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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding en doel 
 

De aanleiding voor het opstellen van voorliggend bestemmingsplan is het verbouwen en uitbreiden met 

detailhandel van ‘De Lindenhoeve’ aan de Beestenmarkt 4 in Sluis. Het bestaande restaurant wordt 

heringericht en geoptimaliseerd. Daarnaast vindt uitbreiding plaats voor in totaal 317m2 BVO nieuwe 

detailhandel, onderverdeeld in 4 individuele ruimtes. Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te kunnen maken 

is herziening van het vigerende bestemmingsplan noodzakelijk. Voorliggende toelichting zal de planologische 

en milieutechnische haalbaarheid van het plan aantonen.  
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1.2  Ligging en begrenzing plangebied 
 

Het bouwplan omvat de gronden die kadastraal bekend staan als Sluis, sectie I, perceelnummers 1784 en 1284. 

Het plangebied ligt in de oude binnenstad van het vestingstadje Sluis en omvat twee op zichzelf staande 

panden: het horeca-etablissement De Lindehoeve en een makelaardijkantoor. Het makelaardijkantoor is 

gevestigd aan de Beestenmarkt 4A en de horecagelegenheid waar de ontwikkeling zal plaatsvinden is gevestigd 

aan de Beestenmarkt 4. 

 

Het horeca-etablissement heeft meerdere ingangen zowel aan de Beestenmarkt, Plompe Toren en de 

Klokstraat. De Plompe Toren en de Beestenmarkt vormen de plangrens aan de noordelijke zijde, aan de oost- 

en zuidzijde wordt het plangebied begrensd door de Klokstraat. De westelijke plangrens bestaat uit bebouwing 

aan de Beestenmarkt en de uitloper van een parkeerterrein aan de klokstraat. 

 

 
Afbeelding 1 Ligging plangebied in groter verband 
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1.3 Vigerend bestemmingsplan 
 

Onderhavige locatie ligt in het bestemmingsplan ‘Kom Sluis’, vastgesteld door de gemeenteraad van de 

gemeente Sluis op 27 november 2008. Op grond van dit bestemmingsplan heeft de locatie de bestemming 

‘Centrumdoeleinden’ met op een deel van het plangebied de aanduiding ‘zonder bebouwing’.  

 

1.4 Leeswijzer 
 

Deze toelichting kent de volgende opzet. Allereerst komt in hoofdstuk 2 de planbeschrijving aan de orde, waar 

zowel de bestaande als de toekomstige situatie in wordt beschreven. Hoofdstuk 3 geeft het van toepassing 

zijnde beleid op de locatie weer. In hoofdstuk 4 komen de belangrijkste milieuaspecten die van invloed zijn op 

het plan aan de orde. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 planvorm uitgelegd en de gebruikte bestemmingen 

toegelicht. Uiteindelijk wordt de uitvoerbaarheid van het plan toegelicht in hoofdstuk 6.  
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2. PLANBESCHRIJVING 

2.1 Bestaande situatie 
 

Restaurant ‘De Lindenhoeve’ is een ruime horecagelegenheid gevestigd aan de Beestenmarkt in de historische 

kern van Sluis. Naast de Lindenhoeve is een makelaardijkantoor gevestigd. Beiden zijn in bezit van de familie 

Langenberg. 

 

Hoewel de hoofdingang is gelegen aan de Beestenmarkt is er nog een tweede ingang aan de Klokstraat. Aan de 

Beestenmarkt is een klein terras en in de grote achtertuin is een ruim terras met bijbehorende 

speelgelegenheden. De horecagelegenheid bestaat uit een tearoom en restaurant met groot terras aan de 

achterzijde van het pand. Op de eerste verdieping is een grote feestzaal met een aantal dienstruimtes. Het 

parkeren is mogelijk op een groot terrein aan de oostzijde van de Klokstraat wat in bezit is van de ouders van 

de eigenaar. Het plangebied is omsloten door een witte stenen muur met leilinden. 

 

 
Afbeelding 2 Plattegrond bestaande situatie 
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2.2 Toekomstige situatie 
 

In het voorliggende bouwplan wordt de bestaande horecagelegenheid ‘De Lindenhoeve’ verbouwd en tevens 

uitgebreid met 317m
2
 BVO detailhandel onderverdeeld in vier aparte winkelruimtes (zie afbeelding 3; het 

groene gedeelte). De nieuwe winkelruimtes komen deels in de bestaande bebouwing en deels in de nieuwe 

uitbreiding. De vier winkelruimtes hebben een oppervlakte van ongeveer 70 m
2
 NVO. Het sterke punt van de 

detailhandelstructuur van Sluis zijn de kleinschalige speciaalzaken. De nieuwe detailhandel ruimtes zijn 

uitsluitend kleinschalig van opzet en richten zich op deze kleinschalige specialistische detailhandel. 

Detailhandel in de vorm van grootschalige detailhandel is uitgesloten op de beoogde locatie. Onder 

grootschalige detailhandel wordt door gemeente Sluis verstaan volumineuze goederen die qua aard en omvang 

niet in het centrum horen. 

 

Naast de detailhandelruimtes zal de bestaande indeling van de horecagelegenheid grondig worden 

verbouwd/vernieuwd en heringericht. De uitbreiding van het gebouw zal ten koste gaan van een deel van de 

omliggende tuin, maar zal intern plaats bieden aan ruimere opzet van de dienstruimtes en, door middel van 

een tweetal liften, een verbeterde toegang tot de verdiepingen van het pand. