft een bestuursopdracht voor de aanpak van negen 

majeure projecten gegeven. Deze opdracht wordt in 2018 concreet uitgewerkt en 

vervolgens jaarlijks gemonitord in SGE-verband en met de provincie. Het gaat hierbij 

vooral om een nadere positionering en profilering van de locatie in de regio, de daarop 

afgestemde programmering en de fasering in tijd. Voor Eindhoven zijn Blixembosch, 

Tongelrese Akkers en Bosrijk/Meerrijk aangewezen als majeure projecten. 

 

Toepassing projectgebied 

Onderhavige ontwikkeling voorziet in de toename van 1 wooneenheid. De huidige 14 

rijwoningen worden gesloopt en er worden 15 nieuwe rijwoningen opgeleverd. Dit past binnen 

de actuele kwantitatieve ruimte voor Eindhoven en Afspraak C van het Afsprakenkader Wonen 

2017. 

 

3.5.2. Gemeentelijk beleid 

Woonvisie 

De Woonvisie is op 15 december 2015 vastgesteld. In de woonvisie gaat de gemeente in op haar 

ambities op het gebied van bouwen en wonen. Daarmee maken we de richting waarin we ons 

willen ontwikkelen duidelijk aan de stad, haar bewoners en alle partijen die een rol spelen in de 

verdere ontwikkeling van de stad. 
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Ambitieuze stad 

Eindhoven groeit en dat creëert een nieuwe vraag naar wonen. Eindhoven wil verder 

verstedelijken. Onder stedelijkheid verstaan we een gemengde en gevarieerde omgeving waar 

mensen wonen, werken en elkaar ontmoeten. En een stad die tegelijk ook groen en gemoedelijk 

blijft. 

 

We staan voor de unieke kans om de stad als geheel, en het gebied binnen de Rondweg in het 

bijzonder, de komende jaren te laten groeien. We verwachten dat het inwonersaantal van 

Eindhoven de komende 10 jaar fors zal toenemen, harder dan de prognoses nu voorspellen. De 

bijzondere bevolkingsopbouw van Eindhoven (een relatief jonge bevolking) draagt daaraan bij. 

Die groei moet ook op het vlak van wonen gefaciliteerd worden.  

 

Tot 2030 willen we minstens twee derde van de extra woningcapaciteit binnen de Rondweg 

realiseren. Voor het gebied binnen de Rondweg staan met projecten als Strijp S, Stations- 

omgeving, NRE en Philips Lighting in deze periode al circa 5.000 nieuwe woningen in de planning. 

Daarnaast is de wens dat boven winkels wooneenheden worden gerealiseerd en kantoren 

worden omgebouwd tot woningen. Hierin is de markt aan zet. 

 

Eindhoven formuleert in deze Woonvisie geen concreet woningbouwprogramma, gegoten in 

cijfers en categorieën. Dat zou niet passen bij de rol van een gemeente anno 2015. We willen 

ruimte geven aan de markt om gewenste ontwikkelingen te realiseren. Zonder op voorhand aan 

te geven wat-waar-wanneer gebouwd moet worden. Dat doen we door gebruik te maken van 

een model voor de onderbouwing van de wenselijkheid van nieuwe initiatieven. Daarin vragen 

we van initiatiefnemers (projectontwikkelaars, corporaties, gemeentelijke grondexploitaties) 

om in te gaan op een aantal punten zoals bijvoorbeeld het marktsegment, het woonmilieu en 

de periode van oplevering. 

 

Solidaire stad 

Wij willen dat Eindhoven een samenleving is, waarvan iedereen onderdeel is. De meeste 

inwoners kunnen zelfstandig hun plaats vinden in die samenleving, sommigen hebben een 

steuntje in de rug nodig. We zorgen dat er voor hen een vangnet is.  

 

We hebben oog voor mensen in lastige situaties: asielzoekers, daklozen, mensen in psychische 

nood en ex-gedetineerden. Door de decentralisatie in de zorg moeten meer mensen met een 

beperking een plek in de wijk vinden. De vergrijzing zet de komende jaren stevig door. Veel 

ouderen, met of zonder zorgvraag, zullen langer thuis blijven wonen. Het is belangrijk dat er 

voor al deze mensen een plek blijft op de woningmarkt. Concentratie in bepaalde wijken is 

ongewenst. 

De sociale woningvoorraad is onderdeel van de sociale basisinfrastructuur. In theorie is in 

Eindhoven de sociale woningvoorraad in balans met de doelgroep. Twee ontwikkelingen vragen 

echter om aandacht: de samenstelling van de sociale woningvoorraad en de positie van de 

13.500 huishoudens met een middeninkomen. Met de inwerkingtreding van de nieuwe 

woningwet 2015 moeten woningcorporaties hun woningen 'passend toewijzen'. Minimaal 80% 

van de vrijkomende sociale huurwoningen moet aan huishoudens met een laag inkomen 
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worden toegewezen. Daarnaast is er ruimte om 10% van de woningen toe te wijzen aan 

huishoudens met een middeninkomen. De resterende 10% sociale huurwoningen mogen 

woningcorporaties vrij toewijzen, maar daarbij moeten zij wel voorrang geven aan mensen die 

door bijvoorbeeld fysieke of psychische beperkingen moeilijk aan voor hen passende huisvesting 

kunnen komen.  

 

Het aantal eenpersoons- en tweepersoonshuishoudens groeit. Dit betekent een grote uitdaging. 

Niet alleen in woonwensen maar ook in betaalbaarheid, want alleen wonen is relatief duur. We 

zetten in op transformatie en ander gebruik. Bij de transformatie van grotere kantoren, zorg- en 

onderwijsgebouwen kunnen (collectief) particulier opdrachtgeverschap en nieuwe 

woonconcepten een oplossing bieden. Ook het gebruik van eengezinswoningen door 

bijvoorbeeld twee eenpersoonshuishoudens, met name in het gebied buiten de Rondweg, 

behoort tot de mogelijkheden.  

 

Innovatieve stad 

We gaan partijen uitdagen om klantgeoriënteerd, sneller, goedkoper en duurzamer te 

produceren. En ook in de aanpak van de bestaande voorraad en in de transformatie van 

kantoren en zorggebouwen is er een grote behoefte aan vernieuwing en aan creatieve, 

betaalbare oplossingen.  

Een andere ontwikkeling is het zogenaamde flexwonen. Tot voor kort kende de woningmarkt 

een vrij overzichtelijk aanbod: koop- of huurwoningen, zelfstandige of onzelfstandige 

woonruimten, grondgebonden woningen of appartementen. Maar de vraagkant is de afgelopen 

jaren sterk veranderd. Er komen steeds meer groepen die behoefte hebben aan tijdelijke 

woonruimte. Denk bijvoorbeeld aan studenten, expats, arbeidsmigranten, mensen die een 

echtscheiding achter de rug hebben, ex-gedetineerden en mensen die uit een 

opvangvoorziening komen. Deze mensen zijn op zoek naar goede tijdelijke huisvesting, met 

passende voorzieningen, die snel beschikbaar is en tegen een prijs die past bij hun budget. Dit 

flexwonen wordt een belangrijke nieuwe woonvorm in Eindhoven. Het biedt tevens kansen voor 

de transformatie van leegstaand vastgoed. 

 

Verder willen we in de koopsector dat inwoners zoveel mogelijk invloed hebben op hun eigen 

woning en woonomgeving, bijvoorbeeld door het stimuleren (collectief) particulier 

opdrachtgeverschap. En we willen dat zelf bouwen niet alleen bereikbaar is voor de huishoudens 

met een hoger inkomen. Ook in de huursector is er sinds de herziening van de Woningwet meer 

aandacht voor mede-eigendom en zelfbeheer, bijvoorbeeld via het model van wooncoöperaties. 

Wooncoöperaties zijn een soort tussenvorm van huur en koop. Samen met de corporaties willen 

we de vraag naar deze eigendoms- en beheervorm en de mogelijkheden in Eindhoven 

onderzoeken. 

 

Huisvestingsverordening 

Op 15 december 2015 heeft de gemeenteraad de 'Huisvestingsverordening 2016' vastgesteld. 

In de Huisvestingsverordening is een urgentieregeling opgenomen en een regeling voor het 

wijzigen van de samenstelling van de woningvoorraad. De urgentieregeling is samen met de 

gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven opgesteld. In deze regeling wordt geregeld dat 

bepaalde doelgroepen voorrang krijgen op de woningmarkt. 
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Daarnaast zijn regels opgenomen over het wijzigen van de samenstelling van de 

woonruimtevoorraad. Hieronder wordt verstaan het onttrekken of samenvoegen van 

woonruimte, het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte 

(kamerbewoning), woningvorming (verbouwen tot twee of meer woonruimten) en splitsing in 

appartementsrechten. In de verordening staan regels voor het verlenen van een vergunning 

hiervoor. 

 

De huisvestingsverordening is van toepassing naast deze omgevingsvergunning. 

 

 

3.6. Archeologische en cultuurhistorische waarden 

3.6.1. Archeologie 

De gemeente Eindhoven heeft eigen archeologiebeleid, als uitwerking van het nationale en 

provinciale beleid. Dit beleid staat in het 'Beleidsplan archeologie Eindhoven en Helmond 2008-

2012', dat de raad in september 2008 heeft vastgesteld. De gemeente neemt de 

verantwoordelijkheid voor het bodemarchief zelf ter hand door te investeren in kerntaken en 

opbouw van expertise. 

 

De gemeente kent archeologische waarden daterend uit de prehistorie en de Romeinse tijd. Het 

gemeentelijk bodemarchief herbergt tevens fundamentele gegevens over de geschiedenis van 

stad en platteland gedurende en na de middeleeuwen. Deze gegevens zijn van groot belang voor 

de reconstructie van het verleden, temeer omdat archivalische bronnen in Eindhoven nagenoeg 

ontbreken.  

 

De archeologische gebieden binnen de gemeente Eindhoven staan aangegeven op de 

gemeentelijke archeologische waardenkaart, onderdeel van de gemeentelijke 

cultuurhistorische waardenkaart. Het beleid is om bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening te 

houden met de archeologische waarden en verwachtingen in de ondergrond en daarbij uit te 

gaan van de gemeentelijke archeologische waardenkaart. 
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Uitsnede archeologische waardenkaart (projectgebied rood omlijnd) 

Bron: https://eindhoven.nazca4u.nl/Atlas/ 

 

Motivering plan 

Zoals op de archeologische waardenkaart van de gemeente Eindhoven is te zien is het 

projectgebied niet aangeduid als een archeologisch waardevol of verwachtingsgebied of als een 

gebied dat op de landelijke Archeologische Monumentenkaart voorkomt. Het gebied is ook niet 

aangeduid als archeologisch onderzocht gebied. Dat betekent dat het gebied te typeren is als 

een gebied van Categorie V. Een dergelijk terrein heeft een lage of geen archeologische 

verwachting. Het uitvoeren van archeologisch onderzoek is in deze gebieden niet noodzakelijk, 

tenzij het gaat om een MER-plichtig project of een project dat onder de Tracéwet valt. Van een 

dergelijk project is in dit geval geen sprake. Een archeologisch onderzoek kan dan ook 

achterwege blijven.  

 

Het in oranje aangeduide gebied betreft overigens het Archeologische waardevolle gebied 

‘Hoogstraat’, een van oudsher aanwezige lintbebouwde weg richting De Kempen. 

 

Wel geldt ten aanzien van archeologie een meldingsplicht voor archeologische toevalvondsten. 

Mochten tijdens werkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen dan dienen deze 

(op grond van de meldingsplicht in art. 5.10 van de Erfgoedwet 2016) direct gemeld te worden 

aan de Minister van OCW en de Afdeling Omgevingskwaliteit van de gemeente Eindhoven. 

Vervolgens zal bepaald worden of en zo ja welke aanvullende maatregelen getroffen worden. 

 

3.6.2. Cultuurhistorie 

Op 18 maart 2008 is de cultuurhistorische waardenkaart van Eindhoven vastgesteld. De kaart 

dient als beleidskader om bij ruimtelijke ontwikkelingen in de stad rekening te kunnen houden 

met de cultuurhistorie van Eindhoven. De kaart geeft, naast rijks- en gemeentelijke 
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monumenten een overzicht van de historische structuur van wegen en waterlopen, historisch 

waardevolle stedenbouwkundige en landschappelijke- en groenstructuren, beschermde stads- 

en dorpsgezichten en monumentale bomen.  

 

Bij de samenstelling van de kaart is onder andere gebruik gemaakt van de gegevens van de 

provinciale cultuurhistorische waardenkaart.  

 

Uitsnede cultuurhistorische waardenkaart Eindhoven (projectgebied rood omlijnd) 

 

Motivering plan 

Het projectgebied heeft in de huidige situatie weinig tot geen cultuurhistorische waarde. De 

gronden van het projectgebied waren lange tijd in gebruik als agrarische grond, totdat medio 

jaren ’60 de bouw van deze buurt heeft plaatsgevonden.  

 

Op de cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Eindhoven zijn de Karel de Grotelaan 

en Limburglaan aangeduid als historische wegenstructuur na 1900 (bruine lijn). De galerijflats 

die gesitueerd zijn haaks op deze lanen zijn aangeduid als ‘Aan de weg gerelateerde bebouwing’ 

(oranje arcering). De Gender en het omliggende groene landschap zijn aangeduid als historische 

waterloop (blauw) en historisch landschap (groen). In het projectgebied bevinden zich geen 

belangrijke cultuurhistorische waarden volgens deze kaart.  

 

Gezien het voorgaande vormt cultuurhistorie geen belemmering voor onderhavig 

projectvoornemen.  
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3.7. Verkeer en parkeren 

Een onderdeel van een goede ruimtelijke ordening is het effect van een beoogd nieuw project 

op de verkeers- en infrastructuur. Hierbij is het van belang of de voorgenomen ontwikkeling 

grote veranderingen ten aanzien van verkeer en infrastructuur teweeg brengt. 

 

3.7.1. Verkeer 

Het projectgebied is goed bereikbaar. Volgens de nota ‘Eindhoven op Weg’ (2013) is de Ring 

aangewezen als Gebiedsontsluitingsweg en de Karel de Grotelaan is aangewezen als wijk- en 

buurtontsluitingsweg. Omdat beide wegen ‘om de hoek’ zijn is het projectgebied goed 

bereikbaar. De toename van het aantal verkeersbewegingen door onderhavig project zal niet 

dusdanig toenemen dat dit tot problemen leidt op de aanliggende woonstraten, omdat het 

slechts gaat om een toename van één wooneenheid ten opzichte van de huidige situatie. 

 

Aan de wegenstructuur rondom het projectgebied zullen geen veranderingen plaatsvinden door 

de totstandkoming van dit project. Alle straten en trottoirs blijven gehandhaafd. 

 

3.7.2. Parkeren 

De ruimte in de stad is beperkt en kostbaar. De gemeente moet dan ook de schaarse ruimte 

efficiënt gebruiken. Daarom worden bij een bouwplan eisen aan het aantal te realiseren 

parkeerplaatsen gesteld. Uitgangspunt daarbij is dat deze op eigen terrein worden gerealiseerd. 

Bij besluit van 17 mei 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders de Nota 

Parkeernormen 2016 vastgesteld. 

 

De gemeente Eindhoven heeft de parkeernormen flexibeler gemaakt ten opzichte van de 

parkeernormen uit 2012, maar wel met voorwaarden om parkeeroverlast in woonwijken te 

voorkomen. Flexibele parkeernormen maken ontwikkelingen mogelijk die goed zijn voor de 

stad. Ook is het wenselijk dat er niet meer parkeerplekken worden gerealiseerd in de stad dan 

nodig. Dan blijft er meer ruimte over voor bijvoorbeeld groen of recreatie. Tot slot wordt 

duurzame mobiliteit gestimuleerd, dus meer lopen, fietsen en openbaar vervoer-gebruik. 

Ontwikkelingen op locaties die goed bereikbaar zijn per openbaar vervoer, die goede 

voorzieningen hebben voor fietsers en bijvoorbeeld deelauto's aanbieden, hebben minder 

ruimte nodig voor parkeren. Dat betekent ook dat bewoners op zo'n nieuwe locatie niet altijd 

recht hebben op een gemeentelijke parkeervergunning. Zo wordt meer mogelijk gemaakt en 

wordt gezorgd voor een goede leefbaarheid in wijken en buurten. 

 

Het uitgangspunt voor het parkeren is parkeren op eigen terrein. Conform de Nota 

Parkeernormen (2016) is het projectgebied gelegen binnen het gebied ‘schil’ van de bebouwde 

kom. De rijwoningen hebben een bruto vloeroppervlakte van meer dan 120 m². Dit betekent dat 

er per woning minimaal 1,4 en maximaal 2,1 parkeerplaatsen benodigd zijn. In totaal zijn er dus 

minimaal 21 parkeerplaatsen (15 x 1,4) benodigd.  

 

Bij onderhavig projectvoornemen is sprake van langsparkeren in de openbare ruimte. Deze 

langsparkeerplaatsen blijven gehandhaafd. Na een parkeeronderzoek, welke is uitgevoerd in de 

eerste week van juli 2018, is gebleken dat de openbare ruimte de toenemende parkeervraag 
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kan opvangen. De toenemende parkeervraag bedraagt 3 parkeerplaatsen en tijdens de hoogste 

piekmomenten is er binnen een straal van 100 meter sprake van een maximale parkeerdruk van 

71% (dinsdagavond). Hiermee wordt ruim voldaan aan de richtlijnen van de gemeente 

Eindhoven. Het parkeeronderzoek is als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd. 

 

Wat betreft fietsparkeren worden bergingen opgericht voor bewoners, waarin de fietsen 

kunnen worden gestald.  

 

Het plan voldoet aan de Nota Parkeernormen (2016).  

 

 

3.8. Groen 

3.8.1. Groenbeleidsplan 2017 

Het Groenbeleidsplan 2017 is gemaakt met de veranderende rol van de overheid in het 

achterhoofd. Het voorziet in vier sporen "het verhaal van de stad", wat de waarde van groen is, 

welke ambitie de gemeente daarmee heeft en het daadwerkelijke groenbeleid. De doelen van 

het Groenbeleidsplan 2017 zijn: 

 richting geven aan ontwikkelingen en ambities formuleren; 

 faciliteren van de ontwikkeling van Eindhoven als gezonde, klimaatadaptieve en groene stad 

om zo de vitaliteit en het welzijn van haar bewoners naar een hoger plan te kunnen brengen; 

 aanknopingspunten bieden voor beheer en inrichting; 

 groen en groenontwikkelingsmogelijkheden voor Eindhoven duurzaam veiligstellen waar 

het moet en flexibiliteit bieden waar het kan; 

 partners in de stad inspireren en stimuleren: inwoners, bedrijfsleven, kennis- en 

onderwijsinstellingen en overheid. 

 

Het Groenbeleidsplan 2017 blijft na vaststelling van kracht tot de gemeenteraad anders beslist; 

het streven is een geldigheid van 10 jaar of langer. Het plan heeft in principe betrekking op al 

het groen van Eindhoven, dus niet alleen het groen in eigendom van de gemeente. Omdat niet 

al het groen bescherming krijgt door een specifieke groenbestemming en de gemeente enkel 

directe invloed heeft op haar eigen eigendommen, is niet al het groen automatisch beschermd. 

 

In het Groenbeleidsplan 2017 zijn onder andere procesafspraken genoemd die een relatie 

hebben met een ruimtelijke procedure. Het betreft een procesafspraak over groenplannen bij 

ontwikkeling van gebouwen of gebieden en de procesafspraak over de groenregelingen voor 

bomen (Verordening Bomen en Nadere regels bomen) en de Regeling Groencompensatiefonds. 

De genoemde groenplannen dienen een toelichting van de groene inrichting van een 

ontwikkeling te geven. Behoud van het bestaande groen is het uitgangspunt, evenals het 

(door)ontwikkelen van de groene kwaliteiten waar nodig. Het Groenbeleidsplan 2017 geeft in 

een kaart met zes ruimtelijke strategieën de kaders voor de ruimtelijke ontwikkeling in relatie 

tot groen.  
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Kaart ruimtelijke strategieën Groenbeleidsplan 2017 

 

Beoordeling plan 

In het onderhavige plangebied is volgens het Groenbeleidsplan 2017 de ruimtelijke strategie 

'Stad, rood beeldbepalend' aanwezig. In deze gebieden heeft groen een ondersteunende functie 

aan de stedelijke identiteit ('aankledingsgroen') of een recreatieve functie voor de 

woonomgeving (parken). Het beleid is gericht op behoud van de bestaande structuur, kwaliteit, 

identiteit en functionaliteit. Uiteindelijk moet het groen in deze meer stenige gebieden 

omspoeld zijn door grotere groenstructuren die deel uitmaken van de groene dooradering die 

op de groene wiggen aansluit. Binnen de aangeduide groenarme buurten wordt gestreefd naar 

uitbreiding van het groenareaal.  

 

Door Buro Lubbers is een schetsontwerp gemaakt, waarin geprobeerd is het aandeel groen zo 

veel mogelijk te handhaven. De volgroeide bomen aan de randen van het projectgebied blijven 

gehandhaafd. Deze bomen bepalen voor een groot gedeelte de groene aanblik van het 

projectgebied en zullen dus ook beeldbepalend blijven in de nieuwe situatie. Het aandeel groen 

neemt af ten opzichte van de huidige situatie. Dit komt voornamelijk doordat de te realiseren 

woningen een grotere footprint hebben ten opzichte van de huidige woningen. De 

gemeenschappelijke binnentuin en het openbaar groen aan de voorzijde van de woningen blijft 

gehandhaafd. Deze groenstructuren worden gedeeltelijk als wadi’s aangelegd. Tevens wordt 

verticaal groen in de vorm van klimplanten aan de gevels en veranda’s aangebracht. Het 

schetsontwerp is als bijlage 1 bijgevoegd aan deze ruimtelijke onderbouwing. Door groen 

centraal te stellen in het ontwerp voldoet het plan dan ook aan het Groenbeleidsplan 2017.   

 

3.8.2. Verordening bomen 

Op 7 april 2015 heeft de gemeenteraad de Verordening bomen 2015 vastgesteld. Deze is op 24 

augustus 2016 in werking getreden. De verordening en (uitwerking daarvan in) ‘nadere regels 

Bomen’ samen, vervangen het onderdeel houtopstanden uit de Algemene Plaatselijke 

Verordening, het Bomenbeleidsplan 2008 en de Nota Niet kappen tenzij. 

 

Het bomenbeleid is gebaseerd op drie pijlers: behoud, versterking en ruimte voor dynamiek. 

Eindhoven wil een aantrekkelijke groene stad zijn en blijven. Bomen spelen daarbij een 
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voorname rol. Een hoogwaardig bomenbestand dat een duurzame bijdrage levert aan de 

ruimtelijke kwaliteit en recht doet aan het groene imago van de stad is waar de gemeente naar 

streeft. Duurzaam behoud van de groene signatuur staat voorop. Het bomenbestand dient 

echter ook aan te sluiten op intensief gebruik van de openbare ruimte en de gewenste 

ruimtelijke kwaliteit. Dit betekent soms dat in een bepaalde situatie andere belangen preferabel 

zijn en bomen moeten wijken. Het bomenbeleid voorziet in die gevallen in de mogelijkheden tot 

mitigatie en compensatie. 

 

Groene kaart 

Een belangrijk onderdeel van de verordening Bomen is de groene kaart. Het is een topografische 

kaart met daarop aangegeven de beschermde houtopstand. De Groene Kaart bevat 

verschillende categorieën houtopstanden. Voor bomen in gemeentelijk eigendom (publiek 

eigendom) kent de Groene Kaart zes categorieën: 

• Monumentale bomen; 

• Waardevolle bomen; 

• Basis bomen; 

• Bomen hoofdstructuur; 

• Bomen nevenstructuur; 

• Bomen in gebieden stad, groen beeldbepalend. 

De Groene Kaart kent daarnaast voor bomen in particulier eigendom (privaat eigendom) drie 

categorieën: 

• Waardevolle bomen; 

• Bomen in gebieden stad, groen beeldbepalend; 

• Bomen op private groter of gelijk aan 500 m². 

 

Voor het vellen van een houtopstand die deel uitmaakt van tenminste één van deze categorieën 

is, behoudens een aantal vrijstellingen, een omgevingsvergunning verplicht. 

 

Nadere regels 

De Verordening is uitgewerkt in nadere regels Bomen. Deze zijn op 19 juli 2016 vastgesteld door 

het college en op 4 augustus 2016 in werking getreden. De beleidsregels geven inzicht in de wijze 

waarop het college gebruik maakt van de aan haar in de Verordening toegekende bevoegdheden 

tot het aanwijzen en plaatsen van houtopstanden op de Groene Kaart. Tevens zijn richtlijnen 

uitgewerkt voor omgang met overlast, de compensatieplicht bij kap, de indieningvereisten bij 

een vergunningaanvraag, de weigeringsgronden bij beoordeling van de kapaanvraag en het 

aanbrengen van verlichting in houtopstanden. 
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Uitsnede Groene Kaart 

 

Het projectgebied 

Binnen het projectgebied zijn geen bomen aanwezig. Binnen 10 meter afstand van het 

projectgebied (kadastrale grenzen) zijn meerdere Basis Bomen of waardevolle particuliere 

bomen gelegen. Deze bomen hebben een stamomtrek groter dan 45 cm (op 130 cm boven 

maaiveld). Ten behoeve van de nieuwbouw is daarom een bomeneffectanalyse (BEA) 

uitgevoerd. De rapportage hiervan is als bijlage 2 bijgevoegd bij deze ruimtelijke onderbouwing. 

De BEA richtte zich op een 17 tal bomen staande op of nabij het projectgebied. De BEA bestaat 

uit een inventarisatie van de aanwezige bomen, een VTA-inspectie (Visual Tree Assessment), 

een waardebepaling en advies.  

 

Uit de conclusies van het onderzoek blijkt het volgende: 

- de nieuwbouw zal geen invloed hebben op de conditie van de bomen; 

- tijdens de bouw zal onder de kroonprojectie van de bomen op het binnenterrein niet 

gereden mogen worden, dit ter voorkoming van verdichting van de bodem; 

- graafwerken onder de kroonprojectie moeten zo veel mogelijk worden voorkomen. 

Indien dit toch noodzakelijk is dan zou dit onder begeleiding van een ETT’er (European 

Tree Technician) moeten gebeuren. 

 

Tevens heeft het onderzoek geleid tot enkele aanbevelingen (niet-relevante is weggelaten): 

- bomen 002, 010, 011, 012 en 13 (zie rapportage) zijn bomen met weinig beeldbepalende 

waarde. Gezien de verwachte nieuwbouw wordt geadviseerd deze bomen te kappen en 

hiervoor in de plaats nieuwe bomen te planten op plaatsen waar deze uit kunnen 
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groeien tot waardevolle bomen. Deze te kappen bomen betreffen de bomen in het 

binnenterrein en in de voor- of achtertuinen van de huidige woningen; 

- aanbevolen wordt om een vast bouwhek te plaatsen om de overige bomen te 

beschermen tijdens de bouwwerken.  

 

Bomennummering in BEA 

 

 

3.9. Duurzaamheid 

3.9.1. Duurzame en gezonde ontwikkeling van Eindhoven in het hart van de Brainportregio 

Alles wat we als gemeente doen draagt bij aan een goede kwaliteit van leven, nu en in de 

toekomst. Met name hier in Eindhoven maar ook daarbuiten. Om te werken aan een goede 

kwaliteit van leven in Eindhoven zorgen we er voor dat we de stad zowel boven- als ondergronds 

zodanig ontwerpen en inrichten dat deze vanuit economisch, ecologisch en menselijk oogpunt 

gezond, aantrekkelijk en toekomstbestendig is: gezonde en duurzame verstedelijking. In een 

gezonde stad is ruimte voor de natuur en duurzame voedsel-, energie-, water-, grondstoffen- en 

afvalkringlopen. Niet alleen hier en nu maar ook elders in de wereld en voor volgende 

generaties. 
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Kwaliteit van leven wordt in steeds grotere mate bedreigd door globale problemen als 

klimaatverandering en luchtvervuiling. Integrale duurzaamheid gaat daarom ook in deze opgave 

verder dan de gebouwen alleen. We streven ernaar in elk project ook het gebied/ de openbare 

ruimte te verduurzamen en daarmee een integrale bijdrage te leveren aan kwaliteit van leven 

in Eindhoven. 

 

3.9.2. Een systeemaanpak 

De gemeente Eindhoven heeft gekozen voor een aanpak die uitgaat van een systeembenadering 

van duurzaamheid voor de ontwikkeling van Eindhoven tot duurzame, gezonde, energie-

neutrale, flexibel bestuurde, aantrekkelijke en inspirerende stad; The Natural Step-aanpak. 

 

3.9.3. The Natural Step: Vier principes van een duurzame samenleving 

The Natural Step Aanpak is eind jaren ’80 ontstaan in Zweden in een nauwe samenwerking 

tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven; een Triple Helix. In de kern van The Natural Step-

aanpak vinden we vier duurzaamheidsprincipes, gebaseerd op de ecologische en sociale 

systeemeigenschappen. Aan de basis van deze principes ligt ruim 20 jaar wetenschappelijk 

onderzoek en de praktische toepassing daarvan bij bedrijven,  gemeenten, scholen en non-profit 

organisaties over de hele wereld. 

 

 

De 4 duurzaamheidsprincipes kunnen we zien als spelregels. Houden we ons aan deze regels 

dan zijn we duurzaam bezig. Ze vertellen wat de grenzen zijn die we moeten respecteren als we 

een duurzaam product, een duurzame organisatie of duurzame gemeenschap willen 

ontwikkelen. 
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3.9.4. Ambities duurzaamheid 

De ambities van de gemeente op het gebied van duurzaamheid zijn vastgelegd in het 

raadsprogramma Duurzaamheid.  

 

1) CO2 reductie 

Het klimaat verandert door de toegenomen uitstoot van CO2. Dat gaat sneller dan we gedacht 

hadden. De temperatuur op aarde neemt toe waardoor de weersomstandigheden extremer 

worden: meer hitte, meer droogte, hevigere neerslag, meer stormen enz. Om de gevolgen van 

de klimaatverandering beperkt te houden, moet de CO2 uitstoot drastisch dalen. Wereldwijd 

zijn eind 2015 afspraken gemaakt om te proberen het probleem van klimaatverandering zoveel 

mogelijk te beperken: het klimaatakkoord van Parijs. Eindhoven onderschrijft dat akkoord door 

de in 2016 vastgestelde Klimaatverordening040. Hierin is vastgelegd dat de CO2 emissie van de 

stad teruggedrongen moet worden met 55% in 2030 en 95% in 2050. Referentiepunt daarbij is 

de emissie in het jaar 1990. In januari 2017 heeft de gemeenteraad in het Klimaatplan 2016-

2020 de doelstellingen van de klimaatverordening uitgewerkt. 

 

1A) Aardgasloze verwarming 

Om de vereiste 95% reductie in CO2 uitstoot te realiseren is op termijn een volledig aardgasloze 

verwarming van de gebouwde omgeving noodzakelijk. We zetten daar als gemeente op in en dit 

is nadrukkelijk ook het Rijksbeleid. Sinds 1 juli 2018 moeten kleinverbruikers, zowel nieuwe 

woningen als nieuwe bedrijven, ‘aardgasloos bouwen’. 

In het Klimaatplan 2016-2020 heeft de gemeenteraad bovendien vastgelegd dat ‘zoveel mogelijk 

voorkomen moet worden dat nieuwbouw nog wordt aangesloten op aardgas’. Het is voor 

bouwers en ontwikkelaars verstandig om zich te realiseren dat aardgas uitgefaseerd zal gaan 

worden en daarom nu al aardgasloos te bouwen of in ieder geval zodanig dat een alternatieve 

warmtevoorziening in de toekomst zonder grote ingrepen mogelijk is. 

 

Met de beleidsregel ´Voorkomen aansluiting nieuwbouw op aardgas’, die wordt gehanteerd tot 

31 december 2020 (of 1-7-2018), wordt beoogd nieuwe aansluitingen op aardgas te voorkomen. 

 

 
Niet meer en sneller stoffen uit de aardkorst in het milieu brengen dan de 

natuur kan verwerken. 

 
Niet meer en sneller natuurvreemde stoffen in het milieu brengen dan de 

natuur kan verwerken. 

 

De natuur niet sneller afbreken dan de tijd die nodig is om te herstellen. 

 Geen dingen doen waardoor we mensen beperken in het kunnen vervullen 

van hun behoeften. 

 

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders 
Besluitnummer 1446980
 Zaaknummer V18/35439

d.d. 15-10-2019

Ontwerp-vergunning
verleend



33 

1B) Duurzame mobiliteit 

Om de vereiste 95% reductie in CO2 uitstoot in 2050 te bereiken, is een volledig CO2-emissievrije 

mobiliteit noodzakelijk. Dit betekent dat op termijn voertuigen op fossiele brandstoffen 

(benzine, diesel en LPG) volledig zullen verdwijnen en vervangen zullen worden door 

emissievrije voertuigen (elektrisch, waterstof of anderszins). Naast emissievrije voertuigen, 

willen we ook minder voertuigen in het centrum van de stad om daarmee de leefbaarheid in 

onze groeiende stad overeind te houden. Dat betekent meer ruimte voor fietsen, wandelen 

smart mobility concepten, met een belangrijke rol voor autodelen, autonoom rijden en slimme 

openbaar vervoerconcepten. 

 

1C) Warmte- en energiebesparing 

Om tot een reductie van 95% CO2 uitstoot te komen in 2050 moeten we naast het dichtdraaien 

van de aardgaskraan, het overgaan op emissievrije mobiliteit en het zoveel mogelijk duurzaam 

opwekken, ook naar grote besparingen in energie en warmte. Dit kan door isolatie, 

mogelijkheden voor opslag, innovatieve technieken enz. 

 

1D) Duurzame energie opwekking 

Naast de reductie in CO2, willen we als stad ook graag in 2045 energieneutraal zijn. Dat betekent 

dat de hoeveelheid energie die we dan als stad gebruiken, bij voorkeur binnen de grenzen van 

stad of regio duurzaam opgewekt wordt. Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat alle kansen 

voor duurzame opwekking genomen worden. Met name op het gebied van zonne-energie zijn 

er kansen in Eindhoven. 

 

2) Circulaire Economie 

Circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om de herbruikbaarheid van 

producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. We willen 

een afvalloze stad worden waar producten in gesloten technologische en biologische kringlopen 

gebruikt worden. (Grond)stoffen, materialen en producten die we gebruiken hebben geen 

negatieve effecten op mens en milieu, niet bij winning of productie, niet bij transport of gebruik 

en dus ook niet aan het einde van de levensduur. In ons plan van aanpak CE 2018-2020 hebben 

we de rijksambitie om in 2050 een circulaire economie te hebben onderschreven net als de 

ambitie om in 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken. 

 

2A) Duurzame materialen 

Materialen die in gesloten kringlopen steeds weer opnieuw gebruikt kunnen worden zonder 

schadelijke gevolgen voor mens of natuur, of die biologisch afbreekbaar zijn, zijn duurzame 

materialen. 

 

2B) Geen afval 

In 2020 willen we 0% restafval hebben. In eerste instantie geldt deze ambitie voor het 

huishoudelijk afval maar uiteindelijk voor alle afval. 

 

2C) Flexibel en demontabel bouwen 

Om te voorkomen dat gebouwen afgebroken moeten worden, moet bij het ontwerp al rekening 

gehouden worden met de flexibiliteit en demonteerbaarheid van het gebouw. 
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2D) Deeleconomie/ as a service concepten 

De deeleconomie biedt een nieuw model voor consumptie en bezit. In plaats van telkens nieuwe 

goederen aan te schaffen, kunnen we de spullen die we al bezitten delen en zo beter benutten. 

Betalen voor vervoer, verlichting, werkruimte enz. voorkomt dat we zelf voertuigen, lampen, 

stoelen enz. moeten bezitten. Door diensten als een service aan te bieden en niet als een 

product, kunnen ze efficiënter gebruikt worden en blijft de verantwoordelijkheid voor het 

(hergebruik) van het product bij de leverancier. 

 

3)     Natuur 

 

3A) Biodiversiteit 

Om biodiversiteit te behouden wordt op Europees niveau gewerkt aan een duurzaam ecologisch 

netwerk van grote natuurgebieden met goede verbindingen. Ook in Eindhoven willen we 

ecologische versnippering in onze stad tegen gaan. 

 

3B) Oppervlakte groen 

We willen geen verlies van groen in de openbare ruimte en daar waar mogelijk het groen 

versterken, ook op of aan onze gebouwen. 

 

4)     Sociale basisbehoeften 

The Natural Step neemt de 9 menselijke behoefte van Manfred Max Neef als uitgangspunt. 

Omdat het hier om ruimtelijke projecten en activiteiten gaat, richten wij ons op de ruimtelijke 

component van deze basisbehoeften. We hebben het dan over klimaatadaptatie; gezonde lucht, 

bodem en water; beperkte geluidsoverlast; externe veiligheid; openbare ruimte om te 

ontmoeten en bewegen; bereikbaarheid van voorzieningen en het betrekken van bewoners bij 

projecten. Daarnaast spelen de sociale menselijke basisbehoeften wel een rol bij de aanschaf 

van materialen en diensten (we willen dat er maatschappelijk verantwoord ingekocht wordt). 

 

4A) Klimaatadaptatie 

Extreme regen en onweersbuien, hittegolven en droogte komen steeds vaker voor. In het 

Klimaatplan 2016-2020 is de ambitie opgenomen dat de gemeente Eindhoven in 2020 

klimaatrobuust handelt en dat de gehele stad in 2050 klimaatrobuust is. Met de beleidsregel 

‘Klimaatrobuust’ beogen we in Eindhoven risico op schade in de nabije toekomst te beperken. 

Nieuwe (her)inrichtingen en ruimtelijke ontwikkelingen in de openbare en de private ruimte, 

waarbij de gemeente een rol heeft, worden voortaan aan de hand van deze beleidsregel 

ontwikkeld. We hanteren als uitgangspunt de voorkeursvolgorde gebruiken, vasthouden 

(infiltreren), vertragen en afvoeren van hemelwater. Groene maatregelen worden hierbij 

beloond met een lagere bergingsnorm en dragen tevens bij aan het voorkomen van hittestress. 

 

4B) Gezonde verstedelijking 

Hieronder verstaan we: gezonde lucht, bodem en water; beperkte geluidsoverlast; externe 

veiligheid en mogelijkheden om te bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte 
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4C) Participatieve stad, betrokkenheid van burgers en bereikbare voorzieningen 

We betrekken onze inwoners graag bij de ontwikkelingen en veranderingen die hen aangaan. 

Dit leidt tot meer draagvlak en betere eindresultaten. 

Onze ambities op gebied van duurzame mobiliteit mogen niet leiden tot een geringere 

bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen. 

 

Specifiek Eindhovens 

Daarnaast zijn er nog een aantal factoren die we specifiek op dit moment en in deze stad 

belangrijk vinden en die we extra waarderen. Het gaat dan om de zichtbaarheid van de 

duurzame successen, de duurzaamheid van de betrokken partijen zelf (hun MVO beleid) en het 

aansluiten bij het DNA van Eindhoven: TDK (technologie, design en kennis). Wat dat laatste 

betreft sluit innovatie daar dus goed bij aan. 

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  

MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk 

verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de 

verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met 

stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders 

(belanghebbenden) van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld 

ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin. 

 

3.9.5. Toepassing projectgebied 

Dit project voorziet in energiezuinige en gasloze woningen. Daarnaast worden de woningen 

voorzien van meer PV-panelen dan conform Bouwbesluit minimaal benodigd is. Daarmee wordt 

een bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Eindhoven.  
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Hoofdstuk 4. Planologische aspecten 

4.1. Bedrijven en milieuzonering 

Op basis van milieuzonering wordt bepaald welke categorieën bedrijven en/of inrichtingen in 

het projectgebied zijn toegestaan. Dit houdt in dat er voldoende ruimtelijke scheiding moet zijn 

tussen milieubelastende bedrijven/inrichtingen en woongebieden. Hoe zwaarder de toegestane 

milieucategorie, hoe groter de afstand. Bij het bepalen van deze afstand wordt gebruik gemaakt 

van de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering', editie 2009.  

 

In deze brochure worden richtafstanden gegeven tot de omgevingstypen rustige woonwijk en 

gemengd gebied. De bedrijven zijn op basis van de Standaard Bedrijfs Indeling (SBI-codes) in de 

richtafstandentabel gerangschikt. Per bedrijfsactiviteit is voor elke ruimtelijk relevante aspect 

(geur, stof, geluid en gevaar) een richtafstand aangegeven. Deze afstand moet in beginsel 

worden aangehouden tussen een bedrijf en milieugevoelige objecten (veelal woningen) om 

hinder en schade aan mensen binnen aanvaardbare normen te houden. Bij het bepalen van deze 

richtafstanden zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• het betreft 'gemiddelde' moderne bedrijfsactiviteiten met gebruikelijke productieprocessen 

en voorzieningen; 

• de richtafstanden hebben betrekking op het omgevingstype 'rustige woonwijk'; 

• de richtafstanden bieden in beginsel ruimte voor normale groei van de bedrijfsactiviteiten. 

 

Bij een gemengd gebied geldt een kortere afstand dan bij een rustige woonwijk. Een rustige 

woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien 

van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies voor. Een gemengd gebied 

is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere 

functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Gebieden die direct langs de 

hoofdinfrastructuur liggen behoren ook tot gemengd gebied. 

 

Toepassing projectgebied 

Dit projectvoornemen voorziet in de bouw van 15 rijwoningen op een locatie waar nu ook 

rijwoningen zijn gesitueerd. In de directe omgeving liggen met name woningen en 

zorgwoningen, maar ook een tweetal basisscholen en een theehuis (horeca t/m categorie 2b). 

Ten oosten grenst het projectgebied aan basisschool Jan Nieuwenhuizen.  

 

Aangezien de directe omgeving bestaat uit de functie wonen is het gebied daarom te typeren 

als ‘rustige woonwijk’. De richtafstanden worden daarom niet verlaagd.  

 

Voor basisscholen geldt volgens de VNG-brochure een richtafstand van 30 meter voor het aspect 

geluid. Voor het theehuis geldt een afstand van 10 meter.  

 

De voornoemde basisschool ligt direct grenzend aan het projectgebied. De nieuw te realiseren 

woningen worden op eenzelfde afstand geplaatst van de basisschool in vergelijking met de 

huidige situering van de woningen. Dit is minder dan de richtafstand, zoals aanbevolen uit de 
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voornoemde VNG-brochure. In de huidige situatie zijn er echter geen situaties van geluidhinder 

bekend tussen bewoners van onderhavig projectgebied en de basisschool. De gevels van de 

nieuwe woningen zullen conform artikel 3.2 van het Bouwbesluit een minimale geluidwering 

van 20dB bevatten. Dit is een betere geluidwering in vergelijking met de huidige situatie. De 

huidige woningen zijn namelijk niet van dergelijke isolatie voorzien vanwege haar ouderdom. 

Ten slotte worden bergingen gerealiseerd tussen de woningen en de basisschool. In dit kader 

kan daarom in redelijkheid worden aangenomen dat de geluidgevolgen als gevolg van de reeds 

aanwezige basisschool aanvaardbaar zijn.  

 

Gelet op het voorgaande zal het plan niet zorgen voor een verslechtering van het woon- en 

leefklimaat binnen en in de omgeving van het projectgebied. Anderzijds brengt het 

projectvoornemen geen verslechtering teweeg voor de niet-woonfuncties, omdat bedrijven niet 

in haar bedrijfsvoering worden gehinderd. Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen 

belemmering voor realisatie van deze ontwikkeling c.q. voor de uitvoerbaarheid van voorliggend 

plan. 

 

 

4.2. Waterparagraaf 

4.2.1. Algemeen 

In artikel 3.1.6, lid 1 onder b van het Besluit ruimtelijke ordening is bepaald dat de toelichting 

van een bestemmingsplan een beschrijving dient te bevatten van de wijze waarop in het plan 

rekening is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding. Voor onderhavig 

projectvoornemen is een waterparagraaf opgesteld om de nieuwbouw hydrologisch neutraal te 

kunnen realiseren. Deze rapportage is als bijlage 3 bij deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd.  

 

In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op het waterbeleid van de provincie Noord-Brabant. 

Daarna komst het beleid van het waterschap De Dommel en de gemeente Eindhoven aan bod. 

Vervolgens wordt ingegaan op de waterhuishoudelijke situatie ter plaatse.  

 

4.2.2. Beleid 

Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016 - 2021 

De zorg voor een duurzaam schone en veilige fysieke leefomgeving staat centraal in dit 

Provinciaal Milieu- en Waterplan. Het Provinciaal Milieuplan 2012-2015 en het Provinciaal 

Waterplan 2010-2015 gaven hieraan de afgelopen jaren invulling. Het Provinciaal Milieu- en 

Waterplan (PMWP) 2016-2021 integreert de milieu- en de wateropgave, geheel in de geest van 

de Omgevingswet. Het zet de nieuwe koers uit voor de provinciale inzet met betrekking tot 

water, bodem, lucht en de overige milieuaspecten.  

 

Brabant is duurzaam beschermd tegen overstromingen vanuit het hoofdwatersysteem. In 2050 

heeft de provincie alle maatregelen uitgevoerd die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke 

beschermingsnormen. Er is lokaal maatwerk geleverd en zoveel mogelijk rekening gehouden 

met economie, natuur, recreatie, cultuurhistorie, landschap, agrarisch gebruik en leefbaarheid 

in dorpskernen. De kwaliteit van het rivierengebied is veel hoger dan voorheen en heeft een 

belangrijke economische waarde. Het rivierbed van de rivieren wordt zo min mogelijk bebouwd. 
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Het regionale watersysteem is robuust ingericht, zodat wateroverlast voorkomen kan worden, 

ook bij een veranderend klimaat. Hierbij wordt de trits vasthouden, bergen, afvoeren 

gehanteerd. Als in het systeem waterkeringen noodzakelijk zijn, dan voldoen ze aan de gestelde 

normen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt ervoor gezorgd dat die niet ten koste gaan van de 

hoeveelheid water die het watersysteem kan bergen (waterbergend vermogen).  

 

Waterbeheerplan 2016-2021 Waterschap De Dommel 

Het waterbeheerplan 'Waardevol Water' is een strategisch document. Hierin is aangegeven wat 

de doelen zijn voor de periode 2016-2021 en hoe die te bereiken. Het plan is afgestemd op de 

ontwikkeling van het Stroomgebiedsbeheerplan Maas, het Nationaal Waterplan en het 

Provinciaal Milieu- en Waterplan. De doelen zijn onderverdeeld toegespitst naar de gebruiker: 

• water in de bebouwde omgeving; 

• water en bedrijven; 

• water en landbouw; 

• water en natuur. 

 

Voor onderhavig projectvoornemen is ‘water in de bebouwde omgeving’ van belang. De goede 

kwaliteit van de leefomgeving in steden en dorpen staat onder druk door een veranderend 

klimaat: dit leidt tot meer en hevigere regen, langdurigere droogte en meer warme dagen. Door 

de klimaat- en wateropgaven op te pakken, kan de stedelijke kwaliteit verbeteren en worden 

toekomstige maatschappelijke kosten gemeden. Deze zogenaamde klimaatbestendige en 

waterrobuuste omgeving houdt in: 

• waar na hevige regen, ondanks water op straat, winkels en woningen droog blijven, 

mensen en diensten de hoofdwegen kunnen blijven gebruiken en de gezondheid niet 

bedreigd wordt; 

• waar aantasting van funderingen, ongelijkmatige zetting en schade aan groen – als 

gevolg van een te lage of te hoge grondwaterstand – worden voorkomen; 

• waarin inwoners en ontwikkelende partijen de momenten van ruimtelijke 

(her)inrichting en beheer benutten om de stad aantrekkelijker te maken en tegelijkertijd 

stedelijke water- en klimaatopgaven voor de lange termijn te realiseren; 

• waarin inwoners oog hebben voor de samenhang tussen de belevingswaarde en de 

gebruikswaarde van water (waterbewustzijn). Ook hebben ze kijk op de samenhang 

tussen hemelwater, oppervlaktewater, grondwater en afvalwater; 

• waar groen en blauw worden ingezet voor verhoging van de kwaliteit van de 

leefomgeving en tegelijkertijd voor het bergen van hemelwater, het vasthouden van 

water in droge perioden en het temperen van hitte (hittestress). 

 

Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Keur waterschap De Dommel 

De realisatie van nieuw verhard oppervlak en afkoppelen van verhard oppervlak moet zoveel 

mogelijk hydrologisch neutraal worden uitgevoerd en optimaal worden ingepast in het 

bestaande watersysteem. Dit betekent dat er voldoende compenserende maatregelen 

genomen moeten worden, zodat het oppervlaktewatersysteem na realisatie van de verharding 

voldoende robuust blijft. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door het graven van 

hemelwaterbuffers of het aanleggen van wadi’s. In sommige gevallen kan de voorkeur juist 
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worden gegeven aan het realiseren van compensatie in het bestaande watersysteem of worden 

aangesloten bij andere compensatievoorzieningen of wateropgaven. 

 

Op welke wijze een ontwikkeling met een toename aan verharding wordt ingepast, is zeer sterk 

locatie-afhankelijk. Op grond van een integrale afweging, waarbij aspecten als oppervlak 

verharding, bodemgesteldheid, grondgebruik, huidig functioneren (aanliggend) watersysteem 

worden meegenomen, dient een optimale inpassing van de ontwikkeling in het bestaande 

watersysteem gevonden te worden. Hierbij is het zaak dat het overleg hierover in een zo vroeg 

mogelijk stadium wordt gestart als onderdeel van het watertoetsproces. 

 

Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2022 

De gemeente Eindhoven heeft op basis van de Wet Milieubeheer de verplichting om voor een 

daarbij vast te stellen periode een GRP vast te stellen. Volgens de wetgeving heeft de gemeente 

drie zorgplichten: 

1. zorgplicht voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater; 

2. zorgplicht voor afvloeiend hemelwater; 

3. zorgplicht voor het in openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen teneinde 

structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven 

bestemmingen zoveel mogelijk te voorkomen of beperken. 

 

Voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen, zoals onderhavig projectvoornemen, is met name de 

zorgplicht voor afvloeiend hemelwater van belang. Hemelwater bepaald voor een groot deel de 

capaciteit van het rioolstelsel en de rioolwaterzuivering. De piekbelasting tijdens een regenbui 

moet kunnen worden verwerkt. Klimaatverandering zal leiden tot meer hevige regenbuien, dus 

een grotere piekbelasting. Om hierop voor te bereiden moet het rioolstelsel worden aangepast. 

Dit gebeurt bijvoorbeeld door het afkoppelen of niet aansluiten van hemelwater op het 

gemengde riool en door hemelwater bovengronds vast te houden.  

 

Doordat hemelwater in principe schoon is, kan het direct worden geloosd op oppervlaktewater 

of in de bodem worden geïnfiltreerd. Per locatie wordt bepaald wat de beste manier is om het 

water Hydrologisch Neutraal te Ontwikkelen. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij het 

Waterschap De Dommel. Op grond hiervan is het in Eindhoven verplicht om bij 

bouwontwikkelingen die meer dan 250 m² verharding toevoegen (t.o.v. de bestaande situatie) 

een waterbergende voorzieningen met een vertraagde afvoer aan te leggen. Om dat te bereiken 

kan gedacht worden aan sedum daken, wadi’s of bergende voorzieningen onder de grond.  

 

4.2.3. Waterhuishoudkundig plan 

Huidige situatie 

Het projectgebied heeft een oppervlakte van circa 3.329 m² en is momenteel bebouwd met 

woningen, er zijn enkele verharde wandelpaden aanwezig en voor het overige is het 

projectgebied voornamelijk begroeid met gras en bomen.  

 

Grondwater 

De gemiddelde hoogste grondwaterstand in de omliggende gebieden van het plangebied 

bedraagt tussen de 0,70 tot 0,90 m-mv (bron: Atlas van de ondergrond, gemeente Eindhoven). 
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Voor zover bekend vinden in de directe omgeving van de locatie geen grootschalige 

grondwateronttrekkingen plaats die een directe invloed hebben op de grondwaterstand en 

grondwaterstroming op de locatie. 

 

Oppervlaktewateren 

Circa 160 meter ten noordwesten van het plangebied is een A-watergang (KS66) gelegen, in 

verbinding met A-watergang GE1.3. Dit is waterloop Gender.  

 

Bodem 

Uit het verkennend bodemonderzoek (bijlage 6) is gebleken dat de eerste deklaag (dikte 28 

meter) is opgebouwd uit matig fijn tot grof zand, en plaatselijk leemlagen. De bodem heeft 

daarmee matige doorlatendheid. Het eerste watervoerende pakket heeft een goede 

doorlatendheid. De bodem is derhalve mogelijk geschikt voor infiltratie van hemelwater. 

 

Waterbergingsopgave 

Bouwplan 

Van het bouwplan zijn de gegevens bekend zoals weergegeven in navolgende tabel.  

 

 

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de totale verharding toeneemt met 

801 m². Omdat de toename van het verhard oppervlak kleiner dan 2.000 m² is, geldt vanuit de 

Keur geen compensatieverplichting. Voor het projectvoornemen is de gemeente Eindhoven 

bevoegd gezag. Het gemeentelijk beleid is erop gericht dat hemelwater zoveel mogelijk ter 

plaatse wordt verwerkt. Voor behandeling van het hemelwater hanteert de gemeente de 

waterkwantiteitstrits: hergebruiken, vasthouden, bergen, afvoeren naar oppervlakte water. 

 

Afvoer hemelwater 

Conform het beleid van zowel gemeente als waterschap dient de uitbreiding van het verhard 

oppervlak namelijk hydrologisch neutraal te zijn. De gemeente Eindhoven en het waterschap 

hanteren een bergingseis van 60 mm per m² toename van verharding. Op basis van deze 

maximale compensatie eis van 60 mm kan worden uitgegaan van circa 48 m³ berging. 

Bij 'bergen' kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een buffersloot met een geknepen afvoer naar 

de nabij gelegen watergang. De initiatiefnemer dient deze berging in principe op eigen terrein 

te realiseren. 
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Hergebruik kan overwogen worden maar is geen strikte eis. Het eventueel hergebruiken van 

hemelwater voor toiletspoeling vraagt een hoge investering. Ook het toepassen van groene 

daken geeft een verminderde en vertraagde afvoer van afgekoppelde neerslag, maar vraagt 

eveneens een hoge investering en is gezien de geplande kapconstructies niet realistisch. 

 

Berging kan ook gerealiseerd worden door middel van regentonnen, een slootje, vijver, verlaging 

in de openbare ruimte of (indien geen zichtbaar water wenselijk is) infiltratiekratten. Door een 

regenton dusdanig te construeren dat deze vanaf een bepaald waterniveau langzaam leegloopt 

op de erfverharding richting onverhard terrein kan ter plaatse infiltratie van het hemelwater 

afkomstig van deze daken plaatsvinden. Het water uit de regenton kan bovendien worden 

gebruikt voor het begieten of besproeien van de tuin in droge periodes (maar ook voor 

kamerplanten en bepaalde schoonmaakklussen). 

 

In dit geval wordt het hemelwater wat terechtkomt op de verharde oppervlakten (daken en 

verharde achtertuinen) zichtbaar afgevoerd naar smalle wadi’s die worden gesitueerd in de 

gemeenschappelijke binnentuin en in de groenstroken aan de voorzijden. Dit 

afwateringsprincipe – met zichtbare hemelwaterafvoer – verhoogd het bewustzijn m.b.t. water.  

 

Afwateringsprincipe van hemelwater naar wadi’s (bron: Schetsontwerp Buro Lubbers, bijlage 1)  

 

De exacte locatie, dimensionering en uitwerking van het infiltratiesysteem zal in samenspraak 

met de gemeente Eindhoven (bij de uitwerking van het bouwplan) nader worden bepaald. Voor 

alle oplossingsrichtingen geldt sowieso dat het regenwater en afvalwater gescheiden zal worden 

ingezameld. 
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4.2.4. Conclusie 

Uit het vorenstaande blijkt dat voor onderhavig project sprake is van een 

compensatieverplichting van 48 m³. Aan deze bergingsopgave kan op verschillende manieren 

invulling worden gegeven. Bij de verwerking van hemelwater streeft de gemeente Eindhoven 

naar een gescheiden inzameling. Waar mogelijk dient regenwater eerst te worden geborgen 

binnen het plangebied waarna het alsnog vertraagd kan worden afgevoerd. 

De voorkeursvolgorde van de gemeente Eindhoven is: 

1. (her)gebruik van regenwater. Het regenwater wordt opgevangen om binnen de 

ontwikkeling nuttig in te zetten waardoor het niet tot afvoer komt; 

2. bergen en vertraagd afvoeren. Na hevige regenval wordt water in het plangebied 

opgevangen en tijdelijk geborgen om vervolgens vertraagd te worden afgevoerd naar de 

openbare ruimte. Voorbeelden zijn: bergingsvijvers, wadi’s, groene daken etc.; 

3. rechtstreeks afvoeren naar oppervlaktewater. Indien regenwater niet kan worden 

geborgen wordt het afgevoerd naar gebieden met oppervlaktewater zoals vijvers, sloten en 

kanalen; 

4. afvoeren naar het riool. Alleen als de eerste drie opties niet mogelijk zijn, vindt afvoer van 

regenwater plaats via de riolering. 

 

Bij dit project wordt beoogd het water te bergen en vertraagd af te voeren door middel van 

voornoemde wadi’s. Bij de uitvoering van het project wordt het afwateringsprincipe nader 

uitgewerkt, rekening houdend met de resultaten en conclusies uit deze waterparagraaf.  

 

 

4.3. Flora en fauna 

4.3.1. Natuur 

De Wet Natuurbescherming biedt bescherming aan Natura 2000-gebieden, soorten en 

houtopstanden, hout en houtproducten. Aanwezigheid van beschermde gebieden of 

beschermde soorten en/of hun beschermde leefomgeving kan van invloed zijn op de uitwerking 

van bestemmingen.  

 

Ten behoeve van dit project is een quickscan flora & fauna uitgevoerd. In deze quickscan is de 

voorgenomen ontwikkeling getoetst aan de Wet natuurbescherming. De rapportage van dit 

onderzoek is als bijlage 4 bijgevoegd bij deze ruimtelijke onderbouwing. Hierna volgende de 

belangrijkste resultaten en conclusies. 

 

4.3.2. Gebiedsbescherming 

Het projectgebied is op relatief grote afstand van de NNB (voormalige EHS) gelegen. Samen met 

de aard en de relatiefbeperkte omvang van de ingreep (herontwikkeling in het stedelijk gebied) 

is er geen negatief effect te verwachten op de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS. 

Voor Natura 2000-gebieden geldt dat het projectgebied op grote afstand hiervan is gelegen. 

Samen met de aard en de beperkte omvang van de ingreep zorgt dit ervoor dat eveneens geen 

negatief effect te verwachten is op de wezenlijke kenmerken en waarden van Natura 2000-

gebieden.  
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Beschermde natuurgebieden (projectgebied in rode cirkel) 

 

4.3.3. Soortenbescherming  

Algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren en amfibieën: vrijstelling 

In het plangebied komen mogelijk enkele algemene zoogdieren voor, die onder de Wnb zijn 

beschermd. Het gaat om algemeen voorkomende soorten (zogenaamde A-soorten), waarvoor 

in Noord-Brabant een vrijstelling geldt in geval van ruimtelijke ontwikkeling en beheer en 

onderhoud. Dit houdt in dat deze soorten verstoord mogen worden, zonder dat daar vooraf een 

ontheffing voor is verkregen. Wel geldt altijd de Zorgplicht (artikel 1.11 Wnb); deze houdt in dat 

nadelige gevolgen voor dieren en planten altijd zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Om 

aan de algemene zorgplicht te voldoen, moeten tijdens het werk worden aangetroffen dieren 

zo snel mogelijk naar een aangrenzende locatie buiten het plangebied worden verplaatst. 

 

Vleermuizen: aanvullend onderzoek 

De te slopen woningen bevatten mogelijk vleermuisverblijven. De sloop van deze gebouwen kan 

leiden tot verstoring of vernietiging van vleermuizen en hun verblijven. Omdat alle 

vleermuissoorten zijn beschermd, dient het voorkomen van dergelijke verblijven conform het 

vleermuisprotocol (Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus et al., 2017) te worden 

onderzocht.  

 

Dit nader onderzoek naar vleermuizen conform het vleermuisprotocol is in uitvoering. In april 

hebben de eerste twee inspectieronden plaatsgevonden. In oktober 2018 worden wederom 

twee inspectieronden uitgevoerd. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten worden passende 

maatregelen getroffen. 
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Vogels: kap buiten het broedseizoen 

In de bomen en opgaande vegetatie komen in het broedseizoen mogelijk beschermde 

vogelnesten voor. Het gaat om vogels waarvan het nest niet jaarrond wordt beschermd en 

waarvoor geen omgevingscheck nodig is. Doden en vernielen van broedvogels/eieren/jongen 

moet worden voorkomen door de bouwwerkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren 

(buiten de periode 15 maart - 15 juli). Door naleving van deze mitigerende maatregel worden 

ten aanzien van vogels geen overtredingen van de Wnb begaan. 

 

Huismus 

In het dak van de te slopen woning aan de Maximiliaanstraat 2 broeden jaarlijks huismussen. 

Nesten van deze soort zijn jaarrond beschermd. Vóór 15 maart van het jaar waarin de sloop 

plaatsvindt, dienen twee er 2 huismusnestkasten te worden geplaatst aan omliggende panden 

die niet gesloopt worden. Om schade aan jongen en eieren van de huismus te voorkomen, dient 

de woning met het huismusnest buiten de periode 15 maart - 1 september te worden gesloopt. 

Om permanente vervanging van huismusnesten te realiseren, is het aan te raden om in de 

nieuwbouw integraal 4 huismusnestkasten in te bouwen. 

 

4.3.4. Algemene zorgplicht 

Op alle in het wild voorkomende planten- en diersoorten, ongeacht of deze beschermd of 

vrijgesteld zijn of als een ontheffing is verkregen, is de zorgplicht van toepassing (artikel 1.11 

Wnb). De zorgplicht verplicht iedereen om voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild 

levende planten en dieren. Handelingen met nadelige gevolgen moeten zoveel mogelijk 

achterwege gelaten worden of er moeten maatregelen worden getroffen om nadelige gevolgen 

te voorkomen of beperken. 

 

4.3.5. Conclusie 

Uit de quickscan flora & fauna is gebleken dat er nader onderzoek naar vleermuizen uitgevoerd 

dient te worden. Dit onderzoek is nog in uitvoering. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten 

worden passende maatregelen getroffen. Ten aanzien van vogels dient buiten de periode 15 

maart - 15 juli te worden gesloopt/gebouwd. Voor het aangetroffen huismusnest geldt dat de 

betreffende woning buiten de periode 15 maart - 1 september dient te worden gesloopt. Op 

deze wijze en met inachtneming van de zorgplicht wordt overtreding van de Wnb bij dit project 

voorkomen. 

 

 

4.4. Geluid 

4.4.1. Algemeen 

Bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, waarbij sprake is van de realisatie van een 

geluidgevoelig object moet worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In de Wet geluidhinder is 

bepaald hoe voor een gebied waar een ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt dient te worden 

omgegaan met geluidhinder als gevolg van wegverkeer, railverkeer, industrie en luchtvaart.  

 

De normstelling heeft tot doel nieuwe geluidhindersituaties en daarmee gezondheidsschade te 

voorkomen. Om dit doel te bereiken worden zones gedefinieerd, waarbinnen plannen met 
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geluidgevoelige bestemmingen moeten worden getoetst aan de normen. Volgens de Wet 

geluidhinder gelden er voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden. Bij de 

voorkeursgrenswaarde mag worden verondersteld dat het percentage gehinderden beperkt is. 

Wanneer een maximale ontheffingswaarde wordt overschreden dan is er sprake van een locatie 

die in beginsel niet geschikt is voor de vestiging van een geluidgevoelige bestemming.  

 

Bij plannen met geluidbelastingen in de bandbreedte tussen voorkeursgrenswaarde en 

maximale ontheffingswaarde moet er een nadere afweging worden gemaakt in hoeverre bron- 

en/of overdrachtsmaatregelen kunnen worden getroffen om de geluidbelastingen te beperken. 

Voorbeelden van bronmaatregelen zijn een stiller wegdek en een verlaging van de snelheid bij 

auto's. Geluidschermen en geluidwallen zijn voorbeelden van overdrachtsmaatregelen. 

 

Het projectvoornemen voorziet in de bouw van 15 rijwoningen. Woningen zijn geluidgevoelige 

bestemmingen in de zin van de Wgh. Derhalve is door Tritium Advies een akoestisch onderzoek 

wegverkeerslawaai uitgevoerd. Hieronder volgende belangrijkste resultaten van dit onderzoek. 

De volledige rapportage is bijgevoegd in de bijlage 5 van deze ruimtelijke onderbouwing.  

 

4.4.2. Wegverkeerslawaai 

Voor wegverkeerslawaai is het plan gelegen binnen de geluidzone van de ring (Limburglaan en 

Keizer Karel V Singel), de Beemdstraat en Karel de Grotelaan. Het plan is tevens gelegen in de 

nabijheid van de 30 km/uur wegen. Voor de gezoneerde wegen en 30 km/uur wegen geldt dat 

de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op deze weg de voorkeursgrenswaarde van 

48 dB op geen enkele gevel van de nieuwe woningen overschrijdt. 

 

Aangezien in deze situatie geen sprake is van een procedure hogere waarde, wordt voor de 

woningen aanvullend onderzoek ter bepaling van de gevels niet noodzakelijk geacht. Bij 

toepassing van standaard geluidwerende materialen en maatregelen is er te allen tijden sprake 

van een goed akoestisch woon- en leefklimaat. 

 

4.4.3. Railverkeerslawaai 

Voor spoorweglawaai is het project niet gelegen binnen de geluidzone van een spoorlijn. De 

dichtstbijzijnde spoorlijn (Eindhoven-Best) is gelegen op een afstand van circa 1,4 km. 

 

4.4.4. Industrielawaai 

Het projectgebied ligt niet in de zone van een industrieterrein in de zin van de Wet geluidhinder. 

Het aspect industrielawaai is dan ook niet aan de orde op onderhavig plan. 

 

4.4.5. Luchtvaartlawaai 

Het projectgebied ligt op hemelsbreed circa 6 km van de luchthaven Eindhoven. Dit is een 

militair vliegveld met medegebruik door de burgerluchtvaart (Eindhoven Airport). Vanaf 1 

november 2009 geldt de Wet luchtvaart. Deze wet omvat een nieuw stelsel van besluitvorming 

en normen voor alle luchthavens, met uitzondering van Schiphol. Conform de systematiek van 

deze wet is voor luchthaven Eindhoven één luchthavenbesluit vastgesteld met een militaire 

geluidsruimte voor militair vliegverkeer en een burgergeluidsruimte voor het commercieel 

burgermedegebruik. Het luchthavenbesluit is op 26 september 2014 vastgesteld. Met dit besluit 
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is de 35Ke-geluidszone rond de luchthaven vastgelegd als grens van de geluidsbelasting van het 

gezamenlijke militaire en civiele vliegverkeer. Het projectgebied ligt niet binnen deze 

vastgestelde geluidszone (35Ke-contouren). Deze geluidszone werkt daarom niet belemmerend 

voor onderhavig projectgebied. 

 

4.4.6. Conclusie 

De aspecten wegverkeer-, industrie-, luchtvaart en spoorweglawaai vormen geen belemmering 

voor onderhavig projectvoornemen.  

 

 

4.5. Luchtkwaliteit 

De invloed van onderhavige ontwikkeling op de luchtkwaliteit ter plaatse wordt bepaald door 

de verkeersaantrekkende werking van de nieuwe activiteiten op deze locatie. De 

luchtkwaliteitseisen van de Wet luchtkwaliteit vormen geen belemmering voor de plannen 

wanneer de activiteiten 'niet in betekenende' mate bijdragen aan de concentratie in de 

buitenlucht (artikel 5.16 lid 1 onder c Wm). Uit artikel 4 van het 'Besluit niet in betekenende 

mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' en voorschrift 3B.2 van bijlage 3b van de 'Regeling niet in 

betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' volgt dat een bouwplan niet in betekende 

mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit wanneer het plan niet voorziet in de bouw van meer dan 

1500 woningen.  

 

Onderhavig bouwplan voorziet in de bouw van 15 rijwoningen. Gezien het voorgaande kan aldus 

geconcludeerd worden dat onderhavig bouwplan niet in betekende mate bijdraagt aan de 

luchtkwaliteit. Op basis van artikel 5.16, lid 1, aanhef en onder c van de Wet Milieubeheer kan 

het project zonder nader onderzoek doorgang vinden. 

 

 

4.6. Bodem 

4.6.1. Algemeen 

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening dient, bij een nieuwe ontwikkeling waarmee 

nieuwe bouwmogelijkheden mogelijk worden gemaakt, aangegeven te worden of de 

bodemkwaliteit geschikt is voor de nieuwe functie. 

 

Om te bepalen of de locatie geschikt is voor de voorgenomen woningbouw is door Tritium 

Advies een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Doel van het onderzoek is het vaststellen 

van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) om te bepalen of er op 

de locatie sprake is van bodemverontreiniging. De rapportage van dit onderzoek is als bijlage 6 

bij deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd. Hierna volgen de belangrijkste resultaten en 

conclusies. 

 

4.6.2. Verkennend bodemonderzoek 

De bij de boringen vrijkomende grond is in het veld zintuiglijk beoordeeld. Hierbij zijn geen 

afwijkingen waargenomen die duiden op een mogelijke bodemverontreiniging. Ter plaatse van 

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders 
Besluitnummer 1446980
 Zaaknummer V18/35439

d.d. 15-10-2019

Ontwerp-vergunning
verleend



47 

het projectgebied zijn zowel in de boven- als ondergrond geen verontreinigingen aangetoond 

met de onderzochte stoffen. Op het overige terreindeel zijn in de bovengrond lichte 

verontreinigingen aangetoond met cadmium, lood, kwik en PCB. De aangetroffen gehaltes zijn 

echter dermate laag, dat nader onderzoek hiernaar niet noodzakelijk wordt geacht. 

 

De onderzoeksresultaten bevestigen dat de onderzoekslocatie buiten de invloedsfeer van de 

voormalige stortlocatie is gelegen. Derhalve dient de hypothese, dat de locatie verdacht is op 

de aanwezigheid van bodemverontreiniging (anders dan regionaal verhoogde 

achtergrondwaarden), te worden verworpen. 

 

De onderzoeksresultaten leveren geen beperkingen op ten aanzien van de voorgenomen 

herontwikkeling van de locatie.  

 

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt 

afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer 

toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het 

Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning 

vereisen. De analyseresultaten van de grond zijn indicatief vergeleken met de 

hergebruikswaarden uit het Besluit bodemkwaliteit. 

 

4.6.3. Conclusie 

Uit het verkennend bodemonderzoek kan worden geconcludeerd dat de bodem (grond en 

grondwater) geschikt is voor het voorgenomen project. Er is geen sprake van 

bodemverontreiniging. 

 

 

4.7. Externe veiligheid 

4.7.1. Algemeen 

Externe veiligheid gaat over het beperken en beheersen van risico's en effecten van 

calamiteiten, en over het bevorderen van de veiligheid van personen in de omgeving van 

activiteiten (bedrijven en transport) met gevaarlijke stoffen. Dat gebeurt door te voorkomen dat 

te dicht bij gevoelige bestemmingen activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden, door de 

zelfredzaamheid te bevorderen en door de calamiteitenbestrijding te optimaliseren. 

In deze paragraaf wordt ingegaan op externe veiligheid in relatie tot verschillende risicovolle 

bronnen en/of objecten in en nabij het plangebied. 

 

4.7.2. Wettelijk kader 

Op nationaal niveau zijn verschillende wetten en regels ten aanzien van externe veiligheid. Voor 

bedrijven geldt het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Voor transport is het Besluit 

externe veiligheid transportroutes (Bevt) van toepassing. Voor buisleidingen moet worden 

getoetst aan het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Bij externe veiligheid wordt 

onderscheid gemaakt tussen Plaatsgebonden risico en Groepsrisico. 
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Plaatsgebonden Risico (PR) 

Dit is een maat voor de kans dat iemand dodelijk getroffen kan worden door een calamiteit met 

een gevaarlijke stof. De gestelde norm is een ten minste in acht te nemen grenswaarde 

(PR 10-6/jr) die niet mag worden overschreden ten aanzien van 'kwetsbare objecten', alsmede 

een zoveel mogelijk te bereiken richtwaarde (PR 10-6/jr) ten aanzien van 'beperkt kwetsbare 

objecten'. 

 

Groepsrisico (GR) 

Dit is een maat voor de kans dat een grotere groep tegelijkertijd dodelijk getroffen kan worden 

door een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Voor het groepsrisico geldt in bepaalde gevallen 

een verantwoordingsplicht. 

 

4.7.3. Beoordeling plan 

Op basis van de Professionele Risicokaart is beoordeeld of er zich in de nabijheid van het 

plangebied risicobronnen bevinden. Daarbij is bekeken of er in de nabijheid van het plangebied 

risicovolle inrichtingen aanwezig zijn, of er wellicht transportroutes voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen (wegen, spoorwegen, vaarwegen of buisleidingen) in de nabijheid gelegen 

zijn en of dat het plangebied gelegen is binnen een zone waarbinnen het risico op een 

luchtvaartongeval verhoogd is.  

 

Uitsnede risicokaart (projectgebied blauw omlijnd) 

 

Geen van dergelijke risicobronnen zijn in de nabijheid van het plangebied aanwezig. De 

dichtstbijzijnde inrichting – Gasreduceerstation van Endinet B.V. – is gelegen op ruim 450 meter 

van het plangebied (zie ook de uitsnede hierboven).  

 

4.7.4. Gemeentelijk beleid: Visie Externe Veiligheid 

De gemeente Eindhoven heeft de visie Externe Veiligheid: 'Risico's de maat genomen' opgesteld. 

De gemeenteraad heeft de visie op 19 mei 2009 vastgesteld waardoor het een kaderstellend 

beleidsstuk is geworden. Dit betekent dat lokale ruimtelijke besluiten en 

milieubeheervergunningen vanuit de visie kunnen worden gemotiveerd. 
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Met de visie Externe Veiligheid wordt richting en uitwerking gegeven aan een verantwoorde 

veilige, integrale invulling van duurzame ruimtelijke ontwikkeling passend binnen de 

Brainportontwikkelingen en het Programma Brabant veiliger. In de visie wordt aangegeven waar 

ruimte bestaat voor nieuwe risicovolle bedrijvigheid en onder welke veiligheidsverhogende 

condities dat mogelijk is. Tevens wordt aangegeven waar in de stad geïnvesteerd dient te 

worden in een beter niveau van beheersbaarheid. Tot slot wordt beschreven waar de veiligheid 

in de bestaande woonomgeving door het 'aanpakken' van bestaande knelpunten kan worden 

verbeterd. 

Binnen of nabij het plangebied zijn geen risicobronnen gelegen die invloed hebben op het plan. 

 

4.7.5. Conclusie 

Externe veiligheid vormt geen belemmering voor dit projectvoornemen. 

 

 

4.8. Kabels, leidingen en straalpaden 

Binnen het projectgebied zijn geen planologisch relevante kabels, leidingen of straalpaden 

aanwezig. Het projectvoornemen wordt dan ook niet belemmerd door de aanwezigheid van 

kabels, leidingen en straalpaden. 
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Hoofdstuk 5. Juridische planbeschrijving 

5.1. Omgevingsvergunning 

Voor dit plan is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Omdat het plan (de activiteit) in strijd is met het 

geldende bestemmingsplan dient de motivering van het besluit (de omgevingsvergunning) te 

voldoen aan een goede ruimtelijke ordening. Dit op basis van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van 

de Wabo. 

 

Dit document vormt deze motivering die ten grondslag ligt aan het besluit 

(omgevingsvergunning) en maakt dan ook onderdeel uit van de omgevingsvergunning. Zoals uit 

dit document blijkt, voldoet het plan aan een goede ruimtelijke ordening.   
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Hoofdstuk 6. Uitvoerbaarheid 

6.1. Economische uitvoerbaarheid 

Er is in casu sprake van een ‘bouwplan’ als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. Daardoor is op grond van 

artikel 6.12 lid 2 Wro een exploitatieplan of anterieure overeenkomst vereist. In dit geval is met 

de ontwikkelende partij een anterieure overeenkomst gesloten, waarmee het kostenverhaal is 

verzekerd.  

 

 

6.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

6.2.1. Overleg artikel 3.1.1. Bro 

Op grond van artikel 6.18 Besluit omgevingsrecht juncto artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening 

is overleg nodig met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die 

diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor ruimtelijke ordening of belast 

zijn met de behartiging van belangen welke in het project in het geding zijn.  

 

Omdat er met het plan geen Rijksbelangen in het geding zijn, heeft geen vooroverleg met het 

Rijk plaatsgevonden. Wel is het plan voorgelegd aan de provincie Noord-Brabant en Waterschap 

de Dommel. 

 

6.2.2. Samenspraak 

Per 1 oktober 2008 is de "Verordening Samenspraak en Inspraak gemeente Eindhoven 2008" in 

werking getreden. Het doel hiervan is het betrekken van burgers bij de besluitvorming. 

 

Op 24 september 2018 is een informatiebijeenkomst gehouden waarbij de initiatiefnemer de 

circa 30 aanwezigen heeft geïnformeerd over de voorgenomen plannen. Aanwezig waren 

voornamelijk omwonenden en enkele geïnteresseerden.  

 

In de bijeenkomstruimte waren posters van de ontwikkeling opgehangen en er werden 

informatiebrochures verspreid. De algemene indruk was dat men tevreden is dat er iets nieuws 

wordt gebouwd, en men was daarom vooral benieuwd hoe het eruit gaat zien. Ook wilde men 

weten hoe groot de woningen waren, en van welk type. Ook werden enkele suggesties gedaan 

wat betreft de inrichting van de openbare ruimte. Gesuggereerd werd om de binnentuin met 

poorten tijdens de nachturen af te sluiten. Ook werd gesuggereerd een hek te plaatsen tussen 

de school en de nieuwbouw. Deze suggesties zijn meegenomen bij de verdere uitvoering van 

het project.  
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Bijlagen 

Bijlage 1. Schetsontwerp Buro Lubbers (d.d. 11-12-2018) 

Bijlage 2. Bomen Effect Analyse (d.d. 12-02-2018) 

Bijlage 3. Waterparagraaf (d.d. 07-03-2018) 

Bijlage 4. Quickscan flora & fauna (d.d. 29-01-2018) 

Bijlage 5. Akoestisch onderzoek wegverkeerlawaai (d.d. 14-03-2018) 
Bijlage 6. Verkennend bodemonderzoek (d.d. 14-03-2018) 

Bijlage 7. Parkeeronderzoek (d.d. 07-2018) 
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1 Opdracht 

 
In opdracht van dhr. P. Pop van Stam en de Koning is deze Bomen Effect Analyse (BEA) uitgevoerd. Deze 
BEA richt zich op een 17 tal bomen staande op het perceel (en belendende percelen) behorende bij Maria 
van Bourgondiëlaan 67-77 / Louise de Colignystraat 1-7 / Maximiliaanstraat 2-8 te Eindhoven. 
 
Stam en de Koning is voornemens om de bebouwing op deze percelen te verwijderen en hier nieuwbouw 
te plegen. Omdat er diverse bomen op en naast het perceel staan heeft Stam en de koning Renders BV 
gevraagd om een BEA uit te voeren.  
 
Deze BEA bestaat uit: 
- Inventariseren van de aanwezige bomen staande op eerder genoemde percelen (incl. belendende 
percelen) 
- VTA inspectie van de bomen 
- Waardebepaling van de bomen 
- Advies hoe om te gaan met deze bomen in de toekomst 
 
Zowel het veldwerk als het uitwerken van dit rapport zijn uitgevoerd door Rene Renders (ETT) &  
Tom Lathouwers (VTA) op 16 januari 2018. 
 
 
 

2 Locatie 

 
Het betreft hier een perceel liggend in de Eindhovense wijk Gestel grenzend aan drie wegen, dit betreft 
de Maria van Bourgondiëlaan, Louise de Colignystraat, Maximiliaanstraat.  
 
Dit perceel ligt niet in de door de gemeente Eindhoven bepaalde groene beeldbepalende zone, maar op 
de groene kaart zijn 4 bomen op het naast gelegen terrein aangegeven als waardevolle particuliere boom. 
 
Tevens hebben we 4 laanbomen aan de Louise de Colignystraat en 4 laanbomen aan de Maximiliaanstraat  
opgenomen in dit rapport omdat deze een dermate belangrijke relatie hebben met de mogelijke 
ontwikkelingen van dit perceel. 
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3 Huidige situatie 

 
De bestaande bebouwing bestaat uit eengezinswoningen welke op een ruim perceel in het groen zijn 
gesitueerd, wat ook in de nieuwe situatie gewenst is op dit perceel. Het perceel wordt momenteel 
bewoont door tijdelijke huisvesting. Een mooie extra waarde aan dit perceel is het aangrenzende pas 
gerenoveerde park  
 
 

4 Houtopstand 

 
Aan de voorzijde van de bestaande gebouwen aan de Maria van Bourgondiëlaan is nu een groenstrook 
voorzien met vier fors essen, deze zijn van redelijke tot goede kwaliteit. Deze essen zijn een onderdeel 
van de straatbomen aan de Maria van Bourgondiëlaan.  
 
Aan de Louise de Colignystraat staan eveneens vier laanbomen, het betreft hier hopbeuken. Deze 
verkeren eveneens in een redelijk tot goede conditie. 
 
En aan de Maximiliaanstraat staan eveneens vier laanbomen, het betreft hier hopbeuken. Deze verkeren 
eveneens in een redelijk tot goede conditie. 
 
Op het terrein van de naastgelegen basisschool nog vier forse accacia’s welke de status als waardevolle 
particuliere boom hebben. welke al in een mindere conditie verkeren. 
 
Verder staan er verspreid op het terrein nog een vijftal bomen welke hier zijn ontstaan uit een zaailing of 
aangeplant is. Het betreft hier enkele al in slechte conditie verkerende bomen welke en een 
levenduurverwachting < 5 jaar.  
 
Zie hierna het overzicht van de aanwezige houtopstand. In deze BEA zijn bomen opgenomen met een 
omtrek van 45 cm of meer. 
  

code boomsoort 
diameter 

stam leeftijd 
levens 

verwachting 
boom- 
hoogte conditie 

mogelijkheid 
tot verplanten opmerkingen 

001 Fraxinus excelsior 60 60 jaar 15-20 jaar 
10-
12m 

redelijk / 
goed neen   

002 Salix cv. (3 stam) 25 15 jaar 5-10 jaar 8-10m 
redelijk / 

goed neen 

zaailing met 
gevaarlijke 
plakoksel  

003 Fraxinus excelsior 60 60 jaar 15-20 jaar 
10-
12m redelijk  neen Torsischeur in stam 

004 Fraxinus excelsior 50 60 jaar 15-20 jaar 
10-
12m goed neen   

005 Fraxinus excelsior 50 60 jaar 15-20 jaar 
10-
12m goed neen   

006 Ostrya carpinifolia 25 30 jaar >20 jaar 6-8m redelijk  ja 
straatboom 
gemeente 

007 Ostrya carpinifolia 20 30 jaar >20 jaar 6-8m redelijk  ja 
straatboom 
gemeente 

008 Ostrya carpinifolia 30 30 jaar >20 jaar 6-8m goed ja 
straatboom 
gemeente 

009 Ostrya carpinifolia 30 30 jaar >20 jaar 6-8m goed ja 
straatboom 
gemeente 

010 
Pseudotsuga 
menziesii 25 20 jaar 5-10 jaar 

12-
15m goed neen 

kop is in verleden uit 
boom gewaaid, 
staat tevens te kort 
bij woning 

011 Picea abies 30 
20-30 
jaar >20 jaar 8-10m goed neen   
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code boomsoort 
diameter 

stam leeftijd 
levens 

verwachting 
boom- 
hoogte conditie 

mogelijkheid 
tot 

verplanten opmerkingen 

         

012 Pyrus cv. 30 
30-40 
jaar 0-2 jaar 6-8m slecht neen houtrot / stam inrottingen 

013 Fraxinus excelsior 30 20 jaar 0-2 jaar 6-8m redelijk neen 

zaailing, wortelopdruk 
geeft overlast aan 
tuinmuur 

014 Robinia pseudoacacia 60 
50-60 
jaar 0-2 jaar 

12-
15m 

zeer 
slecht neen 

veel dood hout / houtrot 
aan stamvoet / windworp 
gevoelig, boom perceel 
school 

015 Robinia pseudoacacia 70 
50-60 
jaar 0-2 jaar 

12-
15m 

zeer 
slecht neen 

veel dood hout / houtrot 
aan stamvoet / windworp 
gevoelig, boom perceel 
school 

016 Robinia pseudoacacia 80 
50-60 
jaar 0-5 jaar 

12-
15m slecht neen 

veel dood hout / houtrot 
aan stamvoet / windworp 
gevoelig, boom perceel 
school 

017 Robinia pseudoacacia 80 
50-60 
jaar 0-5 jaar 

12-
15m slecht neen 

veel dood hout / houtrot 
aan stamvoet / windworp 
gevoelig, boom perceel 
school 

018 Ostrya carpinifolia 30 30 jaar >20 jaar 6-8m goed ja straatboom gemeente 

019 Ostrya carpinifolia 25 30 jaar >20 jaar 6-8m goed ja straatboom gemeente 

020 Ostrya carpinifolia 25 30 jaar >20 jaar 6-8m goed ja straatboom gemeente 

021 Ostrya carpinifolia 25 30 jaar >20 jaar 6-8m goed ja straatboom gemeente 

                  

 
 

  
Figuur 1 Pseudotsuga erg kort bij woning  Figuur 2 Pyrus in slechte conditie  
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Figuur 3 Sterke terugloop in kroon van acacia   Figuur 4 zaailing Es bij tuinmuur 

 
5 VTA 

 
De bomen in dit projectgebied zijn volgens VTA-methodiek (Visual Tree Assessment) onderzocht en 
beoordeeld. Met deze methodieken worden alle delen van de boom (kroon, stam en wortelvoet) 
beoordeeld op afwijkende kenmerken. Tevens wordt de conditie, onderhoudstoestand en 
levensverwachting geschat op basis van visuele kenmerken. Doelstelling van deze beoordeling is om een 
indruk te krijgen van de huidige kwaliteit van de bomen. De resultaten van het visueel onderzoek zijn 
onderstaande samengevat weergegeven. De  bomen zijn in kaart gebracht op een plattegrond, zie 
hiervoor bijlage 1. 
 
Hieronder worden de resultaten van de VTA samengevat: 
 
- De conditie van de laanbomen zijn over het algemeen goed. De meeste bomen hebben een goede tak- 
en twijgbezetting en vertonen geen aantastingen door houtparasitaire schimmels.  
 
-De Pseudotsuga (figuur 1) heeft een aanzienlijk kortere levensduur vanwege de standplaats ten op 
zichten van de woning. 
 
-De Pyrus (figuur 2) verkeerd in slechte conditie, levensverwachting < dan 2 jaar 
 
-Twee van de vier acacia’s verkeren in zeer slechte conditie, andere twee in slechte conditie. 
Levensverwachting zijn van deze bomen < dan 5 jaar. 
 
Nieuwe VTA controle adviseren wij bij de laanbomen over 3 jaar weer te doen, De acacia’s zou ik 
adviseren nader onderzoek te doen en ieder jaar te controleren. Dit is de verantwoordelijkheid van 
desbetreffende boomeigenaar. 
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6  Boomtaxatie 

 

Voor de betreffende bomen binnen dit plangebied wordt de boomwaarde berekend met behulp van 
de rekenmethode NVTB 2013. Deze rekenmethode is gebaseerd op de theoretische kosten, die 
gemaakt moeten worden om de betreffende bomen op dezelfde locatie te vervangen. 
De boomwaarde wordt bepaald uit de kosten van het (her)planten van de bomen, plus de kosten van 
beheer en onderhoud tot de betreffende bomen in vergelijkbare mate de functie vervullen. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de functionele ouderdom (afschrijving) van de betreffende bomen.  
 
De totale boomwaarde van de 17 bomen bedraagt afgerond: € 32,395,28 (excl. BTW). 
 
Onderstaand doen wij u de waardes per boom toekomen en in bijlage 3 vindt u het uitgewerkte  
rekenvoorbeeld per boom.  
 

code boomsoort 
boomwaarde 

(volgens NVTB) 

001 Fraxinus excelsior € 1.956,81 

002 Salix cv. (3 stam) € 962,58 

003 Fraxinus excelsior € 1.956,81 

004 Fraxinus excelsior € 1.956,81 

005 Fraxinus excelsior € 1.956,81 

006 Ostrya carpinifolia € 2.334,39 

007 Ostrya carpinifolia € 2.334,39 

008 Ostrya carpinifolia € 2.334,39 

009 Ostrya carpinifolia € 2.334,39 

010 Pseudotsuga menziesii € 995,23 

011 Picea abies € 3.224,29 

012 Pyrus cv. € 0,00 

013 Fraxinus excelsior € 710,82 

014 Robinia pseudoacacia x 

015 Robinia pseudoacacia x 

016 Robinia pseudoacacia x 

017 Robinia pseudoacacia x 

018 Ostrya carpinifolia € 2.334,39 

019 Ostrya carpinifolia € 2.334,39 

020 Ostrya carpinifolia € 2.334,39 

021 Ostrya carpinifolia € 2.334,39 

        

Totale boomwaarde (excl. BTW) € 32.395,28 

 
 
 
 

7 Onze bevindingen 

 
Hierin beoordelen we de nieuwbouw met de daarbij behorende infra op mogelijke (negatieve) invloeden 
voor de bomen. Alle negatieve invloeden die de werkzaamheden direct en/of indirect hebben op de 
boven- en ondergrondse situatie van de bomen worden hieronder beschreven. 
 
Stam en de Koning is voornemens om zoals op ontwerptekeningen (d.d. 7 dec. 2017) weergegeven op 
nagenoeg dezelfde plaats nieuwbouw te plegen. Hiervoor zal de bestaande bebouwing geheel gesloopt 
moeten worden. 
 
 
 

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders 
Besluitnummer 1446980
 Zaaknummer V18/35439

d.d. 15-10-2019

Ontwerp-vergunning
verleend



   
 
 

 

Pagina 8 van 27 

 

Werkzaamheden die invloed kunnen hebben op de bomen bestaan oa. uit: 
-Graafwerken tbv fundering & leidingen (geen kelder/ bronnering nodig) 
-Tijden de bouwwerken zal er met zwaar verkeer langs de nieuwbouw worden gereden. 
-Voor de nieuwe functie van dit perceel zijn een aanzienlijk aantal parkeerplaatsen gewenst, deze zijn 
voor het merendeel in de buurt van de bestaande laanbomen voorzien. 

 
7.1  Invloeden op bovengrondse delen van de bomen 
De nieuwbouw komt op nagenoeg dezelfde plaats terug. De laanbomen aan alle drie de straten zullen 
tijdens de werkzaamheden een verhoogd risico hebben op schade aan de stammen en kronen. Om 
mogelijke schade tijdens de werkzaamheden te voorkomen is toepassing van een deugdelijke 
stambescherming noodzakelijk 
 
De acacia’s staande op het schoolplein zullen een deugdelijke stambescherming noodzakelijk zijn, omdat 
hier met zowel de sloop als bij de nieuwbouw aanzienlijk veel materieel kort langs de stam zal passeren. 
Deze bomen zijn van een andere eigenaar, dus hiervoor zal contact opgenomen moeten worden met 
desbetreffende. 

 

7.2  Invloeden op ondergrondse delen van de bomen 
Gedurende de werkzaamheden zal er zwaar materiaal en materieel over het terrein rijden en na deze 
bouwwerken zal er nieuwe verharding toegepast gaan worden. Deze werkzaamheden hebben negatieve 
invloed op de verdichting van de bodem. Dit heeft structurele conditievermindering van de bomen tot 
gevolg. In onderstaande conclusie van deze BEA geven wij hier enkele belangrijke voorwaarde aan hoe 
men hiermee moet omgaan om te kunnen garanderen dat de bestaande houtopstand zijn huidige conditie 
zal behouden. 

 

7.3  Invloeden op vochthuishouding van de bomen 

De grondwaterstand van dit perceel is ons nog onbekend. Het grondwater bevindt zich deels binnen en 
deels buiten het bereik van de wortels. Om aan vocht te komen zijn veel haarwortels afhankelijk van 
capillaire werking. Verlaging van de grondwaterstand kan tot gevolg hebben dat een groot deel van de 
haarwortels het grondwater niet meer kan bereiken. Verlaging van de grondwaterstand is daarom alleen 
acceptabel indien dit plaatsvindt buiten het groeiseizoen. Verlaging van de grondwaterstand binnen het 
groeiseizoen is acceptabel mits dit niet langer duurt dan één week en dit niet wordt uitgevoerd tijdens 
extreem droge periodes. Wanneer dit toch het geval is dan zal men moeten kijken hoe het grondwater 
terug gebracht kan worden onder de kroonprojectie van de bomen. 

 
 

8 Conclusie 

 
Naar aanleiding van bovenstaande bevindingen kunnen we u onderstaande conclusie doen toekomen: 
 
- De nieuwbouw (volgens ontwerpvoorstel Pauwert Architectuur, d.d. 7 dec2017) zal geen invloed hebben 
op de conditie van de bomen. 

 
- Tijdens de bouw zal onder de kroonprojectie van de bomen op het binnenterrein niet gereden mogen 
worden, dit ter voorkoming van verdichting van de bodem. 
 
-Graafwerken onder de kroonprojectie moeten zo veel mogelijk worden voorkomen, indien dit toch 
noodzakelijk is dan zou dit onder begeleiding van een ETT’er (European Tree Technician) moeten 
gebeuren. 
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9 Aanbevelingen 

 
- Aan de voorzijde van de bestaande gebouwen aan de Maria van Bourgondiëlaan is nu een groenstrook 
voorzien met enkele fors essen, deze zijn van redelijke tot goede kwaliteit. Deze essen zijn een 
onderdeel van de straatbomen aan de Maria van Bourgondiëlaan welke over het merendeel in slechte tot 
zeer slechte conditie verkeren. Het is dus mogelijk dat wanneer de gemeente overgaat tot vervangen van 
de straatbomen dat deze essen niet meer passen in het nieuwe straatbeeld. Het is ons inziens goed om bij 
de gemeente na te vragen wat hun visie op deze laanbomen is. 
 
- De bomen 002, 010, 011, 012, 013 zijn bomen met weinig beeldbepalende waarde. Gezien de verwachte 
nieuwbouw adviseren wij deze bomen te kappen en hiervoor in de plaats nieuwe bomen toe te passen op 
plaatsen waar deze kunnen uitgroeien tot waardevolle bomen. 
 
- De acacia’s zou ik adviseren nader onderzoek te doen en ieder jaar te controleren. Dit is 
verantwoordelijkheid van de boomeigenaar. 

 
- Aanbevolen wordt om een vast bouwhek te plaatsen om de overige bomen te beschermen tijdens de 
bouwwerken (zie bijlage 2). De boomzijde van het bouwhek wordt aangewezen als 
boombeschermingsgebied. Hier mogen geen werkzaamheden plaatsvinden en mag geen materieel / 
materiaal worden gestald.  
 
-Aanbevolen wordt dat er geen graafwerken voor kabels en leidingen onder de kroonprojectie van 
de bomen zal plaatsvinden, mochten er toch graafwerken noodzakelijk zijn onder de kroonprojectie 
dan zal dit moeten gebeuren onder begeleiding van een ETW of ETT. 
 
- Indien er parkeerplaatsen in de nieuwe situatie parkeerplaatsen voorzien worden aan de Louise de 
Colignystraat / Maximiliaanstraat, dan adviseren wij u tijdig nader onderzoek te doen naar verplanten van 
deze bomen.  
 
-Tevens adviseren wij bij het opnieuw inrichten van de gemeentelijke verharding om bij de 
hopbeuken aan de Louise de Colignystraat / Maximiliaanstraat plantgatverbetering toe te passen, zodat 
deze bomen de komende jaren zich goed kunnen ontwikkelen. Mogelijk zou er dan ook naar de overige 
hopbeuken in de straat moeten worden gekeken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bijlage 1: Grondplan bestaande situatie  
Bijlage 2: Boombescherming tijdens bouwwerken 
Bijlage 3: Boomtaxaties 
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Bijlage 1: Grondplan bestaande situatie 
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Bijlage 2: Boombescherming tijdens bouwwerken 
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Bijlage 3: Boomtaxaties 
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1 Inleiding 
 

Op de locatie aan de Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven worden 15 tot 20 woningen 

gerealiseerd. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken dient een juridisch-planologische procedure 

te worden doorlopen. In het kader van deze procedure is het aspect water beschouwd. De 

waterparagraaf maakt onderdeel uit van de ruimtelijke onderbouwing.   

 

Water en ruimtelijke ordening hebben met elkaar te maken. Enerzijds is water een sturende factor 

in de ruimtelijke ordening en kan daarmee beperkingen opleggen aan het ruimtegebruik. 

Anderzijds kunnen ontwikkelingen in het ruimtegebruik ongewenste effecten hebben op de 

waterhuishouding. Een goede afstemming tussen beide is derhalve noodzakelijk om problemen, 

zoals bijvoorbeeld wateroverlast, slechte waterkwaliteit en verdroging te voorkomen. Het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro) stelt een watertoets in ruimtelijke plannen verplicht. In deze paragraaf 

wordt beschreven op welke wijze in het plangebied met water en watergerelateerde aspecten 

wordt omgegaan.  

 

Figuur 1: huidige situatie plangebied (rood omrand)              
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2 Beleid 
 

Voorliggende waterparagraaf is opgesteld om de nieuwbouw hydrologisch neutraal te kunnen 

realiseren. In uitgevoerde bronnenonderzoek is gekeken naar het vigerend waterbeleid voor 

onderhavig plangebied. Hierbij zijn de belangen van het Rijk, waterschap De Dommel, provincie 

Noord-Brabant en gemeente Eindhoven meegenomen. De bevindingen van dit literatuuronderzoek 

zijn weergegeven in de navolgende paragrafen. 

 

2.1 Nationaal waterbeleid 
 

In de afgelopen decennia heeft Nederland meerdere keren te kampen gehad met wateroverlast. Dit 

heeft geresulteerd in een omslag in het waterbeleid en het denken over water. Het kabinet heeft in 

december 2000 voor het Waterbeleid 21e eeuw drie uitgangspunten opgesteld, te weten 

anticiperen in plaats van reageren, niet afwentelen van waterproblemen op het volgende 

stroomgebied, maar handelen volgens de drietrapsstrategie van vasthouden-bergen-afvoeren en 

meer ruimtelijke maatregelen naast technische ingrepen. Belangrijk onderdeel in het waterbeleid is 

de watertoets. Nieuwe plannen en projecten moeten worden getoetst aan de effecten op veiligheid, 

wateroverlast en verdroging. Ruimte die nu beschikbaar is voor de bescherming tegen 

overstromingen en wateroverlast mag niet sluipenderwijs verloren gaan bij de uitvoering van 

nieuwe projecten voor infrastructuur, woningbouw, landbouw of bedrijventerreinen. 

 

Het Waterbeleid 21e eeuw richt zich primair op het voorkomen van wateroverlast door 

overstroming vanwege veel neerslag in een korte tijd. Hieruit volgen richtlijnen voor de ruimtelijke 

inrichting van het gebied om wateroverlast tegen te gaan en de mogelijke technische maatregelen 

die kunnen worden ingezet. De maatregelen kunnen worden ingedeeld in de voorkeursvolgorde van 

vasthouden, bergen en afvoeren. De doelstelling van deze maatregelen is een afvoer te realiseren 

die niet groter is dan de landbouwkundige afvoer. 

 

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De Waterwet regelt het beheer van 

oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en 

ruimtelijke ordening. Een belangrijke verandering na het in werking treden van de Waterwet is de 

onderverdeling in het bevoegde gezag met betrekking tot directe en indirecte lozingen. Alle 

indirecte lozingen vallen onder het Wabo bevoegde gezag (gemeente en provincie). Alle directe 

lozingen vallen onder het bevoegde gezag voor de Waterwet (waterschappen voor de regionale 

wateren en Rijkswaterstaat voor de Rijkswateren). De directe lozingen vallen onder de Waterwet 

(Wtw). De indirecte lozingen zijn opgegaan in de Wet milieubeheer (Wm) en vallen inmiddels onder 

de omgevingsvergunning (Wabo). 

 

2.2 Beleid Waterschap 
 

Het plangebied maakt deel uit van stroomgebied De Dommel. Waterschap De Dommel is 

verantwoordelijk voor het waterbeleid in en om onderhavige plangebied in de gemeente  

Eindhoven. Het waterschap zorgt ervoor dat er voldoende water is en dat dit water een goede 

kwaliteit heeft. Om deze taak goed uit te voeren, zijn wettelijke regels nodig, ook op en langs het 

water. Deze regels staan in de Keur van het waterschap en gelden voor iedereen die woont of 

werkt binnen het gebied van waterschap De Dommel. Het waterschap stelt ter concretisering van 

het waterhuishoudkundig beleid kaartmateriaal vast. Voor wat betreft de aanwijzing van de 
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gebieden waarvoor een vergunning voor het lozen in en afvoeren naar oppervlaktewateren is 

vereist, is dit ook een taak van het waterschap.  

 

Waterbeheerplan 2016-2021 “Waardevol water” 

Het waterbeheerplan beschrijft de doelen van het waterschap De Dommel voor de periode  

2016-2021. Het plan is afgestemd op de ontwikkeling van het Nationaal Waterplan, het Provinciaal 

Milieu- en Waterplan en het Stroomgebiedsbeheersplan. Meer dan voorheen wil het waterschap 

inspelen op initiatieven van derden en kansen die zich voordoen in het gebied. 

 

Ten aanzien van de doelen is een indeling gemaakt in de volgende waterthema’s: 

 droge voeten: voorkomen van wateroverlast in het beheersgebied (onder meer door het   

aanleggen van waterbergingsgebieden en het op orde brengen van regionale keringen); 

 voldoende water: zowel voor de natuur als voor de landbouw is het belangrijk dat er niet te 

veel en niet te weinig water is. Daarvoor reguleert het waterschap het grond- en   

oppervlaktewater; 

 natuurlijk water: zorgen voor flora en fauna in en rond beken en sloten door deze waterlopen 

goed in te richten en te beheren; 

 schoon water: zuiveren van afvalwater en vervuiling van oppervlaktewater aanpakken en   

voorkomen; 

 mooi water: stimuleren dat mensen de waarde van water beleven, door onder meer        

recreatief gebruik. 

 

Het waterschap staat voor een aantal complexe uitdagingen, die zij in veel gevallen niet alleen kan 

realiseren. Deze uitdagingen geven invulling aan de verbinding van water met de maatschappelijke 

ontwikkelingen. Daarom zet het waterschap sterk in op samenwerking. In dit Waterbeheerplan 

nodigt het waterschap waterpartners, stakeholders, boeren, burgers en bedrijven nadrukkelijk uit 

om gezamenlijk te werken aan slimme, innovatieve oplossingen voor de complexe wateropgaven. 

Dit betekent onder meer dat het waterschap de bestaande samenwerking met als de partners in 

het gebied wil uitbouwen en ‘grenzeloos’ organiseren vanuit de kracht van ieders rol en 

verantwoordelijkheid. De belangrijkste uitdagingen voor de komende planperiode:  

 voldoende water voor landbouw en natuur;  

 wateroverlast en hittestress;  

 kringlopen denken;  

 omgaan met steeds meer ongewenste stoffen in het water, zoals medicijnen;  

 vergroten waterbewustzijn. 

 

Binnen de kerntaken die waterschap De Dommel heeft, kiest zij ervoor om twee 

onderwerpen met hoge prioriteit aan te pakken: 

1. Het voorkómen van wateroverlast. 

2. Het herstellen van het watersysteem van Natura 2000-gebieden. 

 

De inspanningen worden gericht op het realiseren van de waterbergingsgebieden, waarbij de 

gebieden ten behoeve van het bebouwd gebied de allerhoogste prioriteit hebben. Het herstel en de 

bescherming van de leefgebieden voor zeldzame planten- en diersoorten in Natura 2000-gebieden 

zijn urgent. Daarom geven zij voorrang aan maatregelen in het watersysteem die hieraan 

bijdragen. 

 

Het waterschap streeft naar het samenwerken in integrale gebiedsprojecten en over de grenzen 

van hun beheergebied heen te kijken, waardoor de doelen kunnen worden bereikt. Hierbij is niet 

alleen aandacht voor hun doelen, maar ook die van anderen. Door van ‘buiten naar binnen’ te 
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denken en te werken willen zij samen met mede-overheden en partners de publieke middelen zo 

efficiënt mogelijk benutten. 

 

Keur Waterschap de Dommel 2015 

De 'Keur Waterschap de Dommel 2015' bevat regels met daarin verboden en verplichtingen ten 

aanzien van oppervlaktewater en grondwater, die gelden voor iedereen die woont of werkt binnen 

het gebied van waterschap De Dommel. Hierin wordt het beheer en het onderhoud van 

watergangen geregeld (bijvoorbeeld betreffende onderhoudsstroken) en is aangegeven wanneer 

een vergunning of algemene regels van toepassing zijn voor ingrepen in de waterhuishouding. 

Verder zijn er beleidsregels voor het beschermingsbeleid van gebieden. Hierbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden, beekdalen en overige 

gebieden. Met deze beleidsregels wordt aangegeven op welke wijze gebiedsgericht wordt 

omgegaan met vergunningverlening. De Keur van het waterschap is onder andere van toepassing 

wanneer direct of indirect wordt geloosd naar een oppervlaktelichaam. 

 

Beleidsregel Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater 

De drie Brabantse waterschappen (Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta) hanteren sinds  

1 maart 2015 dezelfde (beleids)uitgangspunten voor het beoordelen van plannen waarbij het 

verhard oppervlak toeneemt. Deze uitgangspunten zijn geformuleerd in de 'Beleidsregel 

Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater, Brabantse 

waterschappen'. Bij een toename en afkoppeling van het verhard oppervlak geldt het uitgangspunt 

dat plannen zoveel mogelijk hydrologisch neutraal worden uitgevoerd. De waterschappen maken 

bij het beoordelen van plannen met een toegenomen verhard oppervlak onderscheid tussen grote 

en kleine plannen. Hoewel er relatief veel kleine plannen zijn, veroorzaken deze op 

deelstroomgebiedsniveau nauwelijks een toename van de maatgevende afvoer. Het waterschap 

maakt grofweg onderscheid in projecten met een toename van verhard oppervlak van maximaal 

2000 m², 2000 m² tot 10.000 m² en meer dan 10.000 m². Wanneer de toename van het verhard 

oppervlak minder is dan 2000 m2 is er vanuit het waterschap geen compensatieverplichting. In 

deze gevallen is de gemeente het bevoegd gezag. 

 

Omdat de toename van het verhard oppervlak bij het voorliggend planvoornemen minder dan  

2000 m2 bedraagt, is er vanuit het waterschap geen compensatieverplichting. De gemeente 

Eindhoven is derhalve bevoegd gezag. 

 

2.3 Provinciaal beleid 
 

Het provinciaal beleid is onder andere verwoord in het ‘Provinciaal Milieu- en Waterplan  

2016-2021’. Het plan staat voor samenwerken aan Brabant waar iedereen prettig woont, werkt en 

leeft in een veilige en gezonde leefomgeving. Het document vormt de strategische basis voor het 

Brabantse waterbeleid en waterbeheer, voor de korte en lange termijn. Het Waterplan houdt 

rekening met duurzaamheid en klimaatveranderingen. Het is een breed gedragen beleidsplan, 

omdat het tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met veel belanghebbende (water)partijen 

in Brabant. 

 

In figuur 2 is te zien dat het plangebied is gelegen binnen het gebied dat is aangeduid als ‘water in 

bebouwd gebied'. Vanuit het Provinciaal Milieu- en Waterplan zijn hier geen nadere eisen aan 

verbonden. 
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Het plangebied is niet gelegen in een waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied of een 

boringsvrije zone. 

Figuur 2: uitsnede Provinciaal Milieu- en Waterplan 

 

2.4 Gemeentelijk beleid 
 

Sinds 1 januari 2008 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het hemelwater, het afvalwater en het 

grondwater. Het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) 2015-2018 verantwoordt aan de inwoners van 

Eindhoven de ambities en bijbehorende maatregelen en middelen op watergebied. Met het GRP 

geeft de gemeente invulling aan de gemeentelijke zorgplicht en op het gebied van (grond)water.  

 

De gemeente hanteert de voorkeursvolgorde voor het omgaan met regenwater zoals genoemd in 

de Wet milieubeheer. Een belangrijk uitgangspunt is dat de zorgplicht begint bij de burger. Bij 

regenwater geldt dat lokale lozing van het regenwater in het milieu (al dan niet via een 

gemeentelijk regenwaterriool) de voorkeur geniet boven lozing op een gemengd stelsel. Lozing op 

oppervlaktewater is gelijkwaardig aan lozing in de bodem. De voorkeursvolgorde is:  

1. (her)gebruik van regenwater. Het regenwater wordt opgevangen om binnen de ontwikkeling 

nuttig in te zetten waardoor het niet tot afvoer komt;  

2. bergen en vertraagd afvoeren. Na hevige regenval wordt water in het plangebied opgevangen 

en tijdelijk geborgen om vervolgens vertraagd te worden afgevoerd naar de openbare ruimte. 

Voorbeelden zijn: bergingsvijvers, wadi’s, groene daken etc.;  

3. rechtstreeks afvoeren naar oppervlaktewater. Indien regenwater niet kan worden geborgen 

wordt het afgevoerd naar gebieden met oppervlaktewater zoals vijvers, sloten en kanalen;  

4. afvoeren naar het riool. Alleen als de eerste drie opties niet mogelijk zijn, vindt afvoer van 

regenwater plaats via de riolering. 

 

Bij nieuwbouw wordt gescheiden riolering aangelegd, zo wordt hemelwater losgekoppeld van 

stedelijk afvalwater. Doordat hemelwater in principe schoon is, kan het direct worden geloosd op 

oppervlaktewater of in de bodem worden geïnfiltreerd. 
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Voor 'Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen' wordt het beleid van het waterschap De Dommel 

gevolgd. Op grond hiervan is het in Eindhoven verplicht om bij bouwontwikkelingen die meer dan 

250 m2 verharding toevoegen (t.o.v. de bestaande situatie) waterbergende voorzieningen met een 

vertraagde afvoer aan te leggen. Om dat te bereiken kan gedacht worden aan groene daken, 

wadi's of bergende voorzieningen onder de grond. 
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3 Situatie plangebied 
 

Het plangebied is gelegen aan de Maria van Bourgondiëlaan in Eindhoven. De locatie heeft een 

oppervlakte van circa 3329 m2 en betreft de kadastrale percelen van de gemeente Gestel, sectie D, 

nummers 3752 en 3753. Het perceel is momenteel bebouwd met woningen en begroeid met gras 

en bomen. In figuur 3 is de bestaande situatie weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: bestaande situatie 

 

3.1 Grondwater 
 

De gemiddelde hoogste grondwaterstand in de omliggende gebieden van het plangebied bedraagt 

tussen de 0,70 tot 0,90 m-mv (bron: Atlas van de ondergrond, gemeente Eindhoven). Voor zover 

bekend vinden in de directe omgeving van de locatie geen grootschalige grondwateronttrekkingen 

plaats die een directe invloed hebben op de grondwaterstand en grondwaterstroming op de locatie.  

 

3.2 Oppervlaktewateren 
 

Circa 160 meter ten noordwesten van het plangebied is een A-watergang (KS66) gelegen, in 

verbinding met A-watergang GE1.3. Dit is waterloop Gender. In navolgende figuur 4 zijn de 

watergangen weergegeven. 

 

3.3 Bodem 
 

Op een nabij gelegen locatie aan de Maria van Bourgondiëlaan is een verkennend en nader 

bodemonderzoek uitgevoerd (Tritium Advies, 2016). Hierin blijkt dat de eerste deklaag (dikte 
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26 meter) is opgebouwd uit fijne slibhoudende zanden, zandige leem, klei en veen met een slechte 

tot goede doorlatendheid. Het eerste watervoerende pakket heeft een goede doorlatendheid. De 

bodem is derhalve mogelijk geschikt voor infiltratie van hemelwater.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: uitsnede Legger, ligging oppervlaktewater 
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4 Waterbergingsopgave 
 

Van het bouwplan zijn de gegevens bekend zoals weergegeven in navolgende tabel 1.  

 

Tabel 1: gegevens oppervlakten 

gebruik oppervlak oude situatie nieuwe situatie 

Totaal plangebied 3329 m2 3329 m2 

dakoppervlak gebouwen  790 m2  1242 m2 

terreinverharding (parkeerplaatsen en tuinen) 170 m2  263 m2  

overige terreinverharding  450 m2  706 m2  

Totaal verharding (dak en terrein) 1410 m2 2211 m2 

Totaal onverhard (groen en deel tuinen) 1919 m2  1118 m2 

 

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de totale verharding toeneemt met 801 m2. 

Omdat de toename van het verhard oppervlak kleiner dan 2000 m2 is, geldt vanuit de Keur geen 

compensatieverplichting. Voor het planvoornemen is de gemeente Eindhoven bevoegd gezag. Het 

gemeentelijk beleid is erop gericht dat hemelwater zoveel mogelijk ter plaatse wordt verwerkt. 

 

Voor de afvoer van hemelwater geldt het uitgangspunt 'hydrologisch neutraal ontwikkelen'. Dit 

houdt in dat het hemelwater dat op daken en verhardingen valt, niet versneld mag worden 

afgevoerd naar oppervlaktewater. Voor behandeling van dit water geldt de waterkwantiteitstrits, 

waarbij optie 1 het meest wenselijk en optie 4 het minst wenselijk is: 

1. hergebruiken; 

2. vasthouden; 

3. bergen; 

4. afvoeren naar oppervlaktewater. 

 

4.1 Afvoer hemelwater 
 

Conform het beleid van zowel gemeente als waterschap dient de uitbreiding van het verhard 

oppervlak namelijk hydrologisch neutraal te zijn. De gemeente Eindhoven en het waterschap 

hanteren een bergingseis van 60 mm per m2 toename van verharding. Op basis van deze maximale 

compensatie eis van 60 mm kan worden uitgegaan van circa 48 m3 berging.  

 

Bij 'bergen' kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een buffersloot met een geknepen afvoer naar de 

nabij gelegen watergang. De initiatiefnemer dient deze berging in principe op eigen terrein te 

realiseren.  

 

Hergebruik kan overwogen worden maar is geen strikte eis. Het eventueel hergebruiken van 

hemelwater voor toiletspoeling vraagt een hoge investering. Ook het toepassen van groene daken 

geeft een verminderde en vertraagde afvoer van afgekoppelde neerslag, maar vraagt eveneens 

een hoge investering. 

 

Berging kan ook gerealiseerd worden door middel van regentonnen, een slootje, vijver, verlaging 

in de openbare ruimte of (indien geen zichtbaar water wenselijk is) infiltratiekratten. Door een 

regenton dusdanig te construeren dat deze vanaf een bepaald waterniveau langzaam leegloopt op 

de erfverharding richting onverhard terrein kan ter plaatse infiltratie van het hemelwater afkomstig 
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van deze daken plaatsvinden. Het water uit de regenton kan bovendien worden gebruikt voor het 

begieten of besproeien van de tuin in droge periodes (maar ook voor kamerplanten en bepaalde 

schoonmaakklussen).  

 

Uiteraard kan er ook voor een combinatie van oplossingsrichtingen worden gekozen. De exacte 

locatie, dimensionering en uitwerking van het infiltratiesysteem zal in samenspraak met de 

gemeente Eindhoven (bij de uitwerking van het bouwplan) nader worden bepaald. Voor alle 

oplossingsrichtingen geldt sowieso dat het regenwater en afvalwater gescheiden zal worden 

ingezameld.  

 

4.2 Aandachtspunten 
 

Geadviseerd wordt om het ontwerpen en het aanleggen van een infiltratievoorziening door een op 

dit gebied ervaren specialist uit te laten voeren. Het opstellen van een nader plan van aanpak 

(detailtekening en –berekening), het toepassen van grondverbetering en het realiseren van 

onderhoudsmogelijkheden maken in de regel onderdeel uit van deze werkzaamheden. Op deze 

wijze moet voorkomen worden dat de toekomstige infiltratievoorzieningen onjuist gedimensioneerd 

zijn, op de verkeerde diepte wordt aangelegd, onvoldoende functioneren of dat de 

infiltratiecapaciteit na verloop van tijd snel en te veel terugloopt. 

 

Extreme neerslag 

Wateroverlast vanwege extreme buien wordt voorkomen door bij het bepalen van het bouwpeil van 

de nieuwe woningen te zorgen voor het hiervoor noodzakelijke hoogteverschil met de omliggende 

infrastructuur. Extreme neerslag zal derhalve dan niet meteen tot natte voeten leiden.  

 

Materiaalgebruik 

De afkoppeling van het hemelwater van het afvalwater maakt dat er in de bebouwing geen 

materialen gebruikt mogen worden die de grondwaterkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden, zoals 

uitlogende materialen, bijvoorbeeld zink en lood.  

 

In het afwateringssysteem van de daken moeten voorzieningen worden aangebracht om vaste 

bestanddelen als bladeren, zand, ander sediment en dergelijke achter te houden zodat het systeem 

niet verstopt raakt of dicht gaat slibben na verloop van tijd. Deze voorzieningen moeten goed 

bereikbaar blijven, om ze regelmatig te kunnen onderhouden en reinigen.  

 

Het is niet toegestaan chemische bestrijdingsmiddelen toe te passen of agressieve 

reinigingsmiddelen te gebruiken op de af te koppelen verharde oppervlakken. Het is in beperkte 

mate toegestaan tijdens gladheid door bevriezing of sneeuwval zout als gladheidbestrijdingsmiddel 

op de bestrating en parkeerplaatsen e.d. toe te passen. Een alternatief kan bijvoorbeeld zand zijn. 

 

Regelmatig onderhoud van de aanvoerzijde van de voorzieningen zal noodzakelijk zijn om te 

garanderen dat het systeem blijft functioneren. Ook dienen standleidingen op de juiste manier te 

worden toegepast zodat voldoende beluchting en ontluchting van de binnenriolering is 

gewaarborgd en mogelijk stankoverlast wordt voorkomen.  
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5 Eindconclusie 
 

Uit het vorenstaande blijkt dat voor onderhavig plangebied sprake is van een 

compensatieverplichting van 48 m3. Aan deze bergingsopgave kan op verschillende manieren 

invulling worden gegeven. Bij de verwerking van hemelwater streeft de gemeente Eindhoven naar 

een gescheiden inzameling. Waar mogelijk dient regenwater eerst te worden geborgen binnen het 

plangebied waarna het alsnog vertraagd kan worden afgevoerd.  

 

De voorkeursvolgorde van de gemeente Eindhoven is:  

1. (her)gebruik van regenwater. Het regenwater wordt opgevangen om binnen de ontwikkeling 

nuttig in te zetten waardoor het niet tot afvoer komt;  

2. bergen en vertraagd afvoeren. Na hevige regenval wordt water in het plangebied opgevangen 

en tijdelijk geborgen om vervolgens vertraagd te worden afgevoerd naar de openbare ruimte. 

Voorbeelden zijn: bergingsvijvers, wadi’s, groene daken etc.; 

3. rechtstreeks afvoeren naar oppervlaktewater. Indien regenwater niet kan worden geborgen 

wordt het afgevoerd naar gebieden met oppervlaktewater zoals vijvers, sloten en kanalen; 

4. afvoeren naar het riool. Alleen als de eerste drie opties niet mogelijk zijn, vindt afvoer van 

regenwater plaats via de riolering. 

 

Voor het uitwerken van de waterberging dient een waterhuishoudkundig plan te worden opgesteld.  
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Groene Bureaus hanteert een gedragscode die opdrachtgevers en andere belanghebbenden een basis biedt om de 

leden van het netwerk aan te spreken op de kwaliteit van hun werk en aangeleverde producten.
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Stam + De Koning Vastgoed en Bouw begeleidt de sloop van 14 één laagse woningen met kap in 

Eindhoven. Figuur 1 geeft de ligging weer van plangebied. 

 

 
Figuur 1. Ligging van het plangebied (rood omlijnd). Bron: Google Maps. 

 

De (voorgenomen) ontwikkelingen hebben aanleiding gegeven voor deze quickscan natuurwetgeving. 

Hierin is nagegaan welke effecten de ingreep heeft op lokaal voorkomende beschermde flora en fauna. 

Daarnaast is nagegaan welke invloed de ingreep heeft op beschermde Natura 2000-gebieden en 

overige beschermde natuurgebieden. 

1.2 Doel en status van dit document 

Het risico bestaat dat het plangebied deel uitmaakt van leefgebieden van diverse beschermde soorten. 

Dit document geeft inzicht in de mogelijke knelpunten in het kader van natuurwetgeving en -beleid en 

mogelijke effecten als gevolg van het project. 

 

Het doel van dit document is om vast te stellen of de natuurwetgeving de geplande ontwikkeling in de 

weg staat. De ingreep kan een negatief effect hebben op beschermde natuurwaarden (plant- en 

diersoorten en bijbehorende leefgebieden) en beschermde gebieden. Dit document geeft aan of en 

welke vervolgstappen noodzakelijk zijn om te voldoen aan de minimale onderzoekinspanning vanuit 

de Wet natuurbescherming en het Natuurnetwerk Nederland. Daarnaast worden mitigerende 

(verzachtende) maatregelen aangegeven om significant negatieve effecten op voorhand te voorkomen 

en daarmee te voldoen aan de natuurwetgeving. 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt een korte beschrijving gegeven van de relevante wet- en regelgeving.  Hoofdstuk 

3 beschrijft de geplande werkzaamheden en de werkwijze van de inventarisaties van de 

natuurwaarden. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de beleids- en veldinventarisaties 

weergegeven. Hoofdstuk 5 beschrijft de effecten van de voorgenomen ingreep op Natura 2000- 

gebieden, de in en nabij het plangebied aanwezige natuurwaarden, evenals de mogelijke overtredingen 

op de Wet natuurbescherming. Hoofdstuk 6 geeft de conclusies en aanbevelingen weer. 
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2 Wet- en regelgeving  

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een korte toelichting gegeven op de juridische bescherming van de Nederlandse 

natuur. De Wet natuurbescherming (Wnb), die per 1 januari 2017 is ingegaan, vervangt drie wetten: de 

Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en Faunawet en de Boswet. De Natuurbeschermingswet 1998 

zorgde voor de bescherming van (natuur)gebieden en de Flora- en faunawet regelde de bescherming 

van alle in het wild levende planten- en diersoorten, dus ook buiten de beschermde gebieden. Bij 

werkzaamheden met betrekking tot ruimtelijke ingrepen, moest worden nagegaan of deze negatieve 

gevolgen zouden kunnen hebben voor beschermde soorten en/of beschermde gebieden. Bij kap van 

bomen moest worden bepaald of de Boswet van toepassing was (de Boswet regelde het behoud van 

bosopstanden of compensatie ervan). De basis van de nieuwe wetgeving blijft in grote lijnen gelijk, al 

verandert er wel een aantal zaken. 

2.2 Bescherming van Natura 2000-gebieden 

Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora 

en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. Wat betreft gebiedsbescherming, vervalt 

de bescherming van de Beschermde natuurmonumenten. Deze vallen echter vrijwel altijd (op enkele 

kleine gebieden na) binnen Natura 2000 of het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS) en 

houden dus indirect wel bescherming, zij het niet in dezelfde mate. De provincies hebben daarnaast de 

bevoegdheid om bijzondere provinciale landschappen of bijzondere provinciale natuurgebieden aan te 

wijzen. Zij kunnen in een later stadium door de Minister worden toegevoegd aan Natura 2000-

gebieden. 

Verder verandert er voor Natura-2000 gebieden weinig. De bescherming van deze gebieden is 

namelijk gebaseerd op internationale verplichtingen en die zijn niet veranderd. 

Per Natura 2000-gebied zijn (instandhoudings)doelen (voor soorten en vegetatietypen) opgesteld. 

Iedereen die vermoedt of kan weten dat zijn handelen of nalaten, gelet op de instandhoudingdoelen, 

nadelige gevolgen voor een Natura 2000-gebied kan hebben, is verplicht deze handelingen achterwege 

te laten of te beperken. Het bevoegd gezag kan schadelijke activiteiten beperken en eisen dat een 

vergunning op de Wnb wordt aangevraagd. Regulier beheer en bestaand gebruik zijn opgenomen in 

Natura 2000-beheerplannen. Na vaststelling van de beheerplannen hoeft daarvoor geen vergunning 

aangevraagd te worden. 

 

Wetlands worden beschermd door het internationale Ramsar-verdrag. Het zijn ook Natura 2000-

gebieden en daardoor beschermd door de Wnb. 

 

Toetsing van de voorgenomen werkzaamheden in het plangebied aan de Wnb wat betreft Natura 2000-

gebieden is opgenomen in hoofdstuk 5. 

2.3 Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN), vroeger de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd, is het 

Nederlandse netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet 

natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. Het NNN is 

gebaseerd op provinciale regelgeving, die met ingang van de Wnb niet is veranderd. In het 

Natuurnetwerk Nederland liggen: 

• bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken; 

• gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt; 

• landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer; 
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• ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de  

Waddenzee; 

• alle Natura 2000-gebieden. 

 

Vanaf 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor de begrenzing en ontwikkeling van dit 

natuurnetwerk. Tot die tijd was de Rijksoverheid hiervoor verantwoordelijk. In het Natuurpact hebben 

de provincies met het rijk afgesproken om tot 2027 80.000 hectare natuur in te richten. Het NNN moet 

uiteindelijk samen met de natuurgebieden in andere Europese landen het aaneengesloten pan-Europees 

Ecologisch Netwerk (PEEN) vormen. 

 

De provincies hebben – zoals ook al in paragraaf 2.2 aangegeven - de bevoegdheid om bijzondere 

provinciale landschappen of bijzondere provinciale natuurgebieden aan te wijzen. Veel provincies 

hebben de Nationale Landschappen (sinds 2011 geen onderdeel meer van nationaal beleid) in hun 

provinciale beleid opgenomen. 

 

De toetsing van de voorgenomen werkzaamheden in het plangebied aan het provinciale beleid is 

opgenomen in hoofdstuk 5. 

2.4 Beschermde planten en dieren 

De lijsten met beschermde soorten zijn veranderd. Er zijn soorten die voorheen beschermd waren en 

onder de Wnb niet meer en andersom. Zo zijn een aantal soorten orchideeën, de kleine modderkruiper 

en rode bosmieren sinds 1 januari 2017 niet meer beschermd. De Wnb kent drie algemene 

beschermingsregimes waarin de voorschriften van de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en twee 

verdragen (Bern en Bonn) zijn geïmplementeerd en waarin aanvullende voorschriften zijn gesteld voor 

de dier- en plantensoorten die niet onder die specifieke voorschriften vallen, maar wel bescherming 

behoeven (zie bijlage 1 voor een toelichting op verboden handelingen, afwijkingsmogelijkheden en 

criteria voor ontheffing/vrijstelling per beschermingsregime): 

- Vogels 

   alle vogels in de zin van de Vogelrichtlijn (paragraaf 3.1 van de Wnb). Verder nemen de meeste 

provincies de onder de Flora- en faunawet benoemde vogelsoorten waarvan het nest jaarrond werd 

beschermd over. Voor een aantal vogelsoorten geldt dat hun nesten jaarrond beschermd zijn, ook als 

de soort op het moment van de handeling geen gebruik maakt van het nest. Dit is het geval wanneer 

een vogelsoort jaarlijks terugkeert naar zijn nest en niet of nauwelijks in staat is om elders in zijn 

leefgebied een vervangend nest te vinden of te maken. 

- Internationaal beschermde soorten 

   alle dieren en planten, genoemd in de bijlagen bij de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en    

Bonn (paragraaf 3.2 van de Wnb); 

- Overige beschermde soorten 

   soorten genoemd in de bijlage bij de Wnb, die niet onder de reikwijdte van paragraaf 3.2 vallen 

(paragraaf 3.3 van de Wnb). Hieronder vallen onder meer de ‘algemene’ soorten die onder de Flora- 

en faunawet bij ruimtelijke ingrepen waren vrijgesteld. Vrijwel al deze soorten zijn door alle 

provincies eveneens voor ruimtelijke ingrepen vrijgesteld (een uitzondering geldt bijvoorbeeld voor 

de mol, die onder de Wnb niet meer is beschermd). 

 

De beschermde status van soorten kan echter per provincie verschillen. Provincies hebben de 

bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde 

soorten (Provinciale staten van Noord-Brabant, 2016; Provincie Noord-Brabant, 2016). Er is dan geen 

ontheffing nodig voor werkzaamheden. 

 

Voor soorten die ook niet in de bijlagen van de Wnb worden genoemd, fungeert de zorgplichtbepaling 

(artikel 1.11 Wnb) als vangnet. Op grond van deze bepaling moeten schadelijke handelingen voor alle 

in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving in beginsel achterwege worden 
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gelaten, dan wel moeten maatregelen worden genomen om schadelijke gevolgen (zoveel mogelijk) te 

voorkomen. 

 

De toetsing van de voorgenomen werkzaamheden in het plangebied aan de Wnb wat betreft flora en 

fauna is opgenomen in hoofdstuk 5. 
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3 Werkwijze 

3.1 Beschrijving van de werkzaamheden 

Alle woningen in het plangebied worden gesloopt. Het gaat om de woningen aan de Louise de 

Colignystraat 1 t/m 7 oneven, Maria van Bourgondiëlaan 67 t/m 77 oneven en Maximiliaanstraat 2 t/m 

8 even. De bestaande vegetatie wordt verwijderd, maar het viertal laanbomen aan de Maria van 

Bourgondiëlaan blijft behouden. In het plangebied zullen vervolgens 14 à 15 nieuwe woningen op 

vergelijkbare wijze worden gebouwd. Dit wordt een mix van één- en twee laagse woningen, alle met 

kap. Aan de noordoost- en aan de zuidwestzijde in het plangebied worden parkeerplaatsen gerealiseerd 

(zie figuur 2). 

 

 
Figuur 2. Impressie van de toekomstige situatie. Het rood omlijnde gebied wordt een woning of 

een doorgang. 

3.2  Werkwijze 

De quickscan is uitgevoerd door middel van een veldbezoek en een bronnenonderzoek. Op 24 januari 

2018 heeft Faunaconsult het plangebied bezocht, evenals de omringende zone. Hierbij werden 

beschermde planten op naam gebracht en werd beoordeeld voor welke beschermde plant- en 

diersoorten het plangebied geschikte habitat biedt. Waarnemingen van soorten in het plangebied zijn 

genoteerd. Met betrekking tot zoogdieren werd speciaal gelet op pootafdrukken, krabsporen, wissels, 

uitwerpselen, haren, graafsporen, holen en potentieel geschikte verblijfplaatsen. Het bureauonderzoek 

is gebaseerd op vrij verkrijgbare verspreidingsbronnen en waarnemingen van soorten: 

- Synbiosys alterra (www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase). 

- RAVON (www.ravon.nl). Verspreidingsgegevens van amfibieën, reptielen en vissen. 
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4 Aanwezige beschermde natuurwaarden 

4.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied (weergegeven in figuur 1) is gelegen ten zuidwesten van het centrum van Eindhoven. 

Aan de zuidoostzijde van het plangebied ligt een basisschool. De overige zijdes worden begrensd door 

woningen en in het westen bevindt zich een parkeerplaats. Het plangebied bestaat uit 14 woningen, die 

zijn verdeeld over twee rijtjes van 4 en één rijtje van 6 woningen, opgesteld in een U-vorm. In de 

voor- en achtertuintjes groeien algemeen voorkomende planten als coniferen, hortensia, haagbeuk, 

ruwe berk, wilg en duinriet. Aan de binnenkant van de U-vorm, aangrenzend aan en tussen de 

achtertuintjes, bevindt zich een gazon met daarin soorten als madeliefje en klimop. 

4.2 Natura 2000-gebieden 

Figuur 3 laat de ligging van het plangebied zien ten opzichte van nabijgelegen Natura 2000-gebieden 

in de provincie Noord-Brabant. Natura 2000-gebied ‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’ is het 

meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, op een afstand van 4,4 kilometer ten zuidoosten van het 

plangebied. Natura 2000-gebied ‘Strabrechtse Heide & Beuven’ ligt op circa 8,1 kilometer ten oosten 

van het plangebied. Natura 2000-gebied ‘Kempenland-West’ ligt op circa 9,4 kilometer ten westen van 

het plangebied. Overige Natura 2000-gebieden liggen op meer dan 10 kilometer afstand van het 

plangebied, evenals Wetlands. 

 

 
Figuur 3. Natura 2000-gebieden (geel weergegeven) ten opzichte van het plangebied (rode stip). 

Bron: www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/. 

4.3 Natuurnetwerk Nederland 

Op circa 1,3 kilometer ten oosten van het plangebied liggen de dichtstbijzijnde onderdelen van het 

NatuurNetwerk Brabant (NNB). Deze bestaan uit de beheertypes ‘Droog bos met productie’ en ‘Beek 

en bron’ (zie figuur 4). 
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Figuur 4. Globale ligging van het plangebied (rood omlijnd) ten opzichte van het NNB 

(donkerbruin ‘Droog bos met productie’ en felblauw ‘Beek en bron’). Bron: 

http://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/natuurbeheerplan. 

4.4 Overige beschermde gebieden 

Het plangebied maakt geen deel uit van een Nationaal Landschap. 

4.5 Beschermde planten en dieren 

Vogels 

Tijdens het veldbezoek werden in het plangebied kauw en ekster waargenomen. Tegen de fruitboom 

op het gazon zijn twee mezennestkasten opgehangen (zie figuur 5). Nestmateriaal is hierin afwezig. In 

de boom zit ook een spechtengat (zie figuur 6); deze holte is met behulp van een ladder en 

boomcamera geïnspecteerd. De nestkom bleek niet meer functioneel te zijn, doordat er in de bodem 

van de de holte een groot gat was gehakt. Resten van eierschalen en nestmateriaal waren in de holte 

dan ook afwezig. Spechten- en mezennesten zijn dus afwezig. 
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Figuur 5. Opgehangen mezennestkastjes in het plangebied. 

 

 
Figuur 6. De fruitboom in het gazon met holte. 
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Vanwege de aanwezigheid van dakgoten direct onder de dakpannen zijn op deze plek geen geschikte 

nestplaatsen voor gierzwaluwen. De gevelpannen zijn ook ongeschikt als nestplaats, gezien hier niet 

genoeg ruimte is voor gierzwaluwen om zich te laten vallen; dit moet ongeveer 3 meter zijn en er 

moeten daarnaast vrije aanvliegroutes beschikbaar zijn (BIJ12, 2017a). Dit is hier niet het geval. 

 

De te slopen woningen zijn allemaal voorzien van degelijk dakschroot dat doorloopt tot in de dakgoot. 

Deze plekken zijn daarom ontoegankelijk voor huismussen. De gevelpannen zijn echter wel 

toegankelijk, daar ze niet zijn afgestreken met specie. Alle gevelpannen zijn tijdens het veldbezoek 

geïnspecteerd en daarbij werd 1 huismusnest waargenomen (zie figuur 7). Nesten van huismussen zijn 

jaarrond beschermd; overige jaarrond beschermde vogelnesten zijn in en rond het plangebied afwezig. 

Waarschijnlijk broeden er in het broedseizoen wel algemeen voorkomende vogels zoals de merel in de 

opgaande vegetaties in het plangebied. 

 

 
Figuur 7. Huismusnest onder een gevelpan aan de Maximiliaanstraat 2. 

 

Zoogdieren 

Onder Vogels is al beschreven dat er in het gazon een boom met een holte aanwezig is (zie figuur 6). 

Deze holte is met behulp van een ladder en boomcamera geïnspecteerd en bleek van boven en onderen 

open te zijn. De holte is daardoor ook niet geschikt als vleermuisverblijf, omdat het hiervoor te tochtig 

is. Overige bomen met holtes zijn niet in het plangebied waargenomen. 

 

De te slopen woningen hebben geen open stootvoegen. Er bevinden zich wel ventilatiesleuven in de 

muren, maar deze bevinden zich op enkelhoogte. Het is onwaarschijnlijk dat vleermuizen via deze 

kieren de woning in kunnen, omdat ze een hogere ingang met vrije aanvliegroute nodig hebben 

(BIJ12, 2017b). De gevelpannen steken over en zijn niet in specie gelegd, waardoor de spouw 

toegankelijk is voor vleermuizen. De spouwen zijn weliswaar gevuld met glas- of steenwol, maar er 

zit een ruimte van 10 à 20 centimeter tussen het isolatiemateriaal en de folie. Onder de gevelpannen 

ligt een folie tot op het buitenblad, over de gehele lengte van de spouw. Hieronder zijn kleine 

openingen die toegang geven tot de achterliggende spouw (zie figuur 8), welke als zomer-, kraam-, 

paar- en winterverblijf kan dienen. De woningen kunnen zomer-, kraam-, paar- en/of winterverblijven 

van verschillende soorten vleermuizen bevatten, maar geen massa-winterverblijven. 
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Massawinterverblijven bevinden zich doorgaans in grote spleetvormige ruimten en deze zijn afwezig 

(Korsten et al., s.a.). 

 

 
Figuur 8. Folie onder de gevelpannen (links) en een opening (rode pijl) tussen en folie en 

spouwmuur (rechts). 

 

Het is mogelijk dat de laanbomen langs de Maria van Bourgondiëlaan fungeren als vaste vliegroute en 

foerageergebied van vleermuizen. Vaste vliegroutes en foerageergebieden zijn, net als onder de Flora- 

en faunawet, onder de Wnb beschermd (deze worden onder de Wet natuurbescherming als een 

voortplantingsplaats en rustplaats gezien; Ministerie van Economische zaken, 2016). Omdat de 

laanbomen langs de Maria van Bourgondiëlaan behouden blijven, vallen ze feitelijk buiten het 

plangebied. 

 

Dassenburchten, dassensporen, eekhoornnesten etc. zijn in het plangebied afwezig. Sporen, wissels, 

uitwerpselen etc. van zoogdieren, die behoren tot de categorieën ‘Internationaal beschermde soorten’ 

zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen. 

 

Planten 

In het plangebied zijn alleen algemene, niet beschermde planten waargenomen. 

 

Amfibieën en andere soorten 

Het is mogelijk dat delen van het plangebied fungeren als landhabitat van enkele algemene 

amfibieënsoorten. Wateren die als voortplantingshabitat voor amfibieën kunnen dienen zijn echter 

afwezig. Reptielen en andere soorten, die beschermd zijn onder de Wnb, zijn niet te verwachten in het 

plangebied. Tabel 1 geeft de beschermde soorten weer die mogelijk in het plangebied voorkomen. 
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Tabel 1. Beschermde soorten die mogelijk een vaste rust- of voortplantingsplaats in het plangebied 

hebben. Het beschermingsregime van de soorten in de Wnb is eveneens weergegeven. 

Nederlandse naam en wetenschappelijke naam 

 

Vogels 

met strenger 

beschermd nest 

Internationaal 

beschermde 

soorten 

Overige 

beschermde 

soorten 

Aardmuis (Microtus agrestis)   X 

Bosmuis (Apodemus sylvaticus)   X 

Bosspitsmuis (Sorex araneus)   X 

Huisspitsmuis (Crocidura russula)   X 

Huismuis (Mus musculus)   X 

Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus)   X 

Veldmuis (Microtus arvalis)   X 

Laatvlieger (Eptesicus serotinus)  X  

Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii)  X  

Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus)  X  

Gewone pad (Bufo bufo)   X 

Bruine kikker (Rana temporaria)   X 

Huismus (Passer domesticus)  X   
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5 Mogelijke effecten op beschermde natuurwaarden 

5.1 Natura 2000 

Het plangebied bevindt zich op ruime afstand van Natura 2000-gebieden (zie figuur 3); Natura 2000-

gebieden ‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’, ‘Strabrechtse Heide & Beuven’, ‘Kempenland-

West’ liggen op een afstand van 4,4 tot 9,4 kilometer van het plangebied. De sloop van de huidige en 

de bouw van de nieuwe woningen zal naar verwachting leiden tot tijdelijk verhoogde stikstofuitstoot. 

Dit wordt echter weer gecompenseerd door verbeterde nieuwe woningen. Ook vanwege de grote 

afstand tot Natura 2000-gebieden plus het feit dat er tussen het plangebied en deze Natura 2000-

gebieden een deel van de bebouwde kom van Eindhoven ligt, is het niet waarschijnlijk dat de plannen 

een negatief effect zullen hebben op deze Natura 2000-gebieden. 

5.2 Natuurnetwerk Brabant (NNB) 

Het dichtstbijzijnde onderdeel van het NNB (‘Droog bos met productie’) ligt op 1,3 kilometer ten 

oosten van het plangebied (zie figuur 4). Wegens de afstand tot het plangebied heeft de voorgenomen 

nieuwbouw hierop waarschijnlijk geen negatief effect, ook omdat er tussen het plangebied en het bos 

nog een woonwijk ligt. Daarnaast liggen de te slopen/realiseren woningen in een grote, reeds langer 

bestaande woonwijk. 

5.3 Beschermde planten en dieren 

Algemene zoogdieren en amfibieën  

- Bij de werkzaamheden kunnen vaste voortplantings- en of rustplaatsen van algemene beschermde 

zoogdieren worden verstoord. Individuen kunnen hierbij worden verstoord. 

 

Vleermuizen 

- In de te slopen woningen zijn mogelijk diverse voortplantings- en rustplaatsen van verschillende 

soorten vleermuizen aanwezig. Bij de sloopwerkzaamheden worden mogelijk voortplantingsplaatsen 

en/of rustplaatsen vernietigd. Vleermuizen kunnen hierbij worden verstoord, verwond of gedood. 

 

Vogels 

- Door bomen en struiken tijdens het broedseizoen te rooien, kunnen nesten van broedende vogels 

worden verstoord, hun jongen kunnen hierdoor te lang worden achtergelaten en eieren kunnen te lang 

niet worden bebroed. Ook kunnen vogels/nesten of jongen worden vernietigd. 

 

- Onder de gevelpannen van het te slopen huis aan de Maximiliaanstraat 2 bevindt zich een nest van de 

huismus. Indien het huis in het broedseizoen wordt gesloopt, kan dit leiden tot sterfte van jonge 

huismussen en/of hun eieren. Jaarrond kan de sloop leiden tot het vernietigen van jaarrond beschermde 

huismusnesten. 

 

In de volgende tabel zijn de mogelijke overtredingen van de verbodsbepalingen van de Wnb 

weergegeven. In hoofdstuk 6 wordt uitgelegd hoe deze overtredingen kunnen worden voorkomen. 
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Tabel 2. Mogelijke overtredingen van algemene verbodsbepalingen van de Wnb. Zie bijlage 1 voor 

een verklaring van de beschermingscategorieën en een overzicht van alle verbodsbepalingen.   

Soort Beschermingsregime 

Wnb 

Art. 

3.1 

lid 1 

Art. 

3.1 

lid 2 

Art. 

3.5 

lid 1 

Art. 

3.5 

lid 2 

Art. 

3.5 

lid 3 

Art. 

3.5 

lid 4 

Art. 

3.10 

lid 1 

Algemene in het plangebied  

broedende vogels 

Vogels X X      

Huismus Vogels (jaarrond 

beschermd nest) 

X X      

Vleermuizen Internationaal 

beschermde  

soorten 

  X X  X  

Algemeen voorkomende 

grondgebonden zoogdieren  

en amfibieën 

Overige soorten       X 

Artikel 3.1 (m.b.t. Vogels) 

 - lid 1: het opzettelijk doden en vangen van vogels 

 - lid 2: het opzettelijk vernielen en beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren en het wegnemen 

            van nesten 

Artikel 3.5 (m.b.t. Internationaal beschermde soorten):  

- lid 1: het opzettelijk doden of vangen van soorten  

- lid 2: het opzettelijk verstoren van soorten  

- lid 3: het opzettelijk vernielen en rapen van eieren van soorten  

- lid 4: het beschadigen en vernielen van de voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van soorten 

Artikel 3.10 lid 1 (m.b.t. A-soorten): het is verboden 

(a) in het wild levende A-soorten opzettelijk te doden of te vangen; 

(b) de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de A-soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen; en 

De onder (a) en (b) genoemde verboden zijn niet van toepassing op de bos-, huisspits- en veldmuis voor zover 

deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende ervan of roerende zaken bevinden (artikel 3.10 lid 3 

Wnb). 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Natura 2000 

Vanwege de grote afstand tussen het plangebied en Natura 2000-gebieden, zijn er geen negatieve 

effecten op Natura 2000-gebieden te verwachten. Hierdoor is er geen vergunning nodig op grond van 

de Wnb. 

6.2 Natuurnetwerk Brabant 

De realisatie van de woningen en de ingebruikname heeft waarschijnlijk geen negatieve effecten op 

het droge bos in het NNB (zie paragraaf 5.2). Omdat er geen negatieve effecten op het NNB zijn te 

verwachten, zijn er op dit punt geen bezwaren vanuit het provinciale natuurbeleid. 

6.3 Beschermde planten en dieren  

Algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren en amfibieën: vrijstelling 

In het plangebied komen mogelijk enkele algemene zoogdieren voor, die onder de Wnb zijn 

beschermd. Het gaat om algemeen voorkomende soorten (zogenaamde A-soorten), waarvoor in 

Noord-Brabant een vrijstelling geldt in geval van ruimtelijke ontwikkeling en beheer en onderhoud. 

Dit houdt in dat deze soorten verstoord mogen worden, zonder dat daar vooraf een ontheffing voor is 

verkregen. Wel geldt altijd de Zorgplicht (artikel 1.11 Wnb); deze houdt in dat nadelige gevolgen voor 

dieren en planten altijd zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Om aan de algemene zorgplicht 

te voldoen, moeten tijdens het werk worden aangetroffen dieren zo snel mogelijk naar een 

aangrenzende locatie buiten het plangebied worden verplaatst. 

 

Vleermuizen: aanvullend onderzoek 

De te slopen woningen bevatten mogelijk vleermuisverblijven. De sloop van deze gebouwen kan 

leiden tot verstoring of vernietiging van vleermuizen en hun verblijven. Omdat alle vleermuissoorten 

streng zijn beschermd, dient het voorkomen van dergelijke verblijven conform het vleermuisprotocol 

(Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus et al., 2017) te worden onderzocht. Volgens het 

vleermuisprotocol zijn daartoe 4 onderzoeksronden (met telkens 3 personen) nodig: 

- 2 ronden (2 avonden) onderzoek met batdetectors in de kraamtijd (periode 15 mei – 15 juli, 

waarbij er minimaal 30 dagen zit tussen de twee bezoeken); 

- 2 ronden (1 avond en 1 ochtend) onderzoek met batdetectors in de paartijd (15 augustus – 1 

oktober, waarbij er minimaal 20 dagen zit tussen de twee bezoeken). 

 

Indien blijkt dat er vleermuisverblijven aanwezig zijn, dient de functionaliteit daarvan te worden 

gewaarborgd. Dit houdt in dat er op aangepaste wijze wordt gesloopt (zodat er geen vleermuizen 

worden gedood) en dat er nieuwe vleermuisverblijven gecreëerd moeten worden. Om vertraging te 

voorkomen, is het verstandig om vooruitlopend op de resultaten van het vleermuizenonderzoek alvast 

vleermuiskasten verspreid over de wijk op te hangen. Gewone dwergvleermuizen hebben bijvoorbeeld 

de tijd nodig om aan nieuwe verblijfplaatsen te wennen. Gedurende deze gewenningsperiode moeten 

zowel de oorspronkelijke situatie als de nieuw aangebrachte vervangende voorzieningen beide 

aanwezig zijn (BIJ12, 2017b). In de omgeving zijn reeds vleermuiskasten opgehangen, die eventueel 

gebruikt kunnen worden als tijdelijke mitigatie (zie figuur 9 en 10). Er moet dan wel blijken dat die 

niet al worden gebruikt door vleermuizen. Het is echter beter om voor zekerheid te gaan en voor 1 

april 2018 alvast 4 vleermuiskasten van het type VK WS 02 Vleermuizenkast (te bestellen bij 

Vivara.com) op te hangen. Dit dient te gebeuren aan niet te slopen panden binnen een straal van 100 à 

200 meter van het plangebied (BIJ12, 2017b). Als blijkt dat er vleermuisverblijven aanwezig zijn die 

door de sloopwerkzaamheden zullen worden vernietigd, wordt vertraging van de werkzaamheden (in 

verband met de gewenningsperiode) in de meeste gevallen voorkomen. 

 

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders 
Besluitnummer 1446980
 Zaaknummer V18/35439

d.d. 15-10-2019

Ontwerp-vergunning
verleend



Quickscan natuurwetgeving Maria van Bourgondiëlaan e.o. te Eindhoven 

 
17 

 
Figuur 9. Reeds gerealiseerde vleermuiskasten aan de Maria van Bourgondiëlaan 2c. 

 

 
Figuur 10. Gerealiseerde vleermuismitigatie aan de Maria van Bourgondiëlaan (rode pijlen). 

 

Het voorgenoemde type vleermuiskast is een uitwendig model, dat in principe niet geschikt is als 

permanente vervanging. Indien blijkt dat er in de te slopen woningen vleermuisverblijven aanwezig 

zijn, dan dient er in de nieuwbouw een veelvoud van het aantal gevonden vleermuisverblijven te 

worden gerealiseerd. Vleermuiskasten die geschikt zijn om te dienen als permanente vervanging, 

dienen zich inwendig in het gebouw te bevinden. Het gaat om typen als Vivara IB VL 01 

Inbouwsteen, die wordt gekoppeld aan een extra compartiment (Vivara   IB VL 02; zie figuur 11). Een 

goedkoper en beter alternatief bestaat uit het maken van een open stootvoeg van minstens 2 cm breed, 

waarbij er in de achterliggende spouw een stuk geplastificeerd volièregaas van 2 bij 1 meter wordt 

geplaatst waaraan de vleermuizen kunnen hangen. 
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Vogels: kap buiten het broedseizoen 

In de bomen en opgaande vegetatie komen in het broedseizoen mogelijk beschermde vogelnesten 

voor. Het gaat om vogels waarvan het nest niet jaarrond wordt beschermd en waarvoor geen 

omgevingscheck nodig is. Doden en vernielen van 

broedvogels/eieren/jongen moet worden voorkomen door 

de bouwwerkzaamheden buiten het broedseizoen uit te 

voeren (buiten de periode 15 maart – 15 juli). Door 

naleving van deze mitigerende maatregel worden ten 

aanzien van vogels geen overtredingen van de Wnb 

begaan. 

 

Huismus 

In het dak van de te slopen woning aan de 

Maximiliaanstraat 2 broeden jaarlijks huismussen. Nesten 

van deze soort zijn jaarrond beschermd. Vóór 15 maart 

van het jaar waarin de sloop plaatsvindt, dienen twee er 2 

huismusnestkasten (type Vivara NK SA 01 Nestkast 

ovaal) te worden geplaatst aan omliggende panden die 

niet gesloopt worden. Om schade aan jongen en eieren 

van de huismus te voorkomen, dient de woning met het 

huismusnest buiten de periode 15 maart - 1 september te worden gesloopt. Om permanente vervanging 

van huismusnesten te realiseren, is het aan te raden om in de nieuwbouw integraal 4 

huismusnestkasten (type Vivara NK MU 06 Nestkast Mus) in te bouwen. 

Figuur 1. Vleermuizenkast Vivara 

IB VL 01 gekoppeld aan Vivara IB 

VL 02). 
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Bijlage 1: Toelichting per beschermingsregime 

Vogels 
Verbodsbepalingen en afwijkingsmogelijkheden 

Het beschermingsregime voor vogels is neergelegd in de artikelen 3.1 tot en met 3.4 van de Wnb. 

Deze bepalingen gelden voor alle van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als 

bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. 

Op grond van de artikelen 3.1 en 3.2 gelden voor deze vogels de volgende verboden: 

• het opzettelijk doden en vangen van vogels (artikel 3.1 lid 1 Wnb) 

• het opzettelijk vernielen en beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren en het wegnemen 

 van nesten (artikel 3.1 lid 2 Wnb) 

• het rapen en houden van eieren (artikel 3.1 lid 3 Wnb) 

• het opzettelijk storen van vogels indien dit van wezenlijke invloed is op de staat van 

 instandhouding van de desbetreffende soort (artikel 3.1 lid 4 en 5 Wnb) 

• het verkopen, vervoeren voor verkoop, onder zich hebben voor verkoop of ten verkoop 

 aanbieden van (gemakkelijk herkenbare delen of producten van) dode of levende vogels (artikel 

3.2 lid 1 Wnb) 

• het, anders dan voor verkoop, houden en vervoeren van (gemakkelijk herkenbare delen of  

 producten van) dode of levende vogels (artikel 3.2 lid 6 Wnb); 

• het, voor zover bij of krachtens de Wnb toegestaan, vangen of doden van vogels met – kort  

 gezegd – verboden middelen en het achtervolgen met behulp van in de Vogelrichtlijn 

 genoemde vervoermiddelen overeenkomstig de in de Vogelrichtlijn omschreven wijze (artikel 

3.4 lid 1 Wnb). 

 

Het beschermingsregime gaat uit van het ‘nee, tenzij-principe’. Dit betekent dat de genoemde 

schadelijke handelingen verboden zijn, tenzij het bevoegd gezag een afwijking van het verbod toestaat. 

Die toestemming kan worden verleend door middel van een ontheffing of vrijstelling. 

 

Criteria voor ontheffing of vrijstelling 

Gedeputeerde staten (‘GS’) kunnen van vrijwel alle hierboven omschreven verboden ontheffing 

verlenen. Provinciale staten (‘PS’) kunnen daarnaast bij verordening vrijstelling verlenen van deze 

verboden. Voor een paar specifieke verboden is de minister van Economische Zaken (de ‘minister’) 

het bevoegd gezag, namelijk de verboden die zien op de verkoop en het vervoer van vogels. Indien een 

afwijking van een verbodsbepaling wordt toegestaan, moet daarbij in ieder geval worden bepaald op 

welke soort de afwijking betrekking heeft, welke middelen, installaties of methoden voor het vangen 

of doden zijn toegestaan en welke voorwaarden gelden ter beperking van de risico’s en met betrekking 

tot het tijdstip en de plaats van de handeling. Daarnaast moet voor de verlening van een ontheffing of 

vrijstelling aan een aantal cumulatieve criteria zijn voldaan. Dit betekent dat er: 

• geen andere bevredigende oplossing mag bestaan, 

• de maatregelen niet mogen leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding van de 

        desbetreffende soort en 

• de ontheffing nodig is in verband met één van de volgende zes gronden: 

- het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; 

- het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 

- ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren; 

- ter bescherming van flora of fauna; 

- voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten of voor de 

daarmee samenhangende teelt; of 

- om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van 

bepaalde vogels in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde 

omstandigheden toe te staan. 
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Internationaal beschermde soorten 
Internationaal beschermde soorten zijn strikt beschermd 

Deze soorten worden in de praktijk vaak aangeduid als de ‘strikt beschermde soorten’, omdat voor 

deze soorten alleen onder strikte voorwaarden ontheffing van een verbodsbepaling kan worden 

verkregen. Bekende voorbeelden van habitatsoorten zijn de drijvende waterweegbree, de rugstreeppad 

en de zandhagedis. 

 

Verbodsbepalingen 

De belangrijkste verboden uit de Wnb zijn: 

• het opzettelijk doden of vangen van habitatsoorten (artikel 3.5 lid 1 Wnb) 

• het opzettelijk verstoren van habitatsoorten (artikel 3.5 lid 2 Wnb) 

• het opzettelijk vernielen en rapen van eieren van habitatsoorten (artikel 3.5 lid 3 Wnb) 

• het beschadigen en vernielen van de voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van habitatsoorten 

 (artikel 3.5 lid 4 Wnb) 

• het opzettelijk plukken en verzamelen, afsnijden, ontwortelen en vernielen van habitatsoorten 

 (artikel 3.5 lid 5 Wnb) 

• het, anders dan voor verkoop, onder zich hebben of vervoeren van habitatsoorten (artikel 3.6 lid 

2 Wnb). 

 

Criteria voor ontheffing of vrijstelling 

Gedeputeerde Staten kunnen van deze verboden ontheffing verlenen en Provinciale Staten kunnen bij 

verordening vrijstelling verlenen van deze verboden (artikel 3.8 lid 2 en 3.9 lid 2 Wnb). Er is een 

aantal (cumulatieve) criteria (opgesomd in artikel 3.8 lid 5 Wnb) om ontheffing of vrijstelling te 

kunnen verlenen; deze worden slechts verleend indien: 

• er geen andere bevredigende oplossing bestaat (alternatieventoets); 

• er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun 

        natuurlijk verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan;  

• de ontheffing of vrijstelling nodig is:  

- in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna of in het belang van de 

instandhouding van de natuurlijke habitats; 

- ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, 

bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom; 

- in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende 

redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 

economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 

- voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor 

de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van 

planten; of 

- om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve 

wijze en binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling 

vastgesteld aantal van bepaalde dieren van de aangewezen soort te vangen of onder 

zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of vrijstelling 

vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te plukken of onder 

zich te hebben. 
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Overige beschermde soorten 
Algemeen 

Overige beschermde soorten zijn niet beschermd vanwege de Europese wet- en regelgeving. Het gaat 

hier om de in het wild levende diersoorten die worden genoemd in onderdeel A van de bijlage bij de 

Wnb. Voorbeelden zijn de hermelijn en de wezel (‘A-soorten’). Daarnaast worden vaatplanten 

beschermd van de soorten die worden genoemd in onderdeel B in de bijlage bij de Wnb, zoals de 

akkerboterbloem en de muurbloem (‘B-soorten’). Uit de wetsgeschiedenis is gebleken dat het nodig is 

om deze soorten bij wet aan te wijzen, omdat zij niet voldoende worden beschermd door enkel de 

zorgplicht. Het gaat daarbij in het bijzonder om soorten die in Nederland in hun voortbestaan worden 

bedreigd. Op de bijlagen zijn dan ook bijvoorbeeld de Rode Lijst-soorten aangewezen. 

 

Verboden handelingen 

Het is verboden op grond van artikel 3.10 lid 1 Wnb: 

(a) in het wild levende A-soorten opzettelijk te doden of te vangen; 

(b) de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de A-soorten opzettelijk te beschadigen of te 

vernielen en 

(c) B-soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te 

snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

De onder (a) en (b) genoemde verboden zijn niet van toepassing op de bos-, huisspits- en veldmuis 

voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende ervan of roerende zaken bevinden 

(artikel 3.10 lid 3 Wnb). Voor deze overige soorten gelden dus minder verboden dan voor de strikt 

beschermde soorten. Zo is bijvoorbeeld het (opzettelijk) verstoren van soorten niet verboden. 

 

Ruimere afwijkingsmogelijkheden 

Voor de overige soorten gelden bovendien ruimere afwijkingsmogelijkheden dan voor de strikt 

beschermde soorten. Artikel 3.8 Wnb (dat de afwijkingsmogelijkheden voor Habitatsoorten bepaalt) is 

grotendeels van overeenkomstige toepassing op de overige soorten. Dit betekent dat een ontheffing of 

vrijstelling slechts wordt verleend indien: 

• er geen andere bevredigende oplossing bestaat (alternatieventoets); 

• er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun 

        natuurlijk verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan;  

• de ontheffing of vrijstelling nodig is:  

- in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna of in het belang van de 

instandhouding van de natuurlijke habitats; 

- ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, 

bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom; 

- in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende 

redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 

economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 

- voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor 

de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van 

planten; of 

- om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve 

wijze en binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling 

vastgesteld aantal van bepaalde dieren van de aangewezen soort te vangen of onder 

zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of vrijstelling 

vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te plukken of onder 

zich te hebben. 

 

Anders dan voor Habitatsoorten, kan voor de overige soorten ook ontheffing of vrijstelling worden 

verleend als dit noodzakelijk is (artikel 3.8 lid 2): 

- in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder 

begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 
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- ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, 

schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen; 

- ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze 

dieren ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in 

verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden; 

- ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren; 

- in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw; 

- in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, 

waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of 

bermen, of in het kader van natuurbeheer; 

- in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten 

van een bepaald gebied, of 

- ten behoeve van het algemeen belang. 

 

 

Overzicht verbodsbepalingen Wet natuurbescherming (Ministerie van Economische Zaken, 2016) 
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1 Inleiding 
 

In opdracht van Stam + De Koning Vastgoed en Bouw een akoestisch onderzoek 

wegverkeerslawaai uitgevoerd ten behoeve van de beoogde nieuwbouw van 15 woningen aan de 

Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd ten behoeve 

van een juridisch-planologische procedure. 

 

In onderhavige rapportage is deze zogenaamde “Nieuwe situatie” getoetst aan de normstelling van 

de Wet geluidhinder (Wgh) en er is aangegeven wat de consequenties zijn. Op basis van de 

resultaten van deze toetsing wordt vervolgens beoordeeld of voor het nieuwbouwproject extra 

geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn. 

 

De aspecten spoorweglawaai, luchtverkeerslawaai en industrielawaai zijn in het onderhavige 

onderzoek niet beschouwd. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Locatiegegevens 
 

Het plangebied is gelegen aan de Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. In bijlage 1 is een 

situatietekening van het plangebied opgenomen.  

 

Voor wegverkeerslawaai is het plan gelegen binnen de geluidzone van de Beemdstraat, 

Limburglaan, Karel de Grotelaan en Keizer Karel V Singel. Het plan is tevens gelegen in de 

nabijheid van diverse 30 km/uur wegen. Dit type weg vormt een afwijkende categorie binnen de 

Wet geluidhinder. Formeel kan voor deze wegen geen hogere waarde worden aangevraagd of 

verleend, aangezien deze wegen niet zoneplichtig zijn. Echter voor de waarborging van een goed 

akoestisch woon- en leefklimaat dient de geluidbelasting op de gevels van nieuw te bouwen 

woningen nabij 30 km/uur wegen alsnog te worden bepaald. Derhalve is in het onderhavige 

akoestisch onderzoek tevens de geluidbelasting ten gevolge van de 30 km/uur wegen Clovislaan, 

Karel de Stoutestraat, Solmsweg en Maria van Bourgondiëlaan inzichtelijk gemaakt.   

 

2.2 Uitgangspunten bouwkundige situatie 
 

De berekeningen in onderhavig onderzoek zijn gebaseerd op de situatietekening zoals 

weergegeven in het door Pauwert Architectuur aangeleverde dwg-bestand, model 02a van 21 

februari 2018 

 

2.3 Gegevens wegverkeer 
 

De verkeersgegevens van de bovengenoemde wegen zijn verstrekt door de gemeente Eindhoven. 

Van de wegen zijn prognosegegevens van het jaar 2030 voorhanden. 

 

De verkeersinvoergegevens zijn door de gemeente aangeleverd middels een in Geomilieu in te 

voeren shape-bestand. In onderstaande tabellen 2.1 tot en met 2.8 worden de meest relevante 

verkeersgegevens inclusief de maximum snelheid en wegdektype samengevat gepresenteerd. 

Wanneer de verkeersgegevens verschillen per weggedeelte zijn de verkeersgegevens weergegeven 

van het meest maatgevende dan wel het dichtst bij het plangebied gelegen weggedeelte. 

 

Tabel 2.1: gegevens wegverkeer Limburglaan 

Limburglaan 

maximum snelheid: 70 km/uur 

wegdek: Referentiewegdek 

jaar: 2030 etmaalintensiteit: 36.519 mvt. 

 dag avond nacht 

gemiddeld per uur (%) 6,99 2,41 0,80 

lichte mvt. (%) 87,12 94,11 85,88 

middelzware mvt. (%) 7,04 3,19 7,39 

zware mvt. (%) 5,83 2,71 6,73 
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Tabel 2.2: gegevens wegverkeer Karel de Grotelaan 

Karel de Grotelaan 

maximum snelheid: 50 km/uur 

wegdek: SMA-NL5 

jaar: 2030 etmaalintensiteit: 15.132 mvt. 

 dag avond nacht 

gemiddeld per uur (%) 6,68 3,65 0,65 

lichte mvt. (%) 85,72 90,94 86,06 

middelzware mvt. (%) 8,01 5,60 9,07 

zware mvt. (%) 6,27 3,45 4,87 

 

Tabel 2.3: gegevens wegverkeer Beemdstraat 

Beemdstraat 

maximum snelheid: 50 km/uur 

wegdek: Referentiewegdek 

jaar: 2030 etmaalintensiteit: 23.435 mvt. 

 dag avond nacht 

gemiddeld per uur (%) 6,70 3,60 0,65 

lichte mvt. (%) 82,79 89,36 83,20 

middelzware mvt. (%) 9,08 6,09 10,48 

zware mvt. (%) 8,12 4,55 6.32 

 

Tabel 2.4: gegevens wegverkeer Keizer Karel V Singel 

Keizer Karel V Singel 

maximum snelheid: 70 km/uur 

wegdek: Referentiewegdek 

jaar: 2030 etmaalintensiteit: 35.492 mvt. 

 dag avond nacht 

gemiddeld per uur (%) 7,00 2,38 0,81 

lichte mvt. (%) 86,11 93,60 84,80 

middelzware mvt. (%) 7,62 3,47 7,98 

zware mvt. (%) 6,28 2,93 7,23 

 

Tabel 2.5: gegevens wegverkeer Maria van Bourgondiëlaan 

Maria van Bourgondiëlaan 

maximum snelheid: 30 km/uur 

wegdek: Elementenverharding in keperverband 

jaar: 2030 etmaalintensiteit: 163 mvt. 

 dag avond nacht 

gemiddeld per uur (%) 6,66 4,08 0,45 

lichte mvt. (%) 99,90 99,96 99,94 

middelzware mvt. (%) 0,05 0,02 0,05 

zware mvt. (%) 0,05 0,01 0,01 

 

Tabel 2.6: gegevens wegverkeer Solmsweg 

Solmsweg 

maximum snelheid: 30 km/uur 

wegdek: Elementenverharding in keperverband 

jaar: 2030 etmaalintensiteit: 3496 mvt. 

 dag avond nacht 

gemiddeld per uur (%) 6,70 4,02 0,45 

lichte mvt. (%) 96,64 98,58 97,60 

middelzware mvt. (%) 1,75 0,94 1,81 

zware mvt. (%) 1,61 0,48 0,59 
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Tabel 2.7: gegevens wegverkeer Clovislaan 

Clovislaan 

maximum snelheid: 30 km/uur 

wegdek: Elementenverharding in keperverband 

jaar: 2030 etmaalintensiteit: 3506 mvt. 

 dag avond nacht 

gemiddeld per uur (%) 6,70 4,02 0,45 

lichte mvt. (%) 96,64 98,58 97,60 

middelzware mvt. (%) 1,75 0,94 1,81 

zware mvt. (%) 1,61 0,48 0,59 

 

Tabel 2.8: gegevens wegverkeer Karel de Stoutestraat 

Karel de Stoutestraat 

maximum snelheid: 30 km/uur 

wegdek: Referentiewegdek 

jaar: 2030 etmaalintensiteit: 1908 mvt. 

 dag avond nacht 

gemiddeld per uur (%) 6,69 4,01 0,45 

lichte mvt. (%) 96,66 98,58 97,61 

middelzware mvt. (%) 1,74 0,94 1,80 

zware mvt. (%) 1,60 0,48 0,59 

 

2.4 Modellering 
 

Als maatgevende toetshoogte voor de begane grond van de nieuwe woningen is 1,5 meter boven 

maaiveld aangehouden. Voor de eerste en tweede verdieping is respectievelijk 4,5 en 7,5 meter 

gehanteerd. Voor alle punten is gerekend met invallend geluid.  

 

In de berekeningen is als rekenparameter bodemfactor 0,00 (akoestisch hard) aangehouden met 

uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden. De ingevoerde bodemgebieden zijn als akoestisch 

zacht (bodemfactor 1,00) gemodelleerd. Deze gebieden betreffen groenvoorzieningen. Rondom de 

nieuwe woningen is een bodemgebied gemodelleerd met een bodemfactor van 0,50 (akoestisch 

half hard/zacht). Dit vanwege de aan te leggen tuinen met bestrating. Voor het lokale maaiveld is 

17,0+NAP aangehouden. De Limburglaan heeft een verloop in hoogte van 17,0+NAP bij de rotonde 

met o.a. de Karel de Grotelaan naar 19,8+NAP aan de noordzijde van het gemodelleerde gebied. 

Dit hoogteverschil is meegenomen in het model. Gebouwhoogtes van de bestaande omliggende 

bebouwing zijn conform de absolute hoogtegegevens uit het Actueel Hoogtebestand Nederland. 

 

Er hoeft ter hoogte van het plangebied geen hellingcorrectie te worden toegepast. 

  

Ter plaatse van de geregelde kruising van de Limburglaan en de Karel de Grotelaan is een 

kruispuntcorrectie toegepast met een kruispuntkental (q) van 1. 

  

Ter plaatse van de geregelde kruising van de Limburglaan en de Beemdstraat is een 

kruispuntcorrectie toegepast, met een kruispuntkental (q) van 2/3. 
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3 Wet- en regelgeving 

3.1 Berekeningsmethode 
 

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaardrekenmethode 2” zoals deze is 

beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. 

 

De invoergegevens van het akoestisch model wegverkeerslawaai zijn weergegeven in bijlage 2. 

Een grafische weergave van deze invoergegevens is weergegeven in bijlage 3. 

 

3.2 Randvoorwaarden Wet geluidhinder 

3.2.1 Inleiding 

 

Met de geluidbelasting in dB van een weg wordt bedoeld de Lden-waarde van het geluidniveau in 

dB. Lden is de geluidbelasting in dB op een plaats en vanwege een bron over alle perioden van 

07.00 - 19.00 uur, van 19.00 - 23.00 uur en van 23.00 - 07.00 uur van een jaar als omschreven in 

bijlage I, onderdeel 1, van richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de 

Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai 

(PbEG L 189). 

 

3.2.2 Geluidzones 

 

Volgens de Wet geluidhinder hebben wegen een zone die zich aan weerszijden van de weg uitstrekt 

vanaf de as van de weg (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de 

geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er 

sprake is van: 

• ligging binnen een woonerf; 

• een maximum snelheid van 30 km/uur. 

 

In tabel 3.1 is de breedte van de geluidzones weergegeven. 

 

Tabel 3.1: breedte van de geluidzones langs wegen 

soort gebied aantal rijstroken breedte geluidzone (m) 

stedelijk 
1 of 2 200 

3 of meer 350 

buitenstedelijk 

1 of 2 250 

3 of 4 400 

5 of meer 600 

 

3.2.3 Artikel 110g 

 

Onze Minister stelt regels op grond waarvan telkens voor een bepaalde periode, al naar gelang de 

geluidproductie van motorvoertuigen in de betrokken periode hoger ligt dan voor de toekomst 

redelijkerwijs is te verwachten, bij de berekening en meting van de geluidbelasting van de gevel 

van woningen of van andere geluidgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidgevoelige 
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terreinen op het resultaat een door hem bepaalde aftrek van niet meer dan 5 dB wordt toegepast. 

 

Conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 bedraagt voornoemde aftrek: 

a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van 

artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is; 

b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van 

artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is; 

c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde 

waarden; 

d. 5 dB voor de overige wegen; 

e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van 

de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder. 

 

De voornoemde aftrek van 5 dB voor overige wegen is tevens gehanteerd voor 30 km/uur wegen. 

Uit technische overwegingen zijn er geen argumenten waarom de aftrek bij 30 km/uur lager zou 

zijn dan bij 50 km/uur. De meest logische werkwijze is derhalve om aan te sluiten bij de aftrek 

zoals die voor 50 km/uur wegen bestaat. 

 

3.2.4 Stedelijk en buitenstedelijk gebied 

 

Binnen de Wet geluidhinder is de toetsing van de geluidbelasting afhankelijk gesteld van de ligging 

van het bouwplan. Er wordt volgens artikel 1 van de Wet geluidhinder onderscheiden: 

• Stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van 

de hoofdstukken VI en VII van de Wet geluidhinder, met uitzondering 

van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen 

de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het 

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. 

• Buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van de 

hoofdstukken VI en VII, het gebied binnen de bebouwde kom, voor 

zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als 

bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. 

 

3.2.5 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012) 

 

Binnen het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is middels artikel 3.5 de mogelijkheid geboden 

om voor wegen met een snelheidsregime van 70 km/uur of meer rekening te houden met de 

toekomstige effecten van Europees bronbeleid. Artikel 3.5 schrijft hierover het volgende: 

• bij de berekening van het equivalent geluidniveau vanwege een weg wordt, voor wegen 

waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 

bedraagt, 2 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie bepaald overeenkomstig bijlage 

III bij deze regeling of als het wegdek bestaat uit dicht asfaltbeton, in afwijking van het 

gestelde in paragraaf 1.5 en 2.4.2 van bijlage III een wegdekcorrectie van 2 dB in rekening 

gebracht; 

• in afwijking van het eerste lid wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de 

representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en 
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het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende wegdektypen: 

a. Zeer Open Asfalt Beton; 

b. tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, met uitzondering van tweelaags Zeer Open Asfalt 

Beton fijn; 

c. uitgeborsteld beton; 

d. geoptimaliseerd uitgeborsteld beton; 

e. oppervlakbewerking. 

 

3.2.6 Normen geluidbelasting 

 

Artikel 82 tot en met 85 van de Wet geluidhinder geven nadere uitleg met betrekking tot de 

geluidbelasting in zogenaamde “Nieuwe situaties” (er dient een ruimtelijke procedure te worden 

gevolgd). 

 

De zogenaamde voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB. Is de geluidbelasting lager dan 48 dB dan 

legt de Wet geluidhinder geen restricties op aan het onderhavige plan. Wordt deze 

voorkeursgrenswaarde overschreden dan kan door de gemeente een hogere waarde worden 

vastgesteld. Indien de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde, kan de 

gemeente ontheffing verlenen indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de 

geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn dan wel op 

overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 

landschappelijke of financiële aard. In navolgende tabellen 3.2 en 3.3 worden de normen uit de 

Wet geluidhinder weergegeven. 

 

Tabel 3.2: normen geluidbelasting in stedelijk gebied 

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een stedelijk gebied 

voorkeursgrenswaarde 48 dB 

maximale ontheffingswaarde 63 dB 

maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw 68 dB 

 

Tabel 3.3: normen geluidbelasting in buitenstedelijk gebied 

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een buitenstedelijk gebied 

voorkeursgrenswaarde 48 dB 

maximale ontheffingswaarde 53 dB 

maximale ontheffingswaarde; agrarische bedrijfswoning 58 dB 

maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw, buiten de bebouwde kom 58 dB 

maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw gelegen binnen de bebouwde kom, binnen de zone langs 

een autoweg of autosnelweg 

63 dB 

 

De locatie in onderhavig onderzoek is gelegen in het stedelijk gebied en betreft de nieuwbouw van 

woningen. Derhalve bedraagt de maximale ontheffingswaarde 63 dB. 

 

3.3 Geluidbeleid gemeente Eindhoven 
 

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is tevens rekening gehouden met het document 

“Hogere Waarden Beleid Geluid” d.d. maart 2010 van de gemeente Eindhoven. Conform dit 

beleidsstuk kan er pas een hogere waarde worden verleend als voldaan wordt aan de hoofdcriteria 

uit de Wet geluidhinder en aan de in het beleidsstuk genoemde aanvullende voorwaarden: 
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• bij een geluidbelasting van meer dan 53 dB door wegverkeer (inclusief aftrek artikel 110g 

Wgh) geldt een verplichting van tenminste één geluidluwe zijde waaraan een verblijfsruimte is 

gesitueerd; 

 

• wanneer de bestemming ligt binnen de zone van meerdere bronnen dan geldt dat de 

gecumuleerde geluidbelasting de maximaal toelaatbare grenswaarde (maximale 

ontheffingswaarde) niet mag overschrijden. 
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4 Rekenresultaten en toetsing 

4.1 Geluidbelasting wegverkeerslawaai 
 

In de navolgende tabellen 4.1 tot en met 4.8 zijn per bron de berekeningsresultaten van de 

toetspunten samengevat weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 4. 

 

Tabel 4.1: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Limburglaan 

toetspunt toetshoogte 

(m) 

geluidbelasting 

excl. artikel 110g 

Wet geluidhinder 

(dB) 

geluidbelasting 

incl. artikel 110g 

Wet geluidhinder 

(dB) 

voorkeurs- 

grenswaarde 

(dB) 

maximale 

ontheffings-

waarde 

(dB) 

alle alle ≤50 ≤48 48 63 

 

Tabel 4.2: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Karel de Grotelaan 

toetspunt toetshoogte 

(m) 

geluidbelasting 

excl. artikel 110g 

Wet geluidhinder 

(dB) 

geluidbelasting 

incl. artikel 110g 

Wet geluidhinder 

(dB) 

voorkeurs- 

grenswaarde 

(dB) 

maximale 

ontheffings-

waarde 

(dB) 

alle alle ≤53 ≤48 48 63 

 

Tabel 4.3: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Beemdstraat 

toetspunt toetshoogte 

(m) 

geluidbelasting 

excl. artikel 110g 

Wet geluidhinder 

(dB) 

geluidbelasting 

incl. artikel 110g 

Wet geluidhinder 

(dB) 

voorkeurs- 

grenswaarde 

(dB) 

maximale 

ontheffings-

waarde 

(dB) 

alle alle ≤53 ≤48 48 63 

 

Tabel 4.4: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Keizer Karel V Singel 

toetspunt toetshoogte 

(m) 

geluidbelasting 

excl. artikel 110g 

Wet geluidhinder 

(dB) 

geluidbelasting 

incl. artikel 110g 

Wet geluidhinder 

(dB) 

voorkeurs- 

grenswaarde 

(dB) 

maximale 

ontheffings-

waarde 

(dB) 

alle alle ≤50 ≤48 48 63 

 

Tabel 4.5: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Clovislaan (30 km/uur) 

toetspunt toetshoogte 

(m) 

geluidbelasting 

excl. artikel 110g 

Wet geluidhinder 

(dB) 

geluidbelasting 

incl. artikel 110g 

Wet geluidhinder 

(dB) 

voorkeurs- 

grenswaarde1 

(dB) 

maximale 

ontheffings-

waarde 

(dB) 

alle alle ≤53 ≤48 48 n.v.t. 
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Tabel 4.6: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Karel de Stoutestraat (30 km/uur) 

toetspunt toetshoogte 

(m) 

geluidbelasting 

excl. artikel 110g 

Wet geluidhinder 

(dB) 

geluidbelasting 

incl. artikel 110g 

Wet geluidhinder 

(dB) 

voorkeurs- 

grenswaarde1 

(dB) 

maximale 

ontheffings-

waarde 

(dB) 

alle alle ≤53 ≤48 48 n.v.t. 

 

Tabel 4.7: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Maria van Bourgondiëlaan (30 km/uur) 

toetspunt toetshoogte 

(m) 

geluidbelasting 

excl. artikel 110g 

Wet geluidhinder 

(dB) 

geluidbelasting 

incl. artikel 110g 

Wet geluidhinder 

(dB) 

voorkeurs- 

grenswaarde1 

(dB) 

maximale 

ontheffings-

waarde 

(dB) 

alle alle ≤53 ≤48 48 n.v.t. 

 

Tabel 4.8: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Solmsweg (30 km/uur) 

toetspunt toetshoogte 

(m) 

geluidbelasting 

excl. artikel 110g 

Wet geluidhinder 

(dB) 

geluidbelasting 

incl. artikel 110g 

Wet geluidhinder 

(dB) 

voorkeurs- 

grenswaarde1 

(dB) 

maximale 

ontheffings-

waarde 

(dB) 

alle alle ≤53 ≤48 48 n.v.t. 

 

Voor alle toetspunten geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen de 

voorkeursgrenswaarde niet overschrijdt. 

 

Derhalve is een procedure hogere waarde niet aan de orde. 

 

                                                

1 Voor 30 km/uur wegen is een voorkeursgrenswaarde conform de Wet geluidhinder niet aan de orde. In het kader van een 

goede ruimtelijk ordening wordt de bijbehorende waarde van 48 dB als richtwaarde beschouwd. 
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4.2 Cumulatieve geluidbelasting 
 

Ten behoeve van een procedure hogere waarde dient conform artikel 110f Wgh de cumulatieve 

geluidbelasting te worden bepaald, indien er sprake is van blootstelling aan meer dan één 

geluidbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door 

verschillende geluidbronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde 

voorkeurswaarde van die onderscheiden bronnen wordt overschreden. Conform de Wet 

geluidhinder dienen voor de cumulatie de zoneplichtige wegen en spoorwegen en de 

geluidbelasting ten gevolge van industrie en/of luchtvaart meegenomen te worden. De cumulatieve 

geluidbelasting dient bepaald te worden conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 

(bijlage I, hoofdstuk 2 ‘Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting’). De correctie conform artikel 

110g Wgh met betrekking tot wegverkeer wordt hierbij niet toegepast. 

 

Dit betekend dat in onderhavige situatie de cumulatieve geluidbelasting niet bepaald hoeft te 

worden. 

 

4.3 Geluidwering gevels (GA;k) 
 

Volgens het bouwbesluit dient de karakteristieke geluidwering van de gevel GA;k voor 

verblijfsgebieden in een woning minimaal de in het vastgestelde besluit hogere waarde opgenomen 

hoogst toelaatbare geluidbelasting minus 33 dB te bedragen. Een gevel van een nieuwbouwwoning 

dient bovendien minimaal een GA;k van 20 dB te hebben.  

 

Aangezien er voor onderhavige woning geen sprake is van een procedure hogere waarde wordt een 

aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels niet noodzakelijk geacht. 
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5 Samenvatting en conclusie 
 

In opdracht van Stam + De Koning Vastgoed en Bouw is een akoestisch onderzoek 

wegverkeerslawaai uitgevoerd ten behoeve van de beoogde herontwikkeling van Maria van 

Bourgondiëlaan te Eindhoven. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd ten behoeve van een 

juridisch-planologische procedure. 

 

Voor wegverkeerslawaai is het plan gelegen binnen de geluidzone van de Limburglaan, 

Beemdstraat, Karel de Grotelaan en Keizer Karel V Singel. Het plan is tevens gelegen in de 

nabijheid van diverse 30 km/uur wegen.  

 

Voor de gezoneerde wegen Limburglaan, Beemdstraat, Karel de Grotelaan en Keizer Karel V Singel, 

als ook voor de 30 km/uur wegen Maria de Bourgondiëlaan, Solmsweg, Clovislaan en Karel de 

Stoutestraat geldt dat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op deze weg de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB op geen enkele gevel van de nieuwe woningen overschrijdt.  

 

Aangezien in onderhavige situatie geen sprake is van een procedure hogere waarde wordt voor de 

woningen een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels niet 

noodzakelijk geacht. Bij toepassing van standaard geluidwerende materialen en maatregelen is er 

te allen tijde sprake van een goed akoestisch woon- en leefklimaat.  
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1801/067/MD-02Tritium Advies
bijlage 2Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

bg01 (semi) openbaar groen 1,00

bg02 (semi) openbaar groen 1,00

bg03 (semi) openbaar groen 1,00

bg04 (semi) openbaar groen 1,00

bg05 (semi) openbaar groen 1,00

bg06 (semi) openbaar groen 1,00

bg07 (semi) openbaar groen 1,00

bg08 (semi) openbaar groen 1,00

bg09 (semi) openbaar groen 1,00

bg10 (semi) openbaar groen 1,00

bg11 (semi) openbaar groen 1,00

bg12 voortuin 0,50

bg13 voortuin 0,50

bg14 (semi) openbaar groen 1,00

bg15 voortuin 0,50

bg16 (semi) openbaar groen 1,00

bg17 voortuin 0,50
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1801/067/MD-02Tritium Advies
bijlage 2Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Type Hbron Helling Wegdek Wegdek. V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) Totaal aantal

W01 Beemdstraat Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  50  50  50  23435,00

W02 Clovislaan Verdeling   0,75   0 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30   1908,00

W03 Clovislaan Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  30  30  30      9,00

W04 Clovislaan Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  30  30  30   3506,00

W05 Karel de Grotelaan Verdeling   0,75   0 W4a SMA-NL5  50  50  50  15132,00

W06 Karel de Grotelaan Verdeling   0,75   0 W4a SMA-NL5  50  50  50  19977,00

W07 Karel de Grotelaan Verdeling   0,75   0 W4a SMA-NL5  50  50  50  15191,00

W08 Karel de Stoutestraat Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  30  30  30   1908,00

W09 Keizer Karel V Singel Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  70  70  70  35492,00

W10 Limburglaan Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  70  70  70  36856,00

W11 Limburglaan Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  70  70  70  38842,00

W12 Limburglaan Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  70  70  70  39252,00

W13 Limburglaan Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  70  70  70  36519,00

W14 Limburglaan Verdeling   0,75   0 W0 Referentiewegdek  70  70  70  36519,00

W15 Maria van Bourgondielaan Verdeling   0,75   0 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30    163,00

W16 Maria van Bourgondielaan Verdeling   0,75   0 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30   2762,00

W17 Maria van Bourgondielaan Verdeling   0,75   0 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30    163,00

W18 Solmsweg Verdeling   0,75   0 W9a Elementenverharding in keperverband  30  30  30   3496,00
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1801/067/MD-02Tritium Advies
bijlage 2Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) Cpl Cpl_W

W01   6,70   3,60   0,65  82,79  89,36  83,20   9,08   6,09  10,48   8,12   4,55   6,32 False  1,5

W02   6,70   4,00   0,45  95,95  98,28  97,11   2,09   1,13   2,17   1,96   0,59   0,72 False  1,5

W03   6,95   4,26   0,47 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- False  1,5

W04   6,69   4,01   0,45  96,66  98,58  97,61   1,74   0,94   1,80   1,60   0,48   0,59 False  1,5

W05   6,68   3,65   0,65  85,72  90,94  86,06   8,01   5,60   9,07   6,27   3,45   4,87 False  1,5

W06   6,69   3,64   0,65  84,57  90,28  84,87   8,68   5,98   9,90   6,75   3,74   5,24 False  1,5

W07   6,68   3,67   0,65  86,07  91,17  86,40   7,84   5,48   8,87   6,10   3,35   4,73 False  1,5

W08   6,70   4,00   0,45  95,95  98,28  97,11   2,09   1,13   2,17   1,96   0,59   0,72 False  1,5

W09   7,00   2,38   0,81  86,11  93,60  84,80   7,62   3,47   7,98   6,28   2,93   7,23 False  1,5

W10   6,99   2,41   0,80  87,14  94,12  85,90   7,03   3,18   7,38   5,83   2,70   6,72 False  1,5

W11   7,00   2,37   0,81  85,57  93,17  84,26   7,91   3,78   8,25   6,52   3,05   7,50 False  1,5

W12   7,00   2,37   0,81  85,62  93,19  84,30   7,88   3,77   8,22   6,50   3,04   7,48 False  1,5

W13   6,99   2,41   0,80  87,12  94,11  85,88   7,04   3,19   7,39   5,83   2,71   6,73 False  1,5

W14   6,99   2,41   0,80  87,12  94,11  85,88   7,04   3,19   7,39   5,83   2,71   6,73 False  1,5

W15   6,66   4,08   0,45  99,90  99,96  99,94   0,05   0,02   0,05   0,05   0,01   0,01 False  1,5

W16   6,67   4,09   0,45  99,43  99,76  99,58   0,33   0,17   0,34   0,24   0,07   0,08 False  1,5

W17   6,66   4,08   0,45  99,90  99,96  99,94   0,05   0,02   0,05   0,05   0,01   0,01 False  1,5

W18   6,70   4,02   0,45  96,64  98,58  97,60   1,75   0,94   1,81   1,61   0,48   0,59 False  1,5
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1801/067/MD-02Tritium Advies
bijlage 2Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Rapport: Groepsreducties
Model: wegverkeer

Groep Reductie Sommatie

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Beemdstraat 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Clovislaan 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Karel de Grotelaan 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Karel de Stoutestraat 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Keizer Karel V Singel 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Limburglaan 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Maria van Bourgondiëlaan 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Solmsweg 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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1801/067/MD-02Tritium Advies
bijlage 2Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 500

G001 Pand in gebruik    27,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G002 Pand in gebruik    40,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G003 Pand in gebruik    34,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G004 Pand in gebruik    32,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G005 Pand in gebruik    24,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G006 Pand in gebruik    25,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G007 Pand in gebruik    25,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G008 Pand in gebruik    25,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G009 Pand in gebruik    25,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G010 Pand in gebruik    20,00     17,98 Absoluut 0 dB False 0,80

G011 Pand in gebruik    25,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G012 Pand in gebruik    25,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G013 Pand in gebruik    23,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G014 Pand in gebruik    22,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G015 Pand in gebruik    22,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G016 Pand in gebruik    22,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G017 Pand in gebruik    22,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G018 Pand in gebruik    48,00     17,87 Absoluut 0 dB False 0,80

G019 Pand in gebruik    19,50     17,03 Absoluut 0 dB False 0,80

G020 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G021 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G022 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G023 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G024 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G025 Pand in gebruik    21,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G026 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G027 Pand in gebruik    22,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G028 Pand in gebruik    22,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G029 Pand in gebruik    25,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G030 Pand in gebruik    22,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G031 Pand in gebruik    20,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G032 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G033 Pand in gebruik    22,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G034 Pand in gebruik    22,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G035 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G036 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G037 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G038 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G039 Pand in gebruik    20,00     17,78 Absoluut 0 dB False 0,80

G040 Pand in gebruik    26,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G041 Pand in gebruik    22,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G042 Pand in gebruik    24,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G043 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G044 Pand in gebruik    26,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G045 Pand in gebruik    22,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G046 Pand in gebruik    22,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G047 Pand in gebruik    65,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G048 Pand in gebruik    20,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G049 Pand in gebruik    22,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G050 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G051 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G052 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G053 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G054 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G055 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G056 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G057 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G058 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G059 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G060 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G061 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G062 Pand in gebruik    19,50     17,02 Absoluut 0 dB False 0,80

G063 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G064 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G065 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G066 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G067 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G068 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G069 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G070 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G071 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G072 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80
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1801/067/MD-02Tritium Advies
bijlage 2Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 500

G073 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G074 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G075 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G076 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G077 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G078 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G079 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G080 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G081 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G082 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G083 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G084 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G085 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G086 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G087 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G088 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G089 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G090 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G091 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G092 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G093 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G094 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G095 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G096 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G097 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G098 Pand in gebruik    22,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G099 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G100 Pand in gebruik    27,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G101 Pand in gebruik    37,00     17,34 Absoluut 0 dB False 0,80

G102 Pand in gebruik    37,00     17,69 Absoluut 0 dB False 0,80

G103 Pand in gebruik    27,50     17,31 Absoluut 0 dB False 0,80

G104 Pand in gebruik    25,00     17,43 Absoluut 0 dB False 0,80

G105 Pand in gebruik    40,00     17,55 Absoluut 0 dB False 0,80

G106 Pand in gebruik    25,00     17,44 Absoluut 0 dB False 0,80

G107 Pand in gebruik    50,00     17,54 Absoluut 0 dB False 0,80

G108 Pand in gebruik    20,00     17,37 Absoluut 0 dB False 0,80

G109 Pand in gebruik    20,00     17,55 Absoluut 0 dB False 0,80

G112 Pand in gebruik    24,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G113 Pand in gebruik    20,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G114 Pand in gebruik    25,00     17,61 Absoluut 0 dB False 0,80

G115 Pand in gebruik    25,00     17,59 Eigen waarde 0 dB False 0,80

G116 Pand in gebruik    27,00     17,61 Absoluut 0 dB False 0,80

G117 Pand in gebruik    37,00     17,78 Absoluut 0 dB False 0,80

G118 Pand in gebruik    24,00     17,75 Absoluut 0 dB False 0,80

G119 Pand in gebruik    20,00     17,60 Absoluut 0 dB False 0,80

G120 Pand in gebruik    20,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G121 Pand in gebruik    25,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G122 Pand in gebruik    28,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G123 Pand in gebruik    40,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G124 Pand in gebruik    22,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G125 Pand in gebruik    22,50     17,28 Absoluut 0 dB False 0,80

G126 Pand in gebruik    29,50     17,06 Absoluut 0 dB False 0,80

G127 Pand in gebruik    22,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G128 Pand in gebruik    22,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G129 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G130 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G131 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G132 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G133 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G134 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G135 Pand in gebruik    22,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G136 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G137 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G138 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G139 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G140 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G141 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G142 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G143 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G144 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G145 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G146 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80
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1801/067/MD-02Tritium Advies
bijlage 2Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 500

G147 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G148 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G149 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G150 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G151 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G152 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G153 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G154 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G155 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G156 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G157 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G158 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G159 Pand in gebruik    22,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G160 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G161 Pand in gebruik    22,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G162 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G163 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G164 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G165 Pand in gebruik    22,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G166 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G167 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G168 Pand in gebruik    22,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G169 Pand in gebruik    22,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G170 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G171 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G172 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G173 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G174 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G175 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G176 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G177 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G178 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G179 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G180 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G181 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G182 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G183 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G184 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G185 Pand in gebruik    22,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G186 Pand in gebruik    22,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G187 Pand in gebruik    28,50     17,01 Absoluut 0 dB False 0,80

G188 Pand in gebruik    32,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G189 Pand in gebruik    28,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G190 Pand in gebruik    28,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G191 Pand in gebruik    28,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G192 Pand in gebruik    32,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G193 Pand in gebruik    32,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G194 Pand in gebruik    32,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G195 Pand in gebruik    28,50     17,21 Absoluut 0 dB False 0,80

G196 Pand in gebruik    28,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G197 Pand in gebruik    32,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G198 Pand in gebruik    28,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G199 Pand in gebruik    28,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G200 Pand in gebruik    32,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G201 Pand in gebruik    28,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G202 Pand in gebruik    28,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G203 Pand in gebruik    32,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G204 Pand in gebruik    28,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G205 Pand in gebruik    28,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G206 Pand in gebruik    28,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G207 Pand in gebruik    26,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G208 Bouwvergunning verleend    24,00     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G209 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80

G210 Pand in gebruik    19,50     17,00 Absoluut 0 dB False 0,80
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1801/067/MD-02Tritium Advies
bijlage 2Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Corr.

kruising Limburglaan - Beemdstraat 2/3

kruising Limburglaan - Karel de Grotelaan 1
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1801/067/MD-02Tritium Advies
bijlage 2Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

t01 Zijgevel W04     17,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t02 Zijgevel W04     17,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t03 Voorgevel W04     17,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t04 Voorgevel W05     17,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t05 Voorgevel W06     17,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t06 Voorgevel W07     17,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t07 Voorgevel W08     17,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t08 Voorgevel W09     17,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t09 Voorgevel W10     17,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t10 Voorgevel W11     17,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t11 Voorgevel W12     17,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t12 Zijgevel W12     17,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t13 Voorgevel W13     17,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t14 Voorgevel W14     17,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t15 Voorgevel W15     17,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t16 Zijgevel W15     17,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t17 Voorgevel W03     17,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t18 Voorgevel W02     17,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t19 Voorgevel W01     17,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t20 Zijgevel W01     17,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t21 Achtergevel W03     17,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t22 Achtergevel W01     17,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t23 Achtergevel W15     17,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t24 Achtergevel W13     17,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t25 Achtergevel W07     17,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t26 Achtergevel W09     17,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t27 Achtergevel W04     17,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

t28 Achtergevel W12     17,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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bijlage 3

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie 1 - wegverkeer] , Geomilieu V4.30

  

160000 160200

382600

382400

  

  
Wegen

  

Toetspunten

  

Bodemgebieden

  

Gebouwen

  

Kruisingen

  

Hoogtelijnen

  

  

0 m

  

70 m

schaal = 1 : 1800

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders 
Besluitnummer 1446980
 Zaaknummer V18/35439

d.d. 15-10-2019

Ontwerp-vergunning
verleend



    

bg07

bg08

bg09

bg10

bg11

bg12

bg13

bg14

bg15

bg16

G007

G020

G030

G038

G040

G044

G055

G064

G071

G098G099

G100

G207

G209

G210

t03

t05

t04

t06

t07

t08

t09

t10

t11 t12

t13

t14

t15

t16

t17

t18

t19 t20

t21

t22

t23

t24

t25

t26

t27

t28

t01

t02

Tritium Advies

Grafische weergave invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

1801/067/MD-02

bijlage 3

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie 1 - wegverkeer] , Geomilieu V4.30

  

160040 160080

382520

382480

382440

  

  
Wegen

  

Toetspunten

  

Bodemgebieden

  

Gebouwen

  

Kruisingen

  

Hoogtelijnen

  

  

0 m

  

20 m

schaal = 1 : 500

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders 
Besluitnummer 1446980
 Zaaknummer V18/35439

d.d. 15-10-2019

Ontwerp-vergunning
verleend



Tritium Advies 1801/067/MD-02 

Grafische weergave invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai bijlage 3 

  

 

 

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders 
Besluitnummer 1446980
 Zaaknummer V18/35439

d.d. 15-10-2019

Ontwerp-vergunning
verleend



 

   

 

BIJLAGE 4: Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders 
Besluitnummer 1446980
 Zaaknummer V18/35439

d.d. 15-10-2019

Ontwerp-vergunning
verleend



1801/067/MD-02Tritium Advies
bijlage 4Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beemdstraat
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t01_A Zijgevel W04 1,50 26,3 22,5 15,9 26,4

t01_B Zijgevel W04 4,50 28,6 24,9 18,3 28,8

t01_C Zijgevel W04 7,50 34,6 31,0 24,2 34,7

t02_A Zijgevel W04 1,50 26,7 22,9 16,4 26,8

t02_B Zijgevel W04 4,50 28,9 25,2 18,5 29,0

t02_C Zijgevel W04 7,50 34,8 31,3 24,5 35,0

t03_A Voorgevel W04 1,50 23,6 19,9 13,3 23,8

t03_B Voorgevel W04 4,50 26,4 22,7 16,0 26,5

t03_C Voorgevel W04 7,50 34,0 30,5 23,7 34,2

t04_A Voorgevel W05 1,50 23,3 19,6 13,0 23,5

t04_B Voorgevel W05 4,50 26,1 22,4 15,8 26,2

t04_C Voorgevel W05 7,50 33,4 30,0 23,1 33,6

t05_A Voorgevel W06 1,50 22,3 18,5 11,9 22,4

t05_B Voorgevel W06 4,50 24,9 21,2 14,5 25,0

t05_C Voorgevel W06 7,50 31,5 28,0 21,2 31,7

t06_A Voorgevel W07 1,50 20,7 16,9 10,3 20,8

t06_B Voorgevel W07 4,50 22,6 18,8 12,2 22,7

t06_C Voorgevel W07 7,50 25,5 21,8 15,1 25,6

t07_A Voorgevel W08 1,50 19,6 15,9 9,3 19,7

t07_B Voorgevel W08 4,50 20,8 17,0 10,4 20,9

t07_C Voorgevel W08 7,50 22,8 19,1 12,4 22,9

t08_A Voorgevel W09 1,50 19,1 15,3 8,7 19,2

t08_B Voorgevel W09 4,50 20,0 16,3 9,7 20,2

t08_C Voorgevel W09 7,50 21,7 18,0 11,4 21,9

t09_A Voorgevel W10 1,50 18,1 14,4 7,8 18,3

t09_B Voorgevel W10 4,50 18,4 14,7 8,1 18,6

t09_C Voorgevel W10 7,50 18,7 14,9 8,3 18,8

t10_A Voorgevel W11 1,50 16,8 13,1 6,5 17,0

t10_B Voorgevel W11 4,50 16,9 13,2 6,6 17,1

t10_C Voorgevel W11 7,50 16,9 13,2 6,6 17,1

t11_A Voorgevel W12 1,50 16,5 12,8 6,2 16,6

t11_B Voorgevel W12 4,50 16,5 12,8 6,2 16,7

t11_C Voorgevel W12 7,50 16,6 12,8 6,2 16,7

t12_A Zijgevel W12 1,50 13,8 9,9 3,4 13,9

t12_B Zijgevel W12 4,50 14,5 10,6 4,2 14,6

t12_C Zijgevel W12 7,50 15,3 11,5 5,0 15,4

t13_A Voorgevel W13 1,50 22,7 18,9 12,4 22,8

t13_B Voorgevel W13 4,50 19,9 16,1 9,6 20,0

t13_C Voorgevel W13 7,50 22,6 19,0 12,3 22,8

t14_A Voorgevel W14 1,50 21,5 17,7 11,1 21,6

t14_B Voorgevel W14 4,50 16,6 12,8 6,3 16,8

t14_C Voorgevel W14 7,50 15,3 11,5 5,0 15,4

t15_A Voorgevel W15 1,50 22,3 18,6 12,0 22,4

t15_B Voorgevel W15 4,50 28,2 24,7 17,9 28,4

t15_C Voorgevel W15 7,50 30,6 27,1 20,2 30,8

t16_A Zijgevel W15 1,50 23,3 19,5 13,0 23,4

t16_B Zijgevel W15 4,50 24,6 20,9 14,3 24,8

t16_C Zijgevel W15 7,50 27,3 23,6 16,9 27,4

t17_A Voorgevel W03 1,50 24,3 20,6 14,0 24,5

t17_B Voorgevel W03 4,50 27,0 23,3 16,7 27,2

t17_C Voorgevel W03 7,50 32,9 29,4 22,6 33,1

t18_A Voorgevel W02 1,50 25,2 21,4 14,8 25,3

t18_B Voorgevel W02 4,50 27,6 23,9 17,3 27,7

t18_C Voorgevel W02 7,50 33,6 30,0 23,2 33,7

t19_A Voorgevel W01 1,50 25,7 21,9 15,3 25,8

t19_B Voorgevel W01 4,50 28,5 24,8 18,1 28,6

t19_C Voorgevel W01 7,50 34,7 31,2 24,4 34,9

t20_A Zijgevel W01 1,50 19,9 16,0 9,5 20,0

t20_B Zijgevel W01 4,50 23,4 19,6 13,1 23,5

t20_C Zijgevel W01 7,50 26,3 22,6 16,0 26,4

t21_A Achtergevel W03 1,50 12,3 8,5 1,9 12,4

t21_B Achtergevel W03 4,50 13,0 9,2 2,7 13,1

t21_C Achtergevel W03 7,50 13,4 9,5 3,0 13,5

t22_A Achtergevel W01 1,50 13,1 9,2 2,7 13,2

t22_B Achtergevel W01 4,50 14,2 10,3 3,8 14,3

t22_C Achtergevel W01 7,50 15,0 11,1 4,6 15,1

t23_A Achtergevel W15 1,50 26,2 22,3 15,8 26,3

t23_B Achtergevel W15 4,50 25,8 22,1 15,5 26,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1801/067/MD-02Tritium Advies
bijlage 4Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beemdstraat
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t23_C Achtergevel W15 7,50 29,0 25,3 18,7 29,2

t24_A Achtergevel W13 1,50 22,0 18,2 11,6 22,1

t24_B Achtergevel W13 4,50 22,8 19,0 12,5 22,9

t24_C Achtergevel W13 7,50 27,6 23,9 17,3 27,8

t25_A Achtergevel W07 1,50 20,5 16,7 10,1 20,6

t25_B Achtergevel W07 4,50 23,2 19,5 12,9 23,3

t25_C Achtergevel W07 7,50 26,1 22,4 15,7 26,2

t26_A Achtergevel W09 1,50 19,1 15,3 8,8 19,2

t26_B Achtergevel W09 4,50 22,1 18,3 11,7 22,2

t26_C Achtergevel W09 7,50 27,8 24,2 17,5 28,0

t27_A Achtergevel W04 1,50 22,0 18,2 11,7 22,1

t27_B Achtergevel W04 4,50 24,4 20,6 14,0 24,5

t27_C Achtergevel W04 7,50 26,9 23,2 16,5 27,0

t28_A Achtergevel W12 1,50 20,3 16,5 9,9 20,4

t28_B Achtergevel W12 4,50 20,5 16,7 10,2 20,7

t28_C Achtergevel W12 7,50 25,3 21,6 14,9 25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-3-2018 13:27:17Geomilieu V4.30

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders 
Besluitnummer 1446980
 Zaaknummer V18/35439

d.d. 15-10-2019

Ontwerp-vergunning
verleend



1801/067/MD-02Tritium Advies
bijlage 4Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Clovislaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t01_A Zijgevel W04 1,50 29,0 25,8 16,7 28,8

t01_B Zijgevel W04 4,50 29,4 26,2 17,1 29,2

t01_C Zijgevel W04 7,50 30,3 27,0 17,9 30,0

t02_A Zijgevel W04 1,50 28,8 25,6 16,5 28,6

t02_B Zijgevel W04 4,50 29,3 26,0 16,9 29,0

t02_C Zijgevel W04 7,50 30,1 26,8 17,8 29,8

t03_A Voorgevel W04 1,50 16,2 13,1 4,0 16,0

t03_B Voorgevel W04 4,50 16,5 13,4 4,2 16,3

t03_C Voorgevel W04 7,50 17,1 14,1 4,9 16,9

t04_A Voorgevel W05 1,50 13,1 9,7 0,7 12,8

t04_B Voorgevel W05 4,50 14,0 10,7 1,7 13,8

t04_C Voorgevel W05 7,50 15,6 12,3 3,2 15,3

t05_A Voorgevel W06 1,50 13,0 9,4 0,5 12,6

t05_B Voorgevel W06 4,50 13,7 10,2 1,3 13,4

t05_C Voorgevel W06 7,50 15,5 12,1 3,1 15,2

t06_A Voorgevel W07 1,50 13,4 9,9 1,0 13,1

t06_B Voorgevel W07 4,50 13,6 10,1 1,2 13,3

t06_C Voorgevel W07 7,50 15,5 12,1 3,1 15,2

t07_A Voorgevel W08 1,50 13,6 10,1 1,1 13,2

t07_B Voorgevel W08 4,50 12,8 9,2 0,3 12,4

t07_C Voorgevel W08 7,50 14,7 11,2 2,3 14,4

t08_A Voorgevel W09 1,50 14,1 10,6 1,7 13,8

t08_B Voorgevel W09 4,50 12,3 8,7 -0,2 12,0

t08_C Voorgevel W09 7,50 13,8 10,3 1,4 13,5

t09_A Voorgevel W10 1,50 12,6 9,1 0,2 12,3

t09_B Voorgevel W10 4,50 8,4 4,9 -4,1 8,0

t09_C Voorgevel W10 7,50 8,7 5,2 -3,8 8,3

t10_A Voorgevel W11 1,50 12,0 8,5 -0,5 11,6

t10_B Voorgevel W11 4,50 6,1 2,7 -6,3 5,8

t10_C Voorgevel W11 7,50 6,4 3,1 -5,9 6,2

t11_A Voorgevel W12 1,50 11,8 8,3 -0,6 11,5

t11_B Voorgevel W12 4,50 4,7 1,5 -7,6 4,5

t11_C Voorgevel W12 7,50 5,2 2,0 -7,1 5,0

t12_A Zijgevel W12 1,50 29,9 26,9 17,7 29,8

t12_B Zijgevel W12 4,50 30,4 27,4 18,2 30,3

t12_C Zijgevel W12 7,50 30,9 27,9 18,7 30,7

t13_A Voorgevel W13 1,50 31,0 27,9 18,7 30,8

t13_B Voorgevel W13 4,50 32,4 29,4 20,2 32,2

t13_C Voorgevel W13 7,50 33,1 30,2 21,0 33,0

t14_A Voorgevel W14 1,50 31,3 28,3 19,1 31,1

t14_B Voorgevel W14 4,50 33,0 30,0 20,8 32,9

t14_C Voorgevel W14 7,50 34,0 31,1 21,9 33,9

t15_A Voorgevel W15 1,50 30,0 27,0 17,8 29,9

t15_B Voorgevel W15 4,50 32,9 29,9 20,7 32,7

t15_C Voorgevel W15 7,50 34,5 31,6 22,3 34,4

t16_A Zijgevel W15 1,50 25,7 22,2 13,3 25,4

t16_B Zijgevel W15 4,50 33,6 30,6 21,4 33,4

t16_C Zijgevel W15 7,50 36,9 33,9 24,7 36,8

t17_A Voorgevel W03 1,50 31,9 28,7 19,6 31,6

t17_B Voorgevel W03 4,50 32,5 29,3 20,2 32,3

t17_C Voorgevel W03 7,50 33,4 30,2 21,1 33,2

t18_A Voorgevel W02 1,50 32,2 29,1 20,0 32,0

t18_B Voorgevel W02 4,50 33,1 29,9 20,8 32,9

t18_C Voorgevel W02 7,50 34,1 30,9 21,8 33,8

t19_A Voorgevel W01 1,50 33,0 29,8 20,7 32,8

t19_B Voorgevel W01 4,50 33,8 30,7 21,5 33,6

t19_C Voorgevel W01 7,50 34,8 31,7 22,5 34,6

t20_A Zijgevel W01 1,50 34,5 31,3 22,2 34,3

t20_B Zijgevel W01 4,50 35,9 32,7 23,6 35,7

t20_C Zijgevel W01 7,50 37,2 34,1 24,9 37,0

t21_A Achtergevel W03 1,50 25,1 21,9 12,8 24,9

t21_B Achtergevel W03 4,50 28,5 25,4 16,2 28,3

t21_C Achtergevel W03 7,50 31,2 28,3 19,1 31,1

t22_A Achtergevel W01 1,50 26,5 23,2 14,2 26,3

t22_B Achtergevel W01 4,50 29,6 26,5 17,4 29,4

t22_C Achtergevel W01 7,50 32,9 30,0 20,8 32,8

t23_A Achtergevel W15 1,50 26,9 23,6 14,6 26,6

t23_B Achtergevel W15 4,50 29,5 26,2 17,1 29,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-3-2018 13:21:56Geomilieu V4.30

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders 
Besluitnummer 1446980
 Zaaknummer V18/35439

d.d. 15-10-2019

Ontwerp-vergunning
verleend



1801/067/MD-02Tritium Advies
bijlage 4Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Clovislaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t23_C Achtergevel W15 7,50 32,8 29,6 20,5 32,6

t24_A Achtergevel W13 1,50 28,7 25,4 16,4 28,4

t24_B Achtergevel W13 4,50 29,6 26,2 17,2 29,3

t24_C Achtergevel W13 7,50 31,9 28,6 19,5 31,6

t25_A Achtergevel W07 1,50 27,8 24,6 15,5 27,6

t25_B Achtergevel W07 4,50 29,8 26,7 17,6 29,6

t25_C Achtergevel W07 7,50 32,5 29,5 20,3 32,3

t26_A Achtergevel W09 1,50 29,7 26,4 17,3 29,4

t26_B Achtergevel W09 4,50 31,3 28,0 18,9 31,0

t26_C Achtergevel W09 7,50 33,7 30,5 21,4 33,5

t27_A Achtergevel W04 1,50 29,9 26,7 17,6 29,7

t27_B Achtergevel W04 4,50 31,0 27,8 18,7 30,8

t27_C Achtergevel W04 7,50 32,2 29,0 19,9 32,0

t28_A Achtergevel W12 1,50 28,2 25,0 15,9 28,0

t28_B Achtergevel W12 4,50 28,9 25,7 16,6 28,7

t28_C Achtergevel W12 7,50 29,2 26,2 17,0 29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-3-2018 13:21:56Geomilieu V4.30

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders 
Besluitnummer 1446980
 Zaaknummer V18/35439

d.d. 15-10-2019

Ontwerp-vergunning
verleend



1801/067/MD-02Tritium Advies
bijlage 4Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Karel de Grotelaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t01_A Zijgevel W04 1,50 34,5 31,0 24,2 34,7

t01_B Zijgevel W04 4,50 34,7 31,2 24,4 34,9

t01_C Zijgevel W04 7,50 34,8 31,3 24,5 35,0

t02_A Zijgevel W04 1,50 34,4 30,9 24,1 34,6

t02_B Zijgevel W04 4,50 34,5 31,0 24,2 34,7

t02_C Zijgevel W04 7,50 34,9 31,4 24,6 35,1

t03_A Voorgevel W04 1,50 27,4 23,9 17,1 27,6

t03_B Voorgevel W04 4,50 27,4 23,9 17,1 27,6

t03_C Voorgevel W04 7,50 27,7 24,2 17,4 27,9

t04_A Voorgevel W05 1,50 22,5 18,9 12,2 22,7

t04_B Voorgevel W05 4,50 22,6 19,0 12,3 22,8

t04_C Voorgevel W05 7,50 24,4 20,8 14,1 24,6

t05_A Voorgevel W06 1,50 22,3 18,7 12,0 22,5

t05_B Voorgevel W06 4,50 22,6 19,0 12,3 22,7

t05_C Voorgevel W06 7,50 24,7 21,2 14,4 24,9

t06_A Voorgevel W07 1,50 23,3 19,6 12,9 23,4

t06_B Voorgevel W07 4,50 22,8 19,2 12,4 22,9

t06_C Voorgevel W07 7,50 24,6 21,0 14,3 24,8

t07_A Voorgevel W08 1,50 23,4 19,7 13,0 23,5

t07_B Voorgevel W08 4,50 21,7 18,0 11,4 21,8

t07_C Voorgevel W08 7,50 23,4 19,8 13,0 23,5

t08_A Voorgevel W09 1,50 23,3 19,7 13,0 23,5

t08_B Voorgevel W09 4,50 22,9 19,3 12,6 23,1

t08_C Voorgevel W09 7,50 24,4 20,8 14,1 24,6

t09_A Voorgevel W10 1,50 23,1 19,5 12,8 23,3

t09_B Voorgevel W10 4,50 21,9 18,2 11,6 22,0

t09_C Voorgevel W10 7,50 23,1 19,5 12,8 23,3

t10_A Voorgevel W11 1,50 22,9 19,2 12,6 23,0

t10_B Voorgevel W11 4,50 20,8 17,1 10,5 21,0

t10_C Voorgevel W11 7,50 21,5 17,8 11,1 21,6

t11_A Voorgevel W12 1,50 21,7 18,0 11,4 21,8

t11_B Voorgevel W12 4,50 19,3 15,6 9,0 19,4

t11_C Voorgevel W12 7,50 20,0 16,3 9,7 20,2

t12_A Zijgevel W12 1,50 35,2 31,7 24,9 35,4

t12_B Zijgevel W12 4,50 36,3 32,8 25,9 36,4

t12_C Zijgevel W12 7,50 35,9 32,5 25,6 36,1

t13_A Voorgevel W13 1,50 35,7 32,2 25,4 35,9

t13_B Voorgevel W13 4,50 37,1 33,6 26,8 37,3

t13_C Voorgevel W13 7,50 37,2 33,7 26,9 37,4

t14_A Voorgevel W14 1,50 37,3 33,8 27,0 37,5

t14_B Voorgevel W14 4,50 38,3 34,8 27,9 38,5

t14_C Voorgevel W14 7,50 37,6 34,1 27,3 37,8

t15_A Voorgevel W15 1,50 34,6 31,0 24,3 34,8

t15_B Voorgevel W15 4,50 37,5 34,0 27,1 37,6

t15_C Voorgevel W15 7,50 37,8 34,3 27,5 38,0

t16_A Zijgevel W15 1,50 33,7 30,0 23,4 33,8

t16_B Zijgevel W15 4,50 40,4 36,9 30,1 40,6

t16_C Zijgevel W15 7,50 41,5 38,0 31,2 41,7

t17_A Voorgevel W03 1,50 37,0 33,5 26,7 37,2

t17_B Voorgevel W03 4,50 36,9 33,4 26,6 37,1

t17_C Voorgevel W03 7,50 37,0 33,5 26,7 37,2

t18_A Voorgevel W02 1,50 36,8 33,3 26,5 37,0

t18_B Voorgevel W02 4,50 36,5 33,0 26,2 36,7

t18_C Voorgevel W02 7,50 36,7 33,2 26,4 36,9

t19_A Voorgevel W01 1,50 38,0 34,5 27,7 38,2

t19_B Voorgevel W01 4,50 37,8 34,3 27,5 38,0

t19_C Voorgevel W01 7,50 38,1 34,6 27,8 38,3

t20_A Zijgevel W01 1,50 40,0 36,5 29,7 40,2

t20_B Zijgevel W01 4,50 41,2 37,7 30,9 41,4

t20_C Zijgevel W01 7,50 40,8 37,4 30,5 41,0

t21_A Achtergevel W03 1,50 33,3 29,7 23,0 33,4

t21_B Achtergevel W03 4,50 38,3 34,8 27,9 38,5

t21_C Achtergevel W03 7,50 38,0 34,5 27,7 38,2

t22_A Achtergevel W01 1,50 34,0 30,4 23,7 34,2

t22_B Achtergevel W01 4,50 38,0 34,5 27,7 38,2

t22_C Achtergevel W01 7,50 38,4 34,9 28,1 38,6

t23_A Achtergevel W15 1,50 33,3 29,7 23,0 33,5

t23_B Achtergevel W15 4,50 37,8 34,3 27,5 38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-3-2018 13:22:10Geomilieu V4.30

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders 
Besluitnummer 1446980
 Zaaknummer V18/35439

d.d. 15-10-2019

Ontwerp-vergunning
verleend



1801/067/MD-02Tritium Advies
bijlage 4Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Karel de Grotelaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t23_C Achtergevel W15 7,50 39,0 35,5 28,7 39,2

t24_A Achtergevel W13 1,50 34,9 31,4 24,6 35,1

t24_B Achtergevel W13 4,50 37,7 34,3 27,4 37,9

t24_C Achtergevel W13 7,50 38,4 34,9 28,1 38,6

t25_A Achtergevel W07 1,50 33,2 29,6 22,8 33,3

t25_B Achtergevel W07 4,50 38,1 34,6 27,8 38,3

t25_C Achtergevel W07 7,50 38,6 35,1 28,3 38,8

t26_A Achtergevel W09 1,50 35,9 32,4 25,6 36,1

t26_B Achtergevel W09 4,50 39,0 35,6 28,7 39,2

t26_C Achtergevel W09 7,50 39,4 35,9 29,1 39,6

t27_A Achtergevel W04 1,50 35,4 31,8 25,1 35,6

t27_B Achtergevel W04 4,50 35,9 32,3 25,5 36,0

t27_C Achtergevel W04 7,50 36,3 32,8 26,0 36,5

t28_A Achtergevel W12 1,50 34,6 31,0 24,3 34,8

t28_B Achtergevel W12 4,50 35,5 31,9 25,2 35,7

t28_C Achtergevel W12 7,50 35,7 32,3 25,4 35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-3-2018 13:22:10Geomilieu V4.30

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders 
Besluitnummer 1446980
 Zaaknummer V18/35439

d.d. 15-10-2019

Ontwerp-vergunning
verleend



1801/067/MD-02Tritium Advies
bijlage 4Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Karel de Stoutestraat
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t01_A Zijgevel W04 1,50 26,7 23,7 14,5 26,6

t01_B Zijgevel W04 4,50 28,2 25,1 15,9 28,0

t01_C Zijgevel W04 7,50 29,8 26,7 17,5 29,6

t02_A Zijgevel W04 1,50 26,5 23,5 14,3 26,4

t02_B Zijgevel W04 4,50 27,9 24,9 15,7 27,7

t02_C Zijgevel W04 7,50 29,4 26,3 17,1 29,2

t03_A Voorgevel W04 1,50 26,3 23,2 14,0 26,1

t03_B Voorgevel W04 4,50 27,4 24,4 15,2 27,2

t03_C Voorgevel W04 7,50 28,4 25,4 16,2 28,2

t04_A Voorgevel W05 1,50 23,6 20,6 11,4 23,5

t04_B Voorgevel W05 4,50 24,8 21,8 12,6 24,7

t04_C Voorgevel W05 7,50 25,8 22,8 13,6 25,6

t05_A Voorgevel W06 1,50 5,9 2,7 -6,4 5,7

t05_B Voorgevel W06 4,50 8,3 4,9 -4,1 8,0

t05_C Voorgevel W06 7,50 13,2 9,8 0,8 12,9

t06_A Voorgevel W07 1,50 6,7 3,3 -5,7 6,4

t06_B Voorgevel W07 4,50 9,4 5,9 -3,0 9,1

t06_C Voorgevel W07 7,50 13,8 10,5 1,5 13,6

t07_A Voorgevel W08 1,50 19,8 16,8 7,6 19,6

t07_B Voorgevel W08 4,50 21,2 18,1 8,9 21,0

t07_C Voorgevel W08 7,50 22,3 19,3 10,1 22,2

t08_A Voorgevel W09 1,50 24,0 21,1 11,8 23,9

t08_B Voorgevel W09 4,50 25,0 21,9 12,7 24,8

t08_C Voorgevel W09 7,50 25,8 22,8 13,6 25,7

t09_A Voorgevel W10 1,50 23,2 20,2 11,0 23,1

t09_B Voorgevel W10 4,50 24,1 21,1 11,9 24,0

t09_C Voorgevel W10 7,50 25,0 22,0 12,8 24,8

t10_A Voorgevel W11 1,50 23,1 20,1 10,9 22,9

t10_B Voorgevel W11 4,50 24,0 21,0 11,8 23,8

t10_C Voorgevel W11 7,50 23,6 20,6 11,4 23,4

t11_A Voorgevel W12 1,50 23,6 20,6 11,4 23,4

t11_B Voorgevel W12 4,50 24,3 21,2 12,0 24,1

t11_C Voorgevel W12 7,50 23,8 20,8 11,6 23,7

t12_A Zijgevel W12 1,50 15,4 12,3 3,1 15,2

t12_B Zijgevel W12 4,50 16,1 13,1 3,9 16,0

t12_C Zijgevel W12 7,50 -11,7 -15,3 -24,2 -12,1

t13_A Voorgevel W13 1,50 18,1 14,9 5,8 17,8

t13_B Voorgevel W13 4,50 17,0 13,9 4,7 16,8

t13_C Voorgevel W13 7,50 -11,4 -15,0 -23,9 -11,8

t14_A Voorgevel W14 1,50 14,6 11,1 2,2 14,3

t14_B Voorgevel W14 4,50 15,0 11,8 2,7 14,8

t14_C Voorgevel W14 7,50 -13,0 -16,6 -25,5 -13,4

t15_A Voorgevel W15 1,50 14,5 11,1 2,1 14,2

t15_B Voorgevel W15 4,50 15,1 11,8 2,7 14,8

t15_C Voorgevel W15 7,50 -0,3 -3,7 -12,7 -0,6

t16_A Zijgevel W15 1,50 14,6 11,1 2,1 14,2

t16_B Zijgevel W15 4,50 13,6 10,2 1,2 13,3

t16_C Zijgevel W15 7,50 12,0 8,7 -0,3 11,8

t17_A Voorgevel W03 1,50 25,0 21,9 12,7 24,8

t17_B Voorgevel W03 4,50 27,5 24,5 15,3 27,3

t17_C Voorgevel W03 7,50 29,8 26,8 17,6 29,6

t18_A Voorgevel W02 1,50 23,6 20,5 11,3 23,4

t18_B Voorgevel W02 4,50 24,6 21,5 12,3 24,4

t18_C Voorgevel W02 7,50 26,4 23,3 14,1 26,2

t19_A Voorgevel W01 1,50 23,0 19,9 10,7 22,8

t19_B Voorgevel W01 4,50 23,2 20,1 10,9 23,0

t19_C Voorgevel W01 7,50 24,7 21,6 12,4 24,5

t20_A Zijgevel W01 1,50 15,1 11,6 2,7 14,7

t20_B Zijgevel W01 4,50 15,6 12,2 3,2 15,3

t20_C Zijgevel W01 7,50 15,6 12,2 3,2 15,3

t21_A Achtergevel W03 1,50 14,7 11,4 2,3 14,4

t21_B Achtergevel W03 4,50 15,9 12,8 3,6 15,7

t21_C Achtergevel W03 7,50 16,1 13,0 3,9 15,9

t22_A Achtergevel W01 1,50 13,2 9,7 0,8 12,9

t22_B Achtergevel W01 4,50 13,2 9,8 0,8 12,9

t22_C Achtergevel W01 7,50 11,0 7,7 -1,4 10,7

t23_A Achtergevel W15 1,50 14,1 10,7 1,7 13,8

t23_B Achtergevel W15 4,50 15,0 11,6 2,6 14,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-3-2018 13:22:23Geomilieu V4.30

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders 
Besluitnummer 1446980
 Zaaknummer V18/35439

d.d. 15-10-2019

Ontwerp-vergunning
verleend



1801/067/MD-02Tritium Advies
bijlage 4Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Karel de Stoutestraat
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t23_C Achtergevel W15 7,50 16,7 13,3 4,3 16,4

t24_A Achtergevel W13 1,50 19,0 15,9 6,7 18,8

t24_B Achtergevel W13 4,50 21,3 18,2 9,0 21,1

t24_C Achtergevel W13 7,50 23,0 20,0 10,8 22,9

t25_A Achtergevel W07 1,50 21,3 18,2 9,1 21,1

t25_B Achtergevel W07 4,50 17,8 14,4 5,4 17,5

t25_C Achtergevel W07 7,50 19,0 15,7 6,6 18,7

t26_A Achtergevel W09 1,50 17,9 14,5 5,5 17,6

t26_B Achtergevel W09 4,50 16,9 13,6 4,5 16,6

t26_C Achtergevel W09 7,50 18,0 14,7 5,7 17,7

t27_A Achtergevel W04 1,50 24,2 21,1 11,9 24,0

t27_B Achtergevel W04 4,50 26,1 23,0 13,9 25,9

t27_C Achtergevel W04 7,50 28,0 24,9 15,7 27,8

t28_A Achtergevel W12 1,50 14,9 11,5 2,5 14,6

t28_B Achtergevel W12 4,50 13,8 10,3 1,3 13,4

t28_C Achtergevel W12 7,50 14,9 11,5 2,5 14,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-3-2018 13:22:23Geomilieu V4.30

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders 
Besluitnummer 1446980
 Zaaknummer V18/35439

d.d. 15-10-2019

Ontwerp-vergunning
verleend



1801/067/MD-02Tritium Advies
bijlage 4Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Keizer Karel V Singel
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t01_A Zijgevel W04 1,50 27,6 21,9 18,4 27,8

t01_B Zijgevel W04 4,50 29,1 23,4 19,9 29,2

t01_C Zijgevel W04 7,50 31,9 26,4 22,7 32,1

t02_A Zijgevel W04 1,50 27,5 21,8 18,3 27,6

t02_B Zijgevel W04 4,50 29,0 23,3 19,8 29,2

t02_C Zijgevel W04 7,50 32,2 26,7 23,0 32,4

t03_A Voorgevel W04 1,50 -- -- -- --

t03_B Voorgevel W04 4,50 -- -- -- --

t03_C Voorgevel W04 7,50 -- -- -- --

t04_A Voorgevel W05 1,50 -- -- -- --

t04_B Voorgevel W05 4,50 -- -- -- --

t04_C Voorgevel W05 7,50 -- -- -- --

t05_A Voorgevel W06 1,50 9,7 4,0 0,5 9,9

t05_B Voorgevel W06 4,50 10,0 4,2 0,8 10,1

t05_C Voorgevel W06 7,50 10,0 4,2 0,8 10,2

t06_A Voorgevel W07 1,50 22,9 17,2 13,7 23,0

t06_B Voorgevel W07 4,50 23,7 18,0 14,5 23,9

t06_C Voorgevel W07 7,50 24,4 18,8 15,2 24,6

t07_A Voorgevel W08 1,50 24,5 18,8 15,4 24,7

t07_B Voorgevel W08 4,50 25,3 19,6 16,1 25,5

t07_C Voorgevel W08 7,50 26,1 20,4 16,9 26,2

t08_A Voorgevel W09 1,50 25,0 19,3 15,8 25,2

t08_B Voorgevel W09 4,50 26,3 20,7 17,2 26,5

t08_C Voorgevel W09 7,50 28,7 23,1 19,5 28,9

t09_A Voorgevel W10 1,50 24,7 19,0 15,5 24,9

t09_B Voorgevel W10 4,50 25,9 20,3 16,8 26,1

t09_C Voorgevel W10 7,50 28,3 22,7 19,1 28,5

t10_A Voorgevel W11 1,50 23,3 17,6 14,2 23,5

t10_B Voorgevel W11 4,50 22,6 17,0 13,5 22,8

t10_C Voorgevel W11 7,50 23,4 17,7 14,2 23,6

t11_A Voorgevel W12 1,50 20,2 14,5 11,1 20,4

t11_B Voorgevel W12 4,50 -- -- -- --

t11_C Voorgevel W12 7,50 -- -- -- --

t12_A Zijgevel W12 1,50 31,7 26,0 22,5 31,9

t12_B Zijgevel W12 4,50 34,0 28,5 24,7 34,2

t12_C Zijgevel W12 7,50 18,6 13,0 9,5 18,8

t13_A Voorgevel W13 1,50 31,8 26,2 22,7 32,0

t13_B Voorgevel W13 4,50 34,1 28,7 24,9 34,3

t13_C Voorgevel W13 7,50 16,9 11,3 7,7 17,1

t14_A Voorgevel W14 1,50 32,0 26,4 22,8 32,2

t14_B Voorgevel W14 4,50 34,4 28,9 25,2 34,6

t14_C Voorgevel W14 7,50 17,9 12,2 8,7 18,1

t15_A Voorgevel W15 1,50 30,5 24,8 21,3 30,7

t15_B Voorgevel W15 4,50 30,0 24,3 20,8 30,2

t15_C Voorgevel W15 7,50 7,1 1,3 -2,0 7,3

t16_A Zijgevel W15 1,50 31,4 25,7 22,2 31,6

t16_B Zijgevel W15 4,50 37,4 32,0 28,1 37,6

t16_C Zijgevel W15 7,50 37,7 32,4 28,5 37,9

t17_A Voorgevel W03 1,50 28,1 22,4 18,9 28,3

t17_B Voorgevel W03 4,50 29,4 23,7 20,2 29,6

t17_C Voorgevel W03 7,50 31,7 26,2 22,5 31,9

t18_A Voorgevel W02 1,50 28,3 22,6 19,1 28,5

t18_B Voorgevel W02 4,50 29,7 24,0 20,5 29,9

t18_C Voorgevel W02 7,50 32,3 26,7 23,1 32,5

t19_A Voorgevel W01 1,50 28,7 23,0 19,5 28,8

t19_B Voorgevel W01 4,50 30,2 24,6 21,0 30,4

t19_C Voorgevel W01 7,50 33,0 27,4 23,8 33,2

t20_A Zijgevel W01 1,50 33,3 27,7 24,1 33,5

t20_B Zijgevel W01 4,50 31,7 26,0 22,5 31,9

t20_C Zijgevel W01 7,50 32,0 26,5 22,8 32,2

t21_A Achtergevel W03 1,50 29,9 24,3 20,7 30,1

t21_B Achtergevel W03 4,50 28,0 22,3 18,8 28,2

t21_C Achtergevel W03 7,50 20,1 14,4 10,9 20,3

t22_A Achtergevel W01 1,50 28,9 23,1 19,7 29,0

t22_B Achtergevel W01 4,50 28,7 23,0 19,5 28,9

t22_C Achtergevel W01 7,50 22,6 17,0 13,4 22,8

t23_A Achtergevel W15 1,50 29,1 23,4 19,9 29,3

t23_B Achtergevel W15 4,50 34,3 28,9 25,1 34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-3-2018 13:22:37Geomilieu V4.30

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders 
Besluitnummer 1446980
 Zaaknummer V18/35439

d.d. 15-10-2019

Ontwerp-vergunning
verleend



1801/067/MD-02Tritium Advies
bijlage 4Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Keizer Karel V Singel
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t23_C Achtergevel W15 7,50 36,2 30,7 26,9 36,4

t24_A Achtergevel W13 1,50 29,4 23,8 20,2 29,6

t24_B Achtergevel W13 4,50 30,8 25,1 21,6 31,0

t24_C Achtergevel W13 7,50 34,4 29,0 25,2 34,7

t25_A Achtergevel W07 1,50 28,7 23,0 19,5 28,9

t25_B Achtergevel W07 4,50 31,0 25,3 21,8 31,1

t25_C Achtergevel W07 7,50 31,3 25,7 22,1 31,5

t26_A Achtergevel W09 1,50 35,3 29,8 26,1 35,5

t26_B Achtergevel W09 4,50 35,7 30,3 26,5 36,0

t26_C Achtergevel W09 7,50 35,5 30,0 26,3 35,7

t27_A Achtergevel W04 1,50 30,5 24,8 21,3 30,7

t27_B Achtergevel W04 4,50 31,7 26,1 22,5 31,9

t27_C Achtergevel W04 7,50 33,4 27,9 24,2 33,6

t28_A Achtergevel W12 1,50 32,5 26,8 23,3 32,7

t28_B Achtergevel W12 4,50 34,9 29,4 25,7 35,1

t28_C Achtergevel W12 7,50 29,3 23,7 20,1 29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-3-2018 13:22:37Geomilieu V4.30

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders 
Besluitnummer 1446980
 Zaaknummer V18/35439

d.d. 15-10-2019

Ontwerp-vergunning
verleend



1801/067/MD-02Tritium Advies
bijlage 4Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Limburglaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t01_A Zijgevel W04 1,50 47,8 42,5 38,5 48,0

t01_B Zijgevel W04 4,50 47,6 42,4 38,4 47,8

t01_C Zijgevel W04 7,50 48,2 42,9 38,9 48,4

t02_A Zijgevel W04 1,50 47,7 42,5 38,4 47,9

t02_B Zijgevel W04 4,50 47,5 42,2 38,2 47,7

t02_C Zijgevel W04 7,50 48,2 42,9 38,9 48,4

t03_A Voorgevel W04 1,50 47,6 42,3 38,3 47,8

t03_B Voorgevel W04 4,50 47,1 41,8 37,8 47,3

t03_C Voorgevel W04 7,50 47,3 42,0 38,0 47,5

t04_A Voorgevel W05 1,50 47,3 42,1 38,0 47,5

t04_B Voorgevel W05 4,50 47,0 41,7 37,7 47,2

t04_C Voorgevel W05 7,50 47,0 41,7 37,7 47,2

t05_A Voorgevel W06 1,50 34,2 28,8 25,0 34,4

t05_B Voorgevel W06 4,50 34,8 29,3 25,6 35,0

t05_C Voorgevel W06 7,50 37,9 32,4 28,6 38,1

t06_A Voorgevel W07 1,50 46,0 40,8 36,7 46,2

t06_B Voorgevel W07 4,50 45,8 40,6 36,6 46,0

t06_C Voorgevel W07 7,50 45,6 40,3 36,3 45,8

t07_A Voorgevel W08 1,50 45,2 40,0 36,0 45,5

t07_B Voorgevel W08 4,50 45,1 39,8 35,8 45,3

t07_C Voorgevel W08 7,50 44,8 39,5 35,5 45,0

t08_A Voorgevel W09 1,50 45,6 40,4 36,3 45,8

t08_B Voorgevel W09 4,50 45,5 40,2 36,3 45,7

t08_C Voorgevel W09 7,50 45,2 39,9 35,9 45,4

t09_A Voorgevel W10 1,50 46,2 41,0 36,9 46,4

t09_B Voorgevel W10 4,50 46,2 40,9 36,9 46,4

t09_C Voorgevel W10 7,50 45,8 40,5 36,5 46,0

t10_A Voorgevel W11 1,50 43,0 37,8 33,7 43,2

t10_B Voorgevel W11 4,50 43,0 37,7 33,8 43,2

t10_C Voorgevel W11 7,50 42,8 37,5 33,6 43,0

t11_A Voorgevel W12 1,50 43,3 38,1 34,0 43,5

t11_B Voorgevel W12 4,50 43,3 38,0 34,1 43,5

t11_C Voorgevel W12 7,50 43,1 37,8 33,8 43,3

t12_A Zijgevel W12 1,50 41,6 36,3 32,4 41,8

t12_B Zijgevel W12 4,50 41,3 36,0 32,1 41,5

t12_C Zijgevel W12 7,50 38,5 33,1 29,3 38,7

t13_A Voorgevel W13 1,50 39,7 34,3 30,5 39,9

t13_B Voorgevel W13 4,50 40,1 34,7 30,8 40,3

t13_C Voorgevel W13 7,50 37,2 31,9 28,0 37,4

t14_A Voorgevel W14 1,50 38,1 32,5 28,8 38,3

t14_B Voorgevel W14 4,50 39,0 33,6 29,7 39,2

t14_C Voorgevel W14 7,50 38,0 32,7 28,8 38,3

t15_A Voorgevel W15 1,50 37,9 32,4 28,7 38,1

t15_B Voorgevel W15 4,50 39,0 33,6 29,7 39,2

t15_C Voorgevel W15 7,50 38,8 33,5 29,5 39,0

t16_A Zijgevel W15 1,50 37,5 31,9 28,3 37,7

t16_B Zijgevel W15 4,50 37,2 31,7 27,9 37,4

t16_C Zijgevel W15 7,50 36,4 30,9 27,1 36,6

t17_A Voorgevel W03 1,50 41,3 35,9 32,0 41,5

t17_B Voorgevel W03 4,50 44,5 39,2 35,2 44,7

t17_C Voorgevel W03 7,50 47,0 41,7 37,7 47,2

t18_A Voorgevel W02 1,50 38,7 33,2 29,5 38,9

t18_B Voorgevel W02 4,50 40,7 35,2 31,4 40,9

t18_C Voorgevel W02 7,50 45,5 40,2 36,2 45,7

t19_A Voorgevel W01 1,50 38,9 33,4 29,7 39,1

t19_B Voorgevel W01 4,50 41,0 35,5 31,8 41,2

t19_C Voorgevel W01 7,50 45,8 40,5 36,6 46,0

t20_A Zijgevel W01 1,50 36,7 31,1 27,5 36,9

t20_B Zijgevel W01 4,50 37,4 31,9 28,2 37,6

t20_C Zijgevel W01 7,50 38,8 33,4 29,6 39,0

t21_A Achtergevel W03 1,50 35,6 30,3 26,3 35,8

t21_B Achtergevel W03 4,50 37,1 31,8 27,8 37,3

t21_C Achtergevel W03 7,50 34,3 29,0 25,0 34,5

t22_A Achtergevel W01 1,50 34,8 29,2 25,5 35,0

t22_B Achtergevel W01 4,50 34,4 28,9 25,2 34,6

t22_C Achtergevel W01 7,50 33,4 28,0 24,1 33,6

t23_A Achtergevel W15 1,50 38,5 33,0 29,2 38,7

t23_B Achtergevel W15 4,50 39,7 34,2 30,5 39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-3-2018 13:22:50Geomilieu V4.30

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders 
Besluitnummer 1446980
 Zaaknummer V18/35439

d.d. 15-10-2019

Ontwerp-vergunning
verleend



1801/067/MD-02Tritium Advies
bijlage 4Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Limburglaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t23_C Achtergevel W15 7,50 42,4 37,0 33,1 42,6

t24_A Achtergevel W13 1,50 41,9 36,7 32,7 42,2

t24_B Achtergevel W13 4,50 42,8 37,5 33,5 43,0

t24_C Achtergevel W13 7,50 43,9 38,6 34,7 44,2

t25_A Achtergevel W07 1,50 39,1 33,7 29,8 39,3

t25_B Achtergevel W07 4,50 39,5 34,1 30,2 39,7

t25_C Achtergevel W07 7,50 40,8 35,5 31,6 41,0

t26_A Achtergevel W09 1,50 39,0 33,6 29,7 39,2

t26_B Achtergevel W09 4,50 39,7 34,4 30,4 39,9

t26_C Achtergevel W09 7,50 40,6 35,2 31,3 40,8

t27_A Achtergevel W04 1,50 40,6 35,3 31,3 40,8

t27_B Achtergevel W04 4,50 41,6 36,2 32,3 41,8

t27_C Achtergevel W04 7,50 43,3 38,0 34,0 43,5

t28_A Achtergevel W12 1,50 36,5 30,9 27,3 36,7

t28_B Achtergevel W12 4,50 36,8 31,2 27,5 37,0

t28_C Achtergevel W12 7,50 38,4 32,9 29,2 38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-3-2018 13:22:50Geomilieu V4.30

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders 
Besluitnummer 1446980
 Zaaknummer V18/35439

d.d. 15-10-2019

Ontwerp-vergunning
verleend



1801/067/MD-02Tritium Advies
bijlage 4Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maria van Bourgondiëlaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t01_A Zijgevel W04 1,50 32,0 29,9 20,3 32,2

t01_B Zijgevel W04 4,50 32,9 30,7 21,2 33,1

t01_C Zijgevel W04 7,50 33,0 30,8 21,2 33,2

t02_A Zijgevel W04 1,50 33,5 31,3 21,7 33,7

t02_B Zijgevel W04 4,50 34,1 31,9 22,4 34,3

t02_C Zijgevel W04 7,50 34,1 31,9 22,3 34,3

t03_A Voorgevel W04 1,50 36,6 34,5 24,9 36,8

t03_B Voorgevel W04 4,50 37,2 35,0 25,5 37,4

t03_C Voorgevel W04 7,50 37,1 34,9 25,4 37,3

t04_A Voorgevel W05 1,50 36,7 34,6 25,0 36,9

t04_B Voorgevel W05 4,50 37,3 35,1 25,6 37,5

t04_C Voorgevel W05 7,50 37,2 35,0 25,5 37,4

t05_A Voorgevel W06 1,50 35,9 33,7 24,1 36,0

t05_B Voorgevel W06 4,50 36,5 34,3 24,8 36,7

t05_C Voorgevel W06 7,50 36,5 34,4 24,8 36,7

t06_A Voorgevel W07 1,50 36,2 34,0 24,5 36,4

t06_B Voorgevel W07 4,50 36,8 34,7 25,1 37,0

t06_C Voorgevel W07 7,50 36,8 34,7 25,1 37,0

t07_A Voorgevel W08 1,50 36,2 34,1 24,5 36,4

t07_B Voorgevel W08 4,50 36,9 34,7 25,1 37,0

t07_C Voorgevel W08 7,50 36,9 34,7 25,1 37,0

t08_A Voorgevel W09 1,50 36,1 33,9 24,3 36,3

t08_B Voorgevel W09 4,50 36,7 34,6 25,0 36,9

t08_C Voorgevel W09 7,50 36,7 34,5 25,0 36,9

t09_A Voorgevel W10 1,50 35,9 33,7 24,1 36,0

t09_B Voorgevel W10 4,50 36,5 34,3 24,7 36,7

t09_C Voorgevel W10 7,50 36,4 34,3 24,7 36,6

t10_A Voorgevel W11 1,50 37,4 35,2 25,6 37,6

t10_B Voorgevel W11 4,50 37,9 35,7 26,1 38,1

t10_C Voorgevel W11 7,50 37,8 35,6 26,0 37,9

t11_A Voorgevel W12 1,50 37,6 35,4 25,8 37,8

t11_B Voorgevel W12 4,50 38,1 35,9 26,4 38,3

t11_C Voorgevel W12 7,50 38,0 35,8 26,3 38,2

t12_A Zijgevel W12 1,50 34,1 31,9 22,4 34,3

t12_B Zijgevel W12 4,50 34,9 32,7 23,2 35,1

t12_C Zijgevel W12 7,50 35,3 33,1 23,5 35,4

t13_A Voorgevel W13 1,50 28,4 26,2 16,7 28,6

t13_B Voorgevel W13 4,50 30,3 28,1 18,5 30,4

t13_C Voorgevel W13 7,50 30,9 28,7 19,1 31,0

t14_A Voorgevel W14 1,50 27,4 25,2 15,7 27,6

t14_B Voorgevel W14 4,50 29,3 27,0 17,5 29,4

t14_C Voorgevel W14 7,50 30,0 27,8 18,2 30,2

t15_A Voorgevel W15 1,50 26,9 24,7 15,2 27,1

t15_B Voorgevel W15 4,50 27,8 25,6 16,1 28,0

t15_C Voorgevel W15 7,50 29,0 26,8 17,2 29,2

t16_A Zijgevel W15 1,50 16,2 13,9 4,4 16,3

t16_B Zijgevel W15 4,50 13,5 11,1 1,6 13,6

t16_C Zijgevel W15 7,50 12,9 10,5 1,1 13,0

t17_A Voorgevel W03 1,50 26,0 23,8 14,3 26,2

t17_B Voorgevel W03 4,50 27,7 25,6 16,0 27,9

t17_C Voorgevel W03 7,50 28,0 25,8 16,3 28,2

t18_A Voorgevel W02 1,50 25,4 23,2 13,7 25,6

t18_B Voorgevel W02 4,50 27,0 24,8 15,3 27,2

t18_C Voorgevel W02 7,50 27,4 25,2 15,6 27,6

t19_A Voorgevel W01 1,50 24,5 22,3 12,8 24,7

t19_B Voorgevel W01 4,50 25,8 23,6 14,1 26,0

t19_C Voorgevel W01 7,50 26,4 24,3 14,7 26,6

t20_A Zijgevel W01 1,50 13,7 11,2 1,8 13,8

t20_B Zijgevel W01 4,50 12,2 9,8 0,4 12,3

t20_C Zijgevel W01 7,50 10,4 8,0 -1,4 10,5

t21_A Achtergevel W03 1,50 21,7 19,3 9,8 21,8

t21_B Achtergevel W03 4,50 25,9 23,6 14,1 26,1

t21_C Achtergevel W03 7,50 26,5 24,2 14,7 26,7

t22_A Achtergevel W01 1,50 17,4 15,1 5,6 17,5

t22_B Achtergevel W01 4,50 19,6 17,2 7,7 19,7

t22_C Achtergevel W01 7,50 21,3 19,0 9,5 21,4

t23_A Achtergevel W15 1,50 16,4 14,1 4,6 16,5

t23_B Achtergevel W15 4,50 19,2 16,9 7,4 19,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-3-2018 13:23:04Geomilieu V4.30

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders 
Besluitnummer 1446980
 Zaaknummer V18/35439

d.d. 15-10-2019

Ontwerp-vergunning
verleend



1801/067/MD-02Tritium Advies
bijlage 4Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maria van Bourgondiëlaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t23_C Achtergevel W15 7,50 21,6 19,3 9,8 21,8

t24_A Achtergevel W13 1,50 17,4 15,0 5,5 17,5

t24_B Achtergevel W13 4,50 18,0 15,7 6,2 18,1

t24_C Achtergevel W13 7,50 20,2 17,9 8,4 20,3

t25_A Achtergevel W07 1,50 18,0 15,6 6,1 18,1

t25_B Achtergevel W07 4,50 22,1 19,8 10,3 22,2

t25_C Achtergevel W07 7,50 23,2 20,9 11,4 23,3

t26_A Achtergevel W09 1,50 18,2 15,9 6,4 18,3

t26_B Achtergevel W09 4,50 21,7 19,4 9,9 21,8

t26_C Achtergevel W09 7,50 22,7 20,5 11,0 22,9

t27_A Achtergevel W04 1,50 12,2 9,8 0,3 12,3

t27_B Achtergevel W04 4,50 13,4 11,0 1,5 13,5

t27_C Achtergevel W04 7,50 16,0 13,6 4,1 16,1

t28_A Achtergevel W12 1,50 20,3 17,9 8,4 20,4

t28_B Achtergevel W12 4,50 24,2 21,9 12,4 24,3

t28_C Achtergevel W12 7,50 25,0 22,7 13,2 25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-3-2018 13:23:04Geomilieu V4.30

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders 
Besluitnummer 1446980
 Zaaknummer V18/35439

d.d. 15-10-2019

Ontwerp-vergunning
verleend



1801/067/MD-02Tritium Advies
bijlage 4Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Solmsweg
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t01_A Zijgevel W04 1,50 17,8 14,2 5,3 17,4

t01_B Zijgevel W04 4,50 17,5 14,0 5,1 17,2

t01_C Zijgevel W04 7,50 19,6 16,1 7,2 19,3

t02_A Zijgevel W04 1,50 18,6 15,0 6,1 18,2

t02_B Zijgevel W04 4,50 18,7 15,2 6,2 18,3

t02_C Zijgevel W04 7,50 20,5 17,1 8,1 20,2

t03_A Voorgevel W04 1,50 25,1 21,9 12,8 24,9

t03_B Voorgevel W04 4,50 24,7 21,5 12,4 24,5

t03_C Voorgevel W04 7,50 24,4 21,2 12,1 24,2

t04_A Voorgevel W05 1,50 10,5 6,8 -2,0 10,1

t04_B Voorgevel W05 4,50 -0,2 -3,8 -12,7 -0,6

t04_C Voorgevel W05 7,50 -0,5 -4,2 -13,0 -0,9

t05_A Voorgevel W06 1,50 1,5 -2,0 -10,9 1,2

t05_B Voorgevel W06 4,50 1,3 -2,3 -11,1 1,0

t05_C Voorgevel W06 7,50 1,0 -2,6 -11,5 0,6

t06_A Voorgevel W07 1,50 15,7 12,1 3,2 15,3

t06_B Voorgevel W07 4,50 -0,5 -4,1 -12,9 -0,8

t06_C Voorgevel W07 7,50 -0,8 -4,4 -13,2 -1,1

t07_A Voorgevel W08 1,50 14,8 11,2 2,3 14,4

t07_B Voorgevel W08 4,50 -0,6 -4,2 -13,0 -0,9

t07_C Voorgevel W08 7,50 -0,8 -4,5 -13,3 -1,2

t08_A Voorgevel W09 1,50 -0,8 -4,3 -13,2 -1,2

t08_B Voorgevel W09 4,50 -0,7 -4,3 -13,2 -1,1

t08_C Voorgevel W09 7,50 -1,0 -4,6 -13,4 -1,3

t09_A Voorgevel W10 1,50 14,4 10,7 1,9 14,0

t09_B Voorgevel W10 4,50 -0,9 -4,4 -13,3 -1,2

t09_C Voorgevel W10 7,50 -1,1 -4,7 -13,5 -1,4

t10_A Voorgevel W11 1,50 14,2 10,5 1,7 13,8

t10_B Voorgevel W11 4,50 0,3 -3,3 -12,2 -0,1

t10_C Voorgevel W11 7,50 0,1 -3,6 -12,4 -0,3

t11_A Voorgevel W12 1,50 10,0 6,3 -2,6 9,6

t11_B Voorgevel W12 4,50 0,2 -3,4 -12,3 -0,2

t11_C Voorgevel W12 7,50 0,0 -3,6 -12,5 -0,4

t12_A Zijgevel W12 1,50 33,5 30,3 21,2 33,3

t12_B Zijgevel W12 4,50 33,3 30,1 21,0 33,1

t12_C Zijgevel W12 7,50 33,9 30,6 21,5 33,6

t13_A Voorgevel W13 1,50 32,9 29,6 20,5 32,6

t13_B Voorgevel W13 4,50 32,9 29,6 20,6 32,6

t13_C Voorgevel W13 7,50 33,9 30,7 21,6 33,6

t14_A Voorgevel W14 1,50 33,6 30,4 21,3 33,4

t14_B Voorgevel W14 4,50 33,8 30,6 21,5 33,6

t14_C Voorgevel W14 7,50 34,9 31,7 22,6 34,7

t15_A Voorgevel W15 1,50 23,3 19,6 10,8 22,9

t15_B Voorgevel W15 4,50 31,6 28,4 19,3 31,4

t15_C Voorgevel W15 7,50 35,7 32,4 23,3 35,4

t16_A Zijgevel W15 1,50 22,0 18,3 9,5 21,6

t16_B Zijgevel W15 4,50 31,8 28,6 19,5 31,6

t16_C Zijgevel W15 7,50 35,5 32,3 23,2 35,3

t17_A Voorgevel W03 1,50 16,6 13,0 4,1 16,2

t17_B Voorgevel W03 4,50 16,0 12,5 3,6 15,7

t17_C Voorgevel W03 7,50 18,6 15,2 6,2 18,3

t18_A Voorgevel W02 1,50 16,9 13,2 4,4 16,5

t18_B Voorgevel W02 4,50 16,1 12,6 3,7 15,8

t18_C Voorgevel W02 7,50 17,7 14,3 5,3 17,4

t19_A Voorgevel W01 1,50 19,2 15,6 6,7 18,8

t19_B Voorgevel W01 4,50 19,4 15,9 7,0 19,1

t19_C Voorgevel W01 7,50 22,5 19,2 10,1 22,2

t20_A Zijgevel W01 1,50 24,4 20,8 11,9 24,0

t20_B Zijgevel W01 4,50 27,5 24,2 15,1 27,2

t20_C Zijgevel W01 7,50 31,4 28,3 19,1 31,2

t21_A Achtergevel W03 1,50 23,8 20,3 11,4 23,5

t21_B Achtergevel W03 4,50 27,5 24,2 15,1 27,2

t21_C Achtergevel W03 7,50 31,6 28,5 19,3 31,4

t22_A Achtergevel W01 1,50 24,3 20,8 11,9 24,0

t22_B Achtergevel W01 4,50 28,4 25,2 16,1 28,2

t22_C Achtergevel W01 7,50 32,1 29,0 19,9 31,9

t23_A Achtergevel W15 1,50 16,0 12,4 3,5 15,6

t23_B Achtergevel W15 4,50 14,3 10,8 1,9 13,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1801/067/MD-02Tritium Advies
bijlage 4Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Solmsweg
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t23_C Achtergevel W15 7,50 16,1 12,7 3,7 15,8

t24_A Achtergevel W13 1,50 13,6 10,0 1,1 13,2

t24_B Achtergevel W13 4,50 12,8 9,2 0,3 12,4

t24_C Achtergevel W13 7,50 13,8 10,4 1,4 13,5

t25_A Achtergevel W07 1,50 22,4 18,9 9,9 22,0

t25_B Achtergevel W07 4,50 25,8 22,6 13,5 25,6

t25_C Achtergevel W07 7,50 30,0 26,9 17,7 29,8

t26_A Achtergevel W09 1,50 22,6 19,1 10,2 22,3

t26_B Achtergevel W09 4,50 28,8 25,6 16,5 28,6

t26_C Achtergevel W09 7,50 31,0 27,9 18,7 30,8

t27_A Achtergevel W04 1,50 19,2 15,6 6,7 18,8

t27_B Achtergevel W04 4,50 19,3 15,8 6,9 19,0

t27_C Achtergevel W04 7,50 22,1 18,6 9,7 21,8

t28_A Achtergevel W12 1,50 32,2 29,0 19,9 31,9

t28_B Achtergevel W12 4,50 31,4 28,1 19,0 31,1

t28_C Achtergevel W12 7,50 32,1 28,8 19,8 31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Samenvatting 

In opdracht van Stam + de Koning Vastgoed en Bouw heeft Tritium Advies B.V. een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen grondtransactie van een deel van de 

onderzoekslocatie (het kadastrale perceel D3752, gemeente Gestel) en de herontwikkeling van de 

gehele locatie. 

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond 

en grondwater) om te bepalen of er op de locatie sprake is van bodemverontreiniging. 

Naar verwachting heeft de voormalige stortplaats Engelsbergen A geen invloed gehad op de 

milieuhygiënische bodemkwaliteit van de onderhavige onderzoekslocatie. Desondanks wordt de 

strategie “verdacht” aangehouden dit om een goede uitspraak te kunnen doen over de locatie en 

vast te stellen of deze daadwerkelijk buiten invloedsfeer van de voormalige stortplaats is gelegen.  

Ter plaatse van het te verwerven perceel zal zowel de boven- als ondergrond separaat worden 

onderzocht. 

De bij de boringen vrijkomende grond is in het veld zintuiglijk beoordeeld. Hierbij zijn geen 

afwijkingen waargenomen die duiden op een mogelijke bodemverontreiniging. 

Ter plaatse van het te verwerven perceel zijn zowel in de boven- als ondergrond geen 

verontreinigingen aangetoond met de onderzochte stoffen.  

Op het overige terreindeel zijn in de bovengrond lichte verontreinigingen aangetoond met 

cadmium, lood, kwik en PCB. De aangetroffen gehaltes zijn echter dermate laag, dat nader 

onderzoek hiernaar niet noodzakelijk wordt geacht. 

De onderzoeksresultaten bevestigen dat de onderzoekslocatie buiten de invloedsfeer van de 

voormalige stortlocatie is gelegen. Derhalve dient de hypothese, dat de locatie verdacht is op de 

aanwezigheid van bodemverontreiniging (anders dan regionaal verhoogde achtergrondwaarden), te 

worden verworpen.  

De onderzoeksresultaten leveren geen beperkingen op ten aanzien van de voorgenomen aankoop 

van het kadastrale perceel D3752 (gemeente Gestel). Verder leveren de onderzoeksresultaten 

geen beperkingen op ten aanzien van de voorgenomen herontwikkeling van de locatie.  

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt 

afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer 

toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit 

bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen. De 

analyseresultaten van de grond zijn indicatief vergeleken met de hergebruikswaarden uit het 

Besluit bodemkwaliteit. 
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1. Inleiding 

In opdracht van Stam + de Koning Vastgoed en Bouw heeft Tritium Advies B.V. een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen grondtransactie van een deel van de 

onderzoekslocatie (het kadastrale perceel D3752, gemeente Gestel) en de herontwikkeling van de 

gehele locatie. 

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond 

en grondwater) om te bepalen of er op de locatie sprake is van bodemverontreiniging. 

Tritium Advies B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan 

als onafhankelijk onderzoeksbureau. 

Kwalibo 

Op een deel van de werkzaamheden die in het voorliggende rapport worden beschreven is het 

Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Onder de naam Kwalibo regelt het Besluit de 

kwaliteitsborging in het bodembeheer. Voor deze kwaliteitsborging zijn onderdelen van het 

onderzoek onder Kwalibo uitgevoerd. Indien dit het geval is, dan is dit bij het betreffende 

onderdeel expliciet vermeld. Onderdelen zonder vermelding over Kwalibo, zijn niet onder Kwalibo 

uitgevoerd.  
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2. Vooronderzoek 

Als onderdeel van het verkennend bodemonderzoek is een standaard vooronderzoek uitgevoerd 

volgens de Nederlandse norm NEN 5725 (januari 2009). De in de navolgende tabel weergegeven 

bronnen zijn geraadpleegd.  

Tabel 2.1: overzicht geraadpleegde bronnen tijdens vooronderzoek. 

bron contactpersoon datum uitvoerder Tritium Advies B.V. 

internet 

www.ahn.nl - 24-02-2018 N. Verdijk 

www.dinoloket.nl 

www.topotijdreis.nl 

gemeente Eindhoven 

bodeminformatiesysteem NAZCA - 15-02-2018 N. Verdijk 

bodemarchief J. van Laarhoven 20-02-2018 N. Verdijk 

tankenbestand 

hinderwet/milieuarchief 

bodemkwaliteitskaart 

2.1 Locatiegegevens 

In de navolgende tabel zijn de locatiegegevens opgenomen. De topografische ligging en de 

kadastrale gegevens zijn weergegeven in bijlage 1. Een situatietekening is weergegeven in bijlage 

2. Foto’s van de onderzoekslocatie zijn weergegeven in bijlage 8. 

Tabel 2.2: locatiegegevens. 

locatie kadastrale percelen totale opp. bebouwing onderzoeks-

gemeente sectie nummer (m²) (m²) locatie (m²)

Maria van Bourgondiëlaan Gestel D 3752 17 - 17 

Gestel D 3753 3.312 770 3.312 

De onderzoekslocatie is momenteel in gebruik als woonhuis met tuin en openbaar groen. De 

bebouwing op de locatie bestaat uit 14 woonhuizen die omstreeks 1960 zijn gerealiseerd. De vloer 

in de bebouwing bestaat vermoedelijk uit beton. Het onbebouwde deel van de locatie is gedeeltelijk 

onverhard en gedeeltelijk verhard met tegels.  

De belendende percelen zijn in gebruik als openbare weg en onderwijsinstelling.  

In de navolgende figuur is een luchtfoto van de onderzoekslocatie weergegeven.   
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Figuur 2.1: luchtfoto onderzoekslocatie. 

Tot omstreeks 1960 had de onderzoekslocatie een agrarische bestemming. Hierna is de locatie en 

de directe omgeving in gebruik genomen als wonen met tuin. In de toekomst worden de woningen 

op de locatie gesloopt en is de opdrachtgever voornemens om 15-20 grondgebonden woningen te 

realiseren. Derhalve wordt de huidige bestemming van de locatie gehandhaafd. Voor de sloop van 

de bebouwing zal een asbestinventarisatie worden uitgevoerd. 

Ten noorden van de onderhavige onderzoekslocatie, ter plaatse van een voormalig beekdal, was in 

de periode 1930 - 1940 de gemeentelijke stortplaats Engelsbergen gevestigd. Op de locatie werd 

met name huishoudelijk afval en puin gestort. Na sluiting van de stortplaats is deze afgedekt met 

een laag verontreinigde grond. De verontreinigde stort- en afdeklaag worden gezien als een geval 

van bodemverontreiniging. De locatie is daarna in gebruik genomen als openbaar groen, het 

Genderpark.  

Voor zover bekend zijn op de onderzoekslocatie geen potentieel verontreinigende activiteiten 

uitgevoerd en hebben zich geen calamiteiten voorgedaan waardoor de bodem verontreinigd kan 

zijn geraakt. Gegevens over mogelijk aanwezige kabels, leidingen en puin zijn niet bekend. 
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2.2 Eerder uitgevoerd onderzoek 

Op de onderzoekslocatie is niet eerder een bodemonderzoek uitgevoerd. In de directe omgeving 

zijn een groot aantal bodemonderzoeken uitgevoerd. De meest recente en relevante onderzoeken 

zijn weergegeven in de navolgende tabel.  

Tabel 2.3: eerder uitgevoerd onderzoek. 

onderzoek locatienaam opgesteld door datum kenmerk 

1. verkennend NEN-

bodemonderzoek 

Maximilliaanstraat 2a, 

Eindhoven 

Inpijn-Blokpoel 23-04-2003 MB-4911 

2. onderzoek naar 

bodemverontreiniging 

Karel Martelweg / Maria van 

Bourgondiëlaan, Eindhoven 

SRE Milieudienst 22-11-2004 405585 

3. eindrapportage NAVOS-

onderzoek (NB1550043) 

Stortplaats Engelsbergen A, 

Eindhoven 

Provincie 

Noord-Brabant 

18-06-2007 onbekend 

4. actualiserend 

bodemonderzoek 

Stortplaats Engelsbergen A, 

Eindhoven 

Aeres Milieu 14-03-2008 AM08016 

5. aanvullend 

bodemonderzoek 

Genderpark te Eindhoven 

(Vitalis) 

Tauw 23-04-2008 R001-

4575567JOJ-

hgm-V01-NL 

6. saneringsplan 

herinrichting Genderpark 

Genderpark, Eindhoven Royal Haskoning 21-04-2009 9T4094.AO/R00

008/902363/De

nB 

7. deelsaneringsplan Maria van Bourgondiëlaan, 

Eindhoven 

Tritium Advies 11-07-2011 1007/115/MV-

01 versie A 

8. grondwateronderzoek Genderparken, Eindhoven Tritium Advies 17-03-2015 1502/131/DB-01 

9. bodemonderzoek Vitalis Maria van Bourgondiëlaan, 

Eindhoven 

Tauw 25-06-2015 R002-

1224234PSN-

hgm-V01-NL 

10. overkoepelend 

saneringsverslag en 

nazorgbepaling 

Genderpark, Eindhoven Royal Haskoning 08-06-2017 R011_T&P_BD27

63 

Ad. 1 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd  direct ten zuiden van de onderhavige 

onderzoekslocatie. Aanleiding voor het onderzoek was de voorgenomen uitbreiding van het 

schoolgebouw ter plaatse. In verband met de grondafvoer is op de bovengrond een partijkeuring 

uitgevoerd. De ondergrond is conform de NEN5740 onderzocht. Op basis van de resultaten van de 

partijkeuring werd geconcludeerd dat met betrekking tot de bovengrond sprake was van “schone 

grond”. Tijdens het verkennend bodemonderzoek werden in de grond en het grondwater geen 

verontreinigingen aangetoond. Geconcludeerd werd dat er geen belemmeringen waren voor de 

voorgenomen uitbreiding.  

Ad. 2 t/m 10 

De onderzoeken [2 t/m 10] zijn allen uitgevoerd op ter plaatse van de voormalige stortplaats 

Engelsbergen A. Uit de onderzoeken blijkt dat de deklaag en het stortlichaam diffuus verontreinigd 

is. In de boven- en ondergrond zijn op meerdere plaatsen concentraties zware metalen (o.a. koper, 

lood en zink) en PAK boven de interventiewaarden aangetroffen. De aangetroffen asbestgehaltes 

liggen beneden de interventiewaarde. Op veel plekken is sprake van bijmenging met bodemvreemd 

materiaal (o.a. afval, glas, baksteen, puin, kolengruis).  
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De verontreinigingen worden gerelateerd aan de aanwezigheid van het stortlichaam. Het 

onderscheid tussen stort en bodem is niet overduidelijk aanwezig, vermoedelijk vanwege 

vermenging door grondverzet in het verleden en veraarding van organisch materiaal. Het 

percentage aan bijmenging ligt gemiddeld ruim beneden de 50%. 

Gezien de ligging van de voormalige stortplaats (stroomafwaarts van de onderhavige 

onderzoekslocatie) en de uitgevoerde saneringen wordt verwacht dat deze geen invloed heeft of 

heeft gehad op de milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van de onderhavige 

onderzoekslocatie.  

2.3 Bodemopbouw 

In de navolgende tabellen is een overzicht opgenomen van de bodemsamenstelling en de 

geohydrologische situatie. 

Tabel 2.4: bodemsamenstelling (maaiveldhoogte 17 m+NAP). 

laagomschrijving dikte samenstelling doorlatendheid 

deklaag 28 m matig fijn tot grof zand, plaatselijk leemlagen matig 

1e watervoerende pakket 55 m matig fijn tot grove grindhoudende zanden goed 

Tabel 2.5: geohydrologische situatie. 

laagomschrijving stijghoogte grondwater stromingsrichting 

freatisch 15 m +NAP noordoostelijk 

1e watervoerende pakket onbekend noordoostelijk 

In de directe omgeving van de locatie is geen oppervlaktewater van betekenis aanwezig. De 

onderzoekslocatie is niet gelegen in of nabij een grondwaterbeschermingsgebied. Op de 

onderzoekslocatie vindt geen grondwateronttrekking plaats. Over grondwateronttrekking in de 

omgeving van de locatie zijn geen gegevens bekend. 

2.4 Bodemkwaliteitskaart 

In 2013 is de bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Eindhoven vastgesteld. Op deze kaart is de 

landbodem van de gemeente ingedeeld in zones met een vergelijkbare milieuhygiënische 

bodemkwaliteit. De onderzoekslocatie is gelegen in de bodemkwaliteitszone “wonen”.  

De kwaliteit van de bovengrond in deze zone wordt geclassificeerd als ”wonen” en de ondergrond 

als “landbouw en natuur” (achtergrondwaarde).  
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2.5 Conclusies vooronderzoek 

Naar verwachting heeft de voormalige stortplaats Engelsbergen A geen invloed gehad op de 

milieuhygiënische bodemkwaliteit van de onderhavige onderzoekslocatie. Desondanks wordt de 

strategie “verdacht” aangehouden dit om een goede uitspraak te kunnen doen over de locatie en 

vast te stellen of deze daadwerkelijk buiten invloedsfeer van de voormalige stortplaats is gelegen.  

Ter plaatse van het te verwerven perceel zal zowel de boven- als ondergrond separaat worden 

onderzocht. 

Asbest 

De opdrachtgever laat voorafgaand aan de sloop van de huidige bebouwing een 

asbestinventarisatie uitvoeren. Vooralsnog is uit het vooronderzoek niet gebleken dat op of nabij 

de locatie handelingen met asbest zijn uitgevoerd in een mate dat hierdoor een 

bodemverontreiniging met asbest zou kunnen zijn ontstaan. Tevens zijn er geen aanwijzingen dat 

er puinlagen of bijmengingen met puin op de locatie of in de bodem aanwezig zijn. De locatie wordt 

derhalve (in eerste instantie) als niet-verdacht beschouwd op de aanwezigheid van asbest in de 

bodem. 

Indien tijdens uitvoering van het veldwerk asbestverdachte materialen of puinbijmengingen worden 

aangetroffen, of op basis van de asbestinventarisatie blijkt dat er op de locatie asbest is toegepast  

wordt met de opdrachtgever overlegd over de eventuele uitvoering van een asbestonderzoek. 
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3. Onderzoeksstrategie 

Het verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740 (april 2016). De te 

volgen strategie is weergegeven in de navolgende tabel.  

Tabel 3.1: strategie verkennend bodemonderzoek. 

strategie1) omschrijving boorwerk chemische analyses2)

(diepte in m-mv) 

boringen peilbuizen grond grondwater

VED-HE-NL gehele locatie 3.330 m2 12 x (0,5)3) 1 5 x NEN-g4) 1 x NEN-gw 

2 x (2,0) 

opmerkingen bij de tabel: 

1) verklaring strategie:

 VED-HE-NL : onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde 

 verontreiniging op schaal van monsterneming, niet lijnvormig; 

2) verklaring analyses: 

NEN-g  : pakket NEN 5740 voor grondparameters (organische stof en lutum, 9 metalen, PAK, PCB en minerale olie); 

NEN-gw  : pakket NEN 5740 voor grondwaterparameters (9 metalen, vluchtige aromatische koolwaterstoffen en 

 naftaleen, vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen en minerale olie); 

3) indien tijdens de boorwerkzaamheden aanwijzingen zijn dat op de locatie stortmateriaal aanwezig is, afkomstig van de 

naastgelegen stortplaats Engelsbergen A worden de boringen op het noordelijk deel dieper worden doorgezet. 

4) aanvullend zijn twee extra analyse NEN-g opgenomen om de milieuhygiënische kwaliteit van het te verwerven perceel 

D3752 vast te stellen.  

De analyses worden door een geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd. De grond- en 

grondwatermonsters worden conform AS3000 voorbewerkt. 
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4. Uitvoering 

4.1 Kwalibo 

De coördinatie en planning van het veldwerk vindt plaats vanuit de onder BRL SIKB 2000 (versie 5, 

12 december 2013) gecertificeerde vestiging van Tritium Advies B.V. te Nuenen.  

De boringen zijn geplaatst conform protocol 2001 (versie 3.2, 12 december 2013) van de Stichting 

Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. De peilbuis is bemonsterd conform protocol 2002 

(versie 4, 12 december 2013) van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.  

In de navolgende tabel zijn de namen van de erkende veldwerkers weergegeven, die voor 

onderhavig onderzoek het veldwerk hebben uitgevoerd. 

Tabel 4.1: erkende veldwerkers Tritium Advies B.V. 

veldwerkers datum uitvoering boornummers/ peilbuisnummers 

boorwerkzaamheden 

Dirk van de Laar 26-02-2018 01 t/m 15 

monstername grondwater 

Rolf Liebregts 06-03-2018 01 

Conform BRL-SIKB 2000 zijn de veldwerkzaamheden getoetst op partijdigheid. De uitvoerder van 

het veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek heeft geen binding met de opdrachtgever en 

de onderzoekslocatie anders dan als dat van een onafhankelijk onderzoeksbureau.  

4.2 Grondonderzoek 

De plaats van de boringen is weergegeven in bijlage 2. Tijdens het plaatsen van de boringen deden 

zich geen belemmeringen of bijzonderheden voor. 

De bij de boringen vrijkomende grond is in het veld zintuiglijk beoordeeld. Hierbij zijn geen 

afwijkingen waargenomen die duiden op een mogelijke bodemverontreiniging. Voor de 

bodemopbouw wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 3. 
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4.3 Grondwateronderzoek 

Tijdens de grondwatermonstername zijn in het veld de zuurgraad (pH), de troebelheid (ntu) en de 

elektrische geleidbaarheid (Ec) van het grondwater bepaald. De meetresultaten zijn weergegeven 

in de navolgende tabel. De plaats van de peilbuis is weergegeven in bijlage 2. 

Tabel 4.2: peilbuisspecificaties. 

peilbuis filtertraject grondwaterstand zuurgraad geleidbaarheid troebelheid 

(m-mv) (m-mv) (pH) (Ec, µS/cm) (ntu) 

01 1,50 - 2,50 1,0 6,2 799 231) 

opmerkingen bij de tabel: 

1) de troebelheid welke is gemeten in het grondwater van peilbuis 01 is hoger dan 10 ntu. Het protocol verwijst hiervoor naar 

 de NEN 5744. Hierin staat dat indien sprake is van overschrijdingen, er rekening mee gehouden moet worden dat deze 

overschrijdingen gerelateerd kunnen zijn aan de gemeten hoge troebelheid. Met onderhavig onderzoek is in het grondwater 

enkel een lichte overschrijding met barium aangetoond.  

4.4 Analyses 

De grond- en grondwatermonsters zijn volgens de navolgende tabellen geanalyseerd AL-West te 

Deventer (geaccrediteerd). 

Tabel 4.3: geanalyseerde monsters (grond). 

monster- boringen traject chemische motivatie 

code (m-mv)1) analyses2)

02-1 02 0,00 - 0,50 NEN-g zintuiglijk schone bovengrond te verwerven perceel 

02-3 02 1,00 - 1,50 NEN-g zintuiglijk schone ondergrond te verwerven perceel 

MM01 09, 10, 12, 13 0,00 - 0,50 NEN-g zintuiglijk schone bovengrond 

MM02 05, 06, 08, 15 0,00 - 0,50 NEN-g zintuiglijk schone bovengrond 

MM03 01, 03, 07, 09  0,50 - 1,00 NEN-g zintuiglijk schone ondergrond 

opmerkingen bij de tabel: 

1) het aangegeven traject betreft de minimale en maximale diepte van de deelmonsters in het betreffende mengmonster; 

voor het traject per boring wordt verwezen naar het analysecertificaat. 

2) verklaring analyses: 

NEN-g : pakket NEN 5740 voor grondparameters (organische stof en lutum, 9 metalen, PAK, PCB en minerale olie). 

Tabel 4.4: geanalyseerde monsters (grondwater). 

monster- peilbuisnummer filtertraject chemische motivatie 

code (m-mv) analyses1)

01-1-1 01 1,5 - 2,5 NEN-gw onderzoek grondwater 

opmerkingen bij de tabel: 

1) verklaring analyses: 

NEN-gw : pakket NEN 5740 voor grondwaterparameters (9 metalen, vluchtige aromatische koolwaterstoffen en 

naftaleen, vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen en minerale olie). 
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5. Analyseresultaten 

5.1 Toetsingskader  

Wet bodembescherming (Wbb) 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn vergeleken met de toetsingstabel 

'Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater' uit de circulaire 

bodemsanering (Nederlandse Staatscourant, nr. 16675, 27 juni 2013). De resultaten van de 

grondmonsters zijn tevens vergeleken met de achtergrondwaarden die zijn weergegeven in de 

Regeling Bodemkwaliteit (Nederlandse Staatscourant, nr. 247, 20 december 2007 en daarop 

volgende aanpassingen). 

Bij onderhavig onderzoek zijn het organische stof- en lutumgehalte analytisch bepaald en 

weergegeven op het analysecertificaat. Met behulp van de bodemtypecorrectieformules uit de 

Regeling bodemkwaliteit zijn de meetwaarden van de grond omgerekend naar waarden voor 

standaardbodem (met een lutum percentage van 25 % en een organische stof percentage van  

10 %). Voor de grond en het grondwater worden respectievelijk de achtergrondwaarde en de 

streefwaarde beschouwd als het niveau waaronder sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. De 

interventiewaarde betreft het niveau waarboven voor zowel de grond als het grondwater sprake 

kan zijn van risico's voor het milieu en de volksgezondheid. Een sanering van de bodem kan dan 

noodzakelijk zijn.  

In voorliggende rapportage wordt als criterium voor het uitvoeren van nader onderzoek de 

tussenwaarde gehanteerd. De tussenwaarde voor grond betreft het gemiddelde van de 

achtergrond- en de interventiewaarde en voor het grondwater het gemiddelde van de streef- en 

interventiewaarde.  

De aanduiding van de mate van verontreiniging in het rapport is weergegeven in de onderstaande 

tabel. 

Tabel 5.1: aanduiding mate van verontreiniging. 

aanduiding in rapport betekenis voor grond betekenis voor grondwater 

- = niet verontreinigd de toetsingswaarden worden niet 

overschreden 

de toetsingswaarden worden niet 

overschreden 

>AW of >S = licht verontreinigd het aangetoonde gehalte ligt tussen de 

achtergrond- en tussenwaarde. 

het aangetoonde gehalte ligt tussen de 

streef- en tussenwaarde. 

>T = matig verontreinigd het aangetoonde gehalte ligt tussen de 

tussen- en interventiewaarde. 

het aangetoonde gehalte ligt tussen de 

tussen- en interventiewaarde. 

>I = sterk verontreinigd het aangetoonde gehalte ligt boven de 

interventiewaarde. 

het aangetoonde gehalte ligt boven de 

interventiewaarde. 
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Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 

Om een indicatie te verkrijgen van de hergebruiksmogelijkheden van de grond voor een toepassing 

als landbodem, zijn de analyseresultaten van de grondmonsters aanvullend vergeleken met de 

tabellen 1 en 2 in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit (Nederlandse Staatscourant, nr. 247, 

20 december 2007 en de daaropvolgende wijzigingen). De aanduiding van de milieuhygiënische 

classificering is weergegeven in de navolgende tabel. 

Tabel 5.2: aanduiding bodemkwaliteitsklasse. 

aanduiding in rapport betekenis 

achtergrondwaarde grond kan vrij worden toegepast bij elke bodemfunctie en elke bodemkwaliteit. 

wonen grond kan binnen het algemene generieke toetsingskader worden toegepast bij de 

bodemfuncties en bodemkwaliteiten "wonen" of "industrie". 

industrie grond kan binnen het algemene generieke toetsingskader enkel worden toegepast bij 

de bodemfunctie en bodemkwaliteit "industrie".  

niet-toepasbaar grond kan elders niet worden toegepast. Indien deze grond vrijkomt moet deze 

worden afgevoerd naar een erkende verwerker. 

5.2 Grond 

De analyseresultaten van de grondmonsters zijn weergegeven in bijlage 4. De toetsingsresultaten 

zijn weergegeven in bijlage 6. Een samenvatting hiervan is weergegeven in de navolgende tabel.  

Tabel 5.3: samenvatting toetsingsresultaten grond. 

monster-

code 

boringen traject2)

(m-mv) 

motivatie toetsingsresultaten 

Wbb Bbk1)

> AW > T  > I  

02-1 02 0,0 - 0,5 zintuiglijk schone 

bovengrond te 

verwerven perceel 

- - - achtergrondwaarde

02-3 02 1,0 - 1,5 zintuiglijk schone 

ondergrond te 

verwerven perceel 

- - - achtergrondwaarde

MM01 09, 10, 

12, 13 

0,0 - 0,5 zintuiglijk schone 

bovengrond 

cadmium, 

lood, PCB 

- - wonen 

MM02 05, 06, 

08, 15 

0,0 - 0,5 zintuiglijk schone 

bovengrond 

cadmium, 

kwik, PCB 

- - wonen 

MM03 01, 03, 

07, 09  

0,5 - 1,0 zintuiglijk schone 

ondergrond 

- - achtergrondwaarde

opmerking bij de tabel: 

1) de toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) dient als indicatief te worden beschouwd; 

2) het aangegeven traject betreft de minimale en maximale diepte van de deelmonsters in het betreffende mengmonster; 

voor het exacte traject per boring wordt verwezen naar het analysecertificaat. 
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5.3 Grondwater 

De analyseresultaten van het grondwatermonster zijn weergegeven in bijlage 5. De 

toetsingsresultaten zijn weergegeven in bijlage 7. Een samenvatting hiervan is weergegeven in de 

navolgende tabel. 

Tabel 5.4: samenvatting toetsingsresultaten grondwater. 

monster-

code 

peilbuis-

nummer 

filterdiepte 

(m-mv) 

motivatie toetsingsresultaten Wbb 

> S  > T > I  

01-1-1 01 1,50 - 2,50 onderzoek grondwater barium  - - 
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6. Conclusie en aanbevelingen 

Uit de resultaten van het vooronderzoek, de veldwerkzaamheden en de uitgevoerde analyses wordt 

het volgende geconcludeerd. 

Zintuiglijk zijn tijdens de uitvoering van het veldwerk geen afwijkingen in de bodem waargenomen. 

Ter plaatse van het te verwerven perceel zijn zowel in de boven- als ondergrond geen 

verontreinigingen aangetoond met de onderzochte stoffen.  

Op het overige terreindeel zijn in de bovengrond lichte verontreinigingen aangetoond met 

cadmium, lood, kwik en PCB. De aangetroffen gehaltes zijn echter dermate laag, dat nader 

onderzoek hiernaar niet noodzakelijk wordt geacht. 

De onderzoeksresultaten bevestigen dat de onderzoekslocatie buiten de invloedsfeer van de 

voormalige stortlocatie is gelegen. Derhalve dient de hypothese, dat de locatie verdacht is op de 

aanwezigheid van bodemverontreiniging (anders dan regionaal verhoogde achtergrondwaarden), te 

worden verworpen.  

De onderzoeksresultaten leveren geen beperkingen op ten aanzien van de voorgenomen aankoop 

van het kadastrale perceel D3752 (gemeente Gestel). Verder leveren de onderzoeksresultaten 

geen beperkingen op ten aanzien van de voorgenomen herontwikkeling van de locatie. 

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt 

afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer 

toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit 

bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen. De 

analyseresultaten van de grond zijn indicatief vergeleken met de hergebruikswaarden uit het 

Besluit bodemkwaliteit. De indicatie van de kwaliteitsklassen is weergegeven in hoofdstuk 5. 
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BIJLAGE 1: REGIONALE LIGGING EN KADASTRALE GEGEVENS 

Bijgevoegd zijn: 

aantal 

pagina's 

1 topografische kaart 1 

2 kadastrale kaart 1 
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Projectcode: 1801074NV

Projectnaam: Maria van Bourgondielaan te Eindhoven

opdrachtgever: Stam + de Koning Vastgoed en Bouw

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 50

Boring: 01

X (RD): 160066,02

Y (RD): 382473,69

Datum: 26-02-2018

Boormeester: dirk van de laar
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0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donker bruinbeige, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sporen roest, donker 
zwartbruin, Edelmanboor

150

Leem, sterk zandig, bruingrijs, 
Edelmanboor

250

Boring: 02

X (RD): 160063,49

Y (RD): 382500,59

Datum: 26-02-2018

Boormeester: dirk van de laar

0

50

100

150

200

1

2

3

4

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donker bruinbeige, 
Edelmanboor

100

Leem, sterk zandig, sterk humeus, 
zwartbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruinbeige, Edelmanboor

200

Boring: 03

X (RD): 160056,99

Y (RD): 382439,20

Datum: 26-02-2018

Boormeester: dirk van de laar

0

50

100

150

200

1

2

3

4

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker bruinbeige, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donkergrijs, Edelmanboor

200

Boring: 04

X (RD): 160094,25

Y (RD): 382491,82

Datum: 26-02-2018

Boormeester: dirk van de laar

0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker bruinbeige, 
Edelmanboor

50

Boring: 05

X (RD): 160082,19

Y (RD): 382497,34

Datum: 26-02-2018

Boormeester: dirk van de laar

0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker bruinbeige, 
Edelmanboor

50

Boring: 06

X (RD): 160059,90

Y (RD): 382517,40

Datum: 26-02-2018

Boormeester: dirk van de laar

0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker bruinbeige, 
Edelmanboor

50
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Projectcode: 1801074NV

Projectnaam: Maria van Bourgondielaan te Eindhoven

opdrachtgever: Stam + de Koning Vastgoed en Bouw

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 50

Boring: 07

X (RD): 160054,07

Y (RD): 382505,49

Datum: 26-02-2018

Boormeester: dirk van de laar

0

50

100

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker bruinbeige, 
Edelmanboor

25

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruinbeige, Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker bruinbeige, 
Edelmanboor

100

Boring: 08

X (RD): 160048,31

Y (RD): 382492,46

Datum: 26-02-2018

Boormeester: dirk van de laar

0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker bruinbeige, 
Edelmanboor

50

Boring: 09

X (RD): 160027,17

Y (RD): 382476,01

Datum: 26-02-2018

Boormeester: dirk van de laar

0

50

100

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker bruinbeige, 
Edelmanboor

25

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruinbeige, Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen roest, donker 
bruinbeige, Edelmanboor

100

Boring: 10

X (RD): 160035,77

Y (RD): 382454,40

Datum: 26-02-2018

Boormeester: dirk van de laar

0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen roest, donker 
bruinbeige, Edelmanboor

50

Boring: 11

X (RD): 160048,97

Y (RD): 382449,00

Datum: 26-02-2018

Boormeester: dirk van de laar

0

50

1

2

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker bruinbeige, 
Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, bruinbeige, Edelmanboor

50

Boring: 12

X (RD): 160065,52

Y (RD): 382454,03

Datum: 26-02-2018

Boormeester: dirk van de laar

0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker bruinbeige, 
Edelmanboor

50

Boring: 13

X (RD): 160049,53

Y (RD): 382467,26

Datum: 26-02-2018

Boormeester: dirk van de laar

0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker bruinbeige, 
Edelmanboor

50

Boring: 14

X (RD): 160065,14

Y (RD): 382489,87

Datum: 26-02-2018

Boormeester: dirk van de laar

0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker bruinbeige, 
Edelmanboor

50

Boring: 15

X (RD): 160081,12

Y (RD): 382477,21

Datum: 26-02-2018

Boormeester: dirk van de laar

0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker bruinbeige, 
Edelmanboor

50
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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

toelichting mate van bodemvreemde bijmengingen:
- sporen <1% (gewichtspercentage)
- zwak 1-5% (gewichtspercentage)
- matig 5-10% (gewichtspercentage)
- sterk 10-20% (gewichtspercentage)
- uiterst 20-50% (gewichtspercentage)
- volledig >50% (volumepercentage)

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders 
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

02.03.2018Datum
35003866Relatienr
750479Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   750479   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Uw referentie 1801074NV Maria van Bourgondielaan te Eindhoven
Opdrachtacceptatie 26.02.18
Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
 N. Verdijk
GULBERG 35
5674 TE NUENEN

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice
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ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

438434 438435 438436 438441 438446

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
02-1 02 (0-50) 02-3 02 (100-150) MM01 09 (0-25) 10 (0-50) 12 (0-50)

13 (0-50)
MM02 05 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50)

15 (0-50)
MM03 01 (50-100) 03 (50-100) 07 (70-100) 09 

(70-100)
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438434
438435
438436
438441
438446

26.02.2018
26.02.2018
26.02.2018
26.02.2018
26.02.2018

Monstername Monsteromschrijving

02-1 02 (0-50)
02-3 02 (100-150)
MM01 09 (0-25) 10 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)
MM02 05 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50) 15 (0-50)
MM03 01 (50-100) 03 (50-100) 07 (70-100) 09 (70-100)

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

++ ++ ++ ++ ++
83,6 70,2 81,2 83,5 80,3
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

5,6 5,4 5,8 13 5,8

3,6   3,6   3,6   3,1   2,6   

++ ++ ++ ++ ++

<20 99 34 54 40
<0,20 <0,20 0,62 0,79 0,33
<3,0 <3,0 <3,0 3,4 3,1
<5,0 15 14 20 13

<0,05 0,08 0,11 0,17 0,09
<10 19 37 37 29

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
<4,0 4,8 5,5 5,4 5,6
<20 <20 61 59 35

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 0,073 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,35   0,35   0,39   0,35   0,35   

<35 <35 <35 <35 <35
<3 * <3 * <3 * <3 * <3 *

x) x) x) x) x)

#) #) #) #) #)
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

438434 438435 438436 438441 438446

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%
Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Begin van de analyses: 26.02.2018
Einde van de analyses: 02.03.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice

02-1 02 (0-50) 02-3 02 (100-150) MM01 09 (0-25) 10 (0-50) 12 (0-50)
13 (0-50)

MM02 05 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50)
15 (0-50)

MM03 01 (50-100) 03 (50-100) 07 (70-100) 09 
(70-100)

Opdracht   750479   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

<3 * <3 * <3 * 4 * 6 *
<4 * <4 * <4 * <4 * <4 *
<5 * <5 * <5 * <5 * <5 *
<5 * <5 * <5 * <5 * <5 *

7 * <5 * <5 * <5 * <5 *
<5 * <5 * <5 * <5 * <5 *
<5 * <5 * <5 * <5 * <5 *

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 0,0022 0,0018 <0,0010
<0,0010 <0,0010 0,0017 0,0014 <0,0010
<0,0010 <0,0010 0,0012 <0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   0,0079   0,0067   0,0049   #) #) #) #) #)
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Toegepaste methoden

eigen methode: 

Gelijkwaardig aan NEN 5739: 
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg)
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Koper (Cu) Kobalt (Co) Koolwaterstoffractie C10-C40 Fluorantheen Fenanthreen
Chryseen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(k)fluorantheen Benzo(ghi)peryleen Benzo(a)anthraceen Anthraceen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118
PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   750479   Bodem / Eluaat
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CHROMATOGRAM for Order No. 750479, Analysis No. 438434, created at 01.03.2018 08:31:41

Monsteromschrijving: 02-1 02 (0-50)

[@ANALYNR_START=438434]
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CHROMATOGRAM for Order No. 750479, Analysis No. 438435, created at 01.03.2018 08:31:41

Monsteromschrijving: 02-3 02 (100-150)

[@ANALYNR_START=438435]
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CHROMATOGRAM for Order No. 750479, Analysis No. 438436, created at 01.03.2018 08:27:55

Monsteromschrijving: MM01 09 (0-25) 10 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50)

[@ANALYNR_START=438436]
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CHROMATOGRAM for Order No. 750479, Analysis No. 438441, created at 01.03.2018 08:27:55

Monsteromschrijving: MM02 05 (0-50) 06 (0-50) 08 (0-50) 15 (0-50)

[@ANALYNR_START=438441]

D
O

C
-1

3-
10

76
96

41
-N

L-
P4

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 4 van 5

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders 
Besluitnummer 1446980
 Zaaknummer V18/35439

d.d. 15-10-2019

Ontwerp-vergunning
verleend



CHROMATOGRAM for Order No. 750479, Analysis No. 438446, created at 01.03.2018 08:31:41

Monsteromschrijving: MM03 01 (50-100) 03 (50-100) 07 (70-100) 09 (70-100)

[@ANALYNR_START=438446]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

09.03.2018Datum
35003866Relatienr
751915Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   751915   Water

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.
Uw referentie 1801074NV Maria van Bourgondielaan te Eindhoven
Opdrachtacceptatie 06.03.18
Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
 N. Verdijk
GULBERG 35
5674 TE NUENEN

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. 31/570788115
Klantenservice
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l

445547

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--

Eenheid
01 (150-250)

Opdracht   751915   Water

445547 01 (150-250) 06.03.2018

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

51
<0,20
<2,0
<2,0

<0,05
<2,0
<2,0
<3,0
<10

<0,20
0,29

<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

<0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20

#)

#)

#)
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

445547

--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 06.03.2018
Einde van de analyses: 09.03.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. 31/570788115
Klantenservice

01 (150-250)

Opdracht   751915   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S
S
S
S
S

S

S

<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10 *
<10 *

<5,0 *
<5,0 *
<5,0 *
<5,0 *
<5,0 *
<5,0 *
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Toegepaste methoden
eigen methode: 

Protocollen AS 3100: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40
Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg) Koper (Cu) Kobalt (Co) Barium (Ba) Cadmium (Cd)
Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tolueen
Tetrachloormethaan (Tetra) 1,1-Dichloorethaan Ethylbenzeen ortho-Xyleen 1,2-Dichloorethaan m,p-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen 1,1,1-Trichloorethaan Styreen 1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   751915   Water
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CHROMATOGRAM for Order No. 751915, Analysis No. 445547, created at 09.03.2018 08:04:41

Monsteromschrijving: 01 (150-250)

[@ANALYNR_START=445547]
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BIJLAGE 6: TOETSINGSTABELLEN GROND Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders 
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Projectcode: 1801/074/NV 
 

Projectnaam Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven 

Projectcode 1801/074/NV 
  

 
Tabel 1: classificatie gehaltes 

Wbb 

-0,1 het gehalte is kleiner dan de achtergrondwaarde 

0,2 het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde 

0,6 het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

1,5 het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

245(6) er is geen toetsingswaarde vastgesteld 

 
Tabel 2: toetsingsresultaten grond Wbb (gehalten in mg/kg d.s.) 

grondmonster   02-1 02-3 MM01 

certificaatcode   750479 750479 750479 

boring(en)   02 02 09, 10, 12, 13 

traject (m-mv)   0,00 - 0,50 1,00 - 1,50 0,00 - 0,50 

humus % ds 3,6 3,6 3,6 

lutum % ds 5,6 5,4 5,8 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN     

barium mg/kg ds <20 <37 (6)  99 269 (6)  34 89 (6) 

cadmium  mg/kg ds  <0,20 <0,21 -0,03  <0,20 <0,21 -0,03  0,62 0,94 0,03 

kobalt mg/kg ds  <3,0 <5,3 -0,06  <3,0 <5,4 -0,05  <3,0 <5,2 -0,06 

koper mg/kg ds  <5,0 <6,1 -0,23  15 26 -0,09  14 24 -0,11 

kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  0,08 0,11 -0  0,11 0,15 0 

lood  mg/kg ds <10 <10 -0,08  19 27 -0,05  37 53 0,01 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

nikkel mg/kg ds  <4,0 <6,3 -0,44  4,8 10,9 -0,37  5,5 12,2 -0,35 

zink mg/kg ds <20 <27 -0,19 <20 <27 -0,19  61 117 -0,04 

     

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   <0,35 -0,03   0,39 -0,03 

Pak-totaal (10 van 

VROM) (0.7 factor) 

mg/kg ds  0,35   0,35   0,39  

     

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,014 -0,01   <0,014 -0,01   0,022 0 

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049   0,0049   0,0079  

     

OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <68 -0,03 <35 <68 -0,03 <35 <68 -0,03 
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grondmonster   MM02 MM03  

certificaatcode   750479 750479  

boring(en)   05, 06, 08, 15 01, 03, 07, 09  

traject (m-mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 1,00  

humus % ds 3,1 2,6  

lutum % ds 13 5,8  

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index  

METALEN     

barium mg/kg ds  54 88 (6)  40 105 (6)  

cadmium  mg/kg ds  0,79 1,12 0,04  0,33 0,52 -0,01  

kobalt mg/kg ds  3,4 5,4 -0,05  3,1 7,7 -0,04  

koper mg/kg ds  20 29 -0,07  13 23 -0,11  

kwik mg/kg ds  0,17 0,21 0  0,09 0,12 -0  

lood  mg/kg ds  37 48 -0  29 42 -0,02  

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  

nikkel mg/kg ds  5,4 8,2 -0,41  5,6 12,4 -0,35  

zink mg/kg ds  59 88 -0,09  35 69 -0,12  

     

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   <0,35 -0,03  

Pak-totaal (10 van 

VROM) (0.7 factor) 

mg/kg ds  0,35   0,35   

     

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   0,022 0   <0,019 -0  

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0067   0,0049   

     

OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <79 -0,02 <35 <94 -0,02  

Toelichting bij de tabel(len): 

Meetw : Meetwaarde 

GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 

Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

2 : Enkele parameters ontbreken in de som 

5 : Norm I ontbreekt 

6 : Heeft geen normwaarde 

# : Verhoogde rapportagegrens 
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Tabel 3: toetsingswaarde voor standaard bodem in mg/kg d.s. (10% humus en 25% 

lutum) 

   AW T WO IND I 

   

METALEN   

cadmium mg/kg ds  0,60 6,8 1,2 4,3 13 

kobalt mg/kg ds  15 103 35 190 190 

koper mg/kg ds  40 115 54 190 190 

kwik mg/kg ds  0,15 18 0,83 4,8 36 

lood mg/kg ds  50 290 210 530 530 

molybdeen mg/kg ds  1,5 96 88 190 190 

nikkel mg/kg ds  35 68 39 100 100 

zink mg/kg ds  140 430 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 21 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,020 0,51 0,040 0,50 1,0 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 2595 190 500 5000 
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Tabel 2: classificatie gehaltes volgens Besluit bodemkwaliteit 

Bbk 

-0,1 voldoet aan de maximale waarde voor achtergrondwaarde 

0,2 voldoet aan de maximale waarde voor wonen 

0,6 voldoet aan de maximale waarde voor industrie 

1,5 het gehalte overschrijdt de maximale waarde voor industrie 

245(6) er is geen toetsingswaarde vastgesteld 

 
Tabel 2: toetsingsresultaten grond Bbk (gehalten in mg/kg d.s.) 

grondmonster  02-1 02-3 MM01 

grondsoort  Zand Leem Zand 

humus (% ds)  3,6 3,6 3,6 

lutum (% ds)  5,6 5,4 5,8 

indicatieve 

bodemklasse 

 Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Klasse wonen 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

METALEN     

barium mg/kg ds  <20 <37 (6)  99 269 (6)  34 89 (6) 

cadmium  mg/kg ds  <0,20 <0,21  <0,20 <0,21  0,62 0,94 

kobalt mg/kg ds  <3,0 <5,3  <3,0 <5,4  <3,0 <5,2 

koper mg/kg ds  <5,0 <6,1  15 26  14 24 

kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05  0,08 0,11  0,11 0,15 

lood  mg/kg ds  <10 <10  19 27  37 53 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

nikkel mg/kg ds  <4,0 <6,3  4,8 10,9  5,5 12,2 

zink mg/kg ds  <20 <27  <20 <27  61 117 

     

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35   <0,35   0,39 

Pak-totaal (10 van 

VROM) (0.7 factor) 

mg/kg ds  0,35   0,35   0,39  

     

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,014   <0,014   0,022 

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049   0,0049   0,0079  

     

OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <68  <35 <68  <35 <68 
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grondmonster  MM02 MM03  

grondsoort  Zand Zand  

humus (% ds)  3,1 2,6  

lutum (% ds)  13 5,8  

indicatieve 

bodemklasse 

 Klasse wonen Altijd toepasbaar  

  Meetw GSSD Meetw GSSD  

METALEN     

barium mg/kg ds  54 88 (6)  40 105 (6)  

cadmium  mg/kg ds  0,79 1,12  0,33 0,52  

kobalt mg/kg ds  3,4 5,4  3,1 7,7  

koper mg/kg ds  20 29  13 23  

kwik mg/kg ds  0,17 0,21  0,09 0,12  

lood  mg/kg ds  37 48  29 42  

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  

nikkel mg/kg ds  5,4 8,2  5,6 12,4  

zink mg/kg ds  59 88  35 69  

     

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35   <0,35  

Pak-totaal (10 van 

VROM) (0.7 factor) 

mg/kg ds  0,35   0,35   

     

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   0,022   <0,019  

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0067   0,0049   

     

OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <79  <35 <94  

Toelichting bij de tabel(len): 

Meetw : Meetwaarde 

GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 

2 : Enkele parameters ontbreken in de som 

5 : Norm I ontbreekt 

6 : Heeft geen normwaarde 

# : Verhoogde rapportagegrens 

 
 
Tabel 3: toetsingswaarde voor standaard bodem in mg/kg d.s. (10% humus en 25% 
lutum) 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

cadmium mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

kobalt mg/kg ds  15 35 190 190 

koper mg/kg ds  40 54 190 190 

kwik mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

lood mg/kg ds  50 210 530 530 

molybdeen mg/kg ds  1,5 88 190 190 

nikkel mg/kg ds  35 39 100 100 

zink mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Projectnaam Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven 

Projectcode 1801/074/NV 
 
Tabel 1: classificatie gehaltes 

Wet bodembescherming (Wbb) 

-0,1 het gehalte is kleiner dan de streefwaarde 

0,2 het gehalte is groter dan de streefwaarde 

0,6 het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streefwaarde en interventiewaarde (tussenwaarde) 

1,5 het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

245(6) er is geen toetsingswaarde vastgesteld 

 

Tabel 2: toetsingsresultaten grondwater (gehalten in µg/l) 

monstercode  01-1-1 

datum bemonstering  6-3-2018 

filterdiepte (m-mv)  1,50 - 2,50 

certificaatcode  751915 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

     Meetw  GSSD   Index  

METALEN   

barium µg/l  51 51  0 

cadmium  µg/l  <0,20 <0,14  -0,05 

kobalt µg/l  <2,0 <1,4  -0,23 

koper µg/l  <2,0 <1,4  -0,23 

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,04 

lood  µg/l  <2,0 <1,4  -0,23 

molybdeen µg/l  <2,0 <1,4  -0,01 

nikkel µg/l  <3,0 <2,1  -0,22 

zink µg/l <10 <7  -0,08 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

benzeen µg/l  <0,20 <0,14  -0 

tolueen µg/l  0,29 0,29  -0,01 

ethylbenzeen µg/l  <0,20 <0,14  -0,03 

xylenen (som) µg/l   <0,21  0 

xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21    

styreen µg/l  <0,20 <0,14  -0,02 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l   0,92 (2,14)  

   

PAK   

PAK 10 VROM -   <0,00020 (11)  

Naftaleen µg/l  <0,020 <0,014  0 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

1,1-dichloorethaan µg/l  <0,20 <0,14  -0,01 

1,2-dichloorethaan µg/l  <0,20 <0,14  -0,02 

1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,10 <0,07  0 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,10 <0,07  0 

dichloormethaan µg/l  <0,20 <0,14  0 

trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,20 <0,14  -0,01 

tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,10 <0,07  0,01 

tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,10 <0,07  0 

trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,20 <0,14  -0,05 

1,1-dichlooretheen µg/l  <0,10 <0,07  0,01 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l  <0,10 <0,07   

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,10 <0,07   

cis + trans-1,2-dichlooretheen µg/l   <0,14  0,01 

vinylchloride µg/l  <0,20 <0,14  0,03 

dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) µg/l  0,42    

tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,20 <0,14 (14)  

Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0 

Dichloorethenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21    

1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,14    

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C40 µg/l <50 <35  -0,03 
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Toelichting bij de tabel: 

Meetw : Meetwaarde 

GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 

Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 

12 : Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie IW > 1 

13 : Indicatieve interventiewaarde wordt overschreden 

14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 

2 : Enkele parameters ontbreken in de som 

6 : Heeft geen normwaarde 

# : Verhoogde rapportagegrens 
 

 

Tabel 2: grondwaternormen van de Wet Bodembescherming (µg/l) 

    S   T   I  

   

METALEN   

barium µg/l  50 338 625 

cadmium µg/l  0,4 3,2 6 

kobalt µg/l  20 60 100 

koper µg/l  15 45 75 

kwik µg/l  0,05 0,18 0,3 

lood µg/l  15 45 75 

molybdeen µg/l  5 153 300 

nikkel µg/l  15 45 75 

zink µg/l  65 433 800 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

benzeen µg/l  0,2 15 30 

tolueen µg/l  7 504 1000 

ethylbenzeen µg/l  4 77 150 

xylenen (som) µg/l  0,2 35 70 

styreen µg/l  6 153 300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l     

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01 35 70 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

1,1-dichloorethaan µg/l  7 454 900 

1,2-dichloorethaan µg/l  7 204 400 

1,1,1-trichloorethaan µg/l  0,01 150 300 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  0,01 65 130 

dichloormethaan µg/l  0,01 500 1000 

trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6 203 400 

tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01 5,0 10 

tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01 20 40 

trichlooretheen (Tri) µg/l  24 262 500 

1,1-dichlooretheen µg/l  0,01 5,0 10 

cis + trans-1,2-dichlooretheen µg/l  0,01 10 20 

vinylchloride µg/l  0,01 2,5 5 

tribroommethaan (bromoform) µg/l    630 

Dichloorpropaan µg/l  0,8 40 80 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50 325 600 
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1. INLEIDING 

1.1. ALGEMEEN 

In opdracht van Sint Trudo heeft projectontwikkelaar Stam en 
De Koning een plan uitgewerkt voor vervangende nieuwbouw 
in de Maria van Bourgondiëlaan in Eindhoven. Het plan be-
staat uit het slopen van 14 grondgebonden woningen en deze 
vervangen door 15 nieuwe grondgebonden woningen. De par-
keerdruk neemt als gevolg van het plan nauwelijks toe. Om-
dat er echter geen mogelijkheden zijn op eigen terrein te par-
keren, heeft Stam en De Koning Michiel van Rooij Verkeers-
advies gevraagd een parkeeronderzoek uit te voeren en de 
gevolgen voor de parkeersituatie in beeld te brengen.  

1.2. HUIDIGE EN NIEUWE SITUATIE 

In de bestaande situatie zijn er 14 grondgebonden woningen. 
Parkeren gebeurt op de rijbaan rondom de woningen. Er zijn 
geen parkeerplaatsen op eigen terrein aanwezig. De parkeer-
behoefte voor de bestaande situatie is 18 parkeerplaatsen. 

 

 

 

 

 

 

Bron: Stam en De Koning 
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Het nieuwbouwplan bestaat uit het volgende programma: 

• Elf woningen met 1 laag + kap met een veranda aan 
de achterzijde 

• Vier woningen met 2 lagen + kap. Dit type komt op de 
hoeken van het te bouwen lint.  

Het plan ligt in het schilgebied. De parkeernorm voor de func-
tie wonen ziet er voor het schilgebied als volgt uit:  

 

 

 

 

De 15 woningen hebben een oppervlak van meer dan 120 
m2. De parkeerbehoefte voor de 15 woningen bedraagt in to-
taal 15 x 1,4 = 21 parkeerplaatsen.  

Er komt geen verandering in de openbare ruimte, er komen 
geen parkeerplaatsen of verdwijnen parkeerplaatsen. Ten op-
zichte van huidige situatie neemt de parkeervraag met 21-18 
= 3 parkeerplaatsen toe. Door middel van een parkeeronder-
zoek is onderzocht of deze behoefte in de openbare ruimte 
kan worden opgevangen.  
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2. PARKEERONDERZOEK 

2.1. OPZET PARKEERONDERZOEK 

In week 27 is een parkeeronderzoek uitgevoerd in de Maria 
van Bourgondiëlaan. In een straal van 100 en 200 meter 
rondom de geplande ontwikkeling is op een aantal maatge-
vende momenten de parkeerdruk gemeten in de openbare 
ruimte. Het gebied is opgedeeld in segmenten. Er is geteld op 
de onderstaande momenten. Er waren tijdens de telling geen 
bijzonderheden.  

Dinsdag 3 juli    15.00u 22.00u 
Donderdag 5 juli   15.00u 22.00u 
Zaterdag 7 juli       11.00u  
Zondag 8 juli 13.00u  
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2.2. RESULTATEN PARKEERONDERZOEK 

De parkeerdrukmeting laat het volgende beeld zien: 

dinsdag 3 juli 2018     
  Capaciteit 15.00u 22.00u 

0-100 meter 133 60 45% 94 71% 

100-150 meter 240 87 36% 117 49% 

Totaal 373 147 39% 211 57% 

donderdag 5 juli 2018     
  Capaciteit 15.00u 22.00u 

0-100 meter 133 79 59% 82 62% 

100-150 meter 240 131 55% 115 48% 

Totaal 373 210 56% 197 53% 

zaterdag 7 juli 2018     
  Capaciteit 16.00u   

0-100 meter 133 75 56%     

100-150 meter 240 111 46%     

Totaal 373 186 50%     

zondag 8 juli 2018     
  Capaciteit 12.00u   

0-100 meter 133 85 64%     

100-150 meter 240 102 43%     

Totaal 373 187 50%     
 

 

Het drukste moment is dinsdagavond 22.00u met een bezet-
ting van 57% in het totale plangebied. Binnen 100 meter is 
de bezetting op dat moment 71%. In het onderzoeksgebied is 
relatief veel capaciteit. De brede straten bieden veel ruimte 
voor parkeren. In slechts weinig straten zijn hoge bezettingen 
te zien.  

Restcapaciteit  

Voor het bepalen van de restcapaciteit geldt als uitgangspunt 
dat de parkeerdruk inclusief de geplande ontwikkeling op 
geen enkel moment boven de 90% mag komen. (Nota Par-
keernormen, Gemeente Eindhoven). Voor de drukste moment 
geldt dat dan er een restcapaciteit is van  26 parkeerplaatsen 
binnen 100 meter. Binnen het totale onderzoeksgebied is nog 
een restcapaciteit van 125 parkeerplaatsen op het drukste 
moment.  
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3.  CONCLUSIE 

Aan de Maria van Bourgondiëlaan wordt vervangende nieuw-
bouw uitgevoerd. De 14 bestaande woningen worden ge-
sloopt. De bestaande woningen hebben een parkeervraag van 
18 parkeerplaatsen. Er worden 15 nieuwe woningen gebouwd 
die in totaal een parkeerbehoefte van 21 parkeerplaatsen 
hebben. Door middel van een parkeeronderzoek is onderzocht 
of deze toename kan worden opgelost in de openbare ruimte. 
De gemeente Eindhoven hanteert als uitgangspunt dat de 
parkeerdruk inclusief de beoogde ontwikkeling niet boven de 
90% mag komen.  

In de eerste week van juli 2018 is een parkeeronderzoek ge-
houden op een aantal representatieve momenten. Het drukste 
moment is dinsdagavond 22.00u met een bezetting van 57% 
in het totale plangebied. Binnen 100 meter is de bezetting op 
dat moment 71%.Hiermee wordt ruim voldaan aan de richtlij-
nen van de gemeente Eindhoven. De 3 extra parkeerplaatsen 
die nodig zijn als gevolg van de ontwikkeling kunnen worden 
opgevangen in de openbare ruimte.  
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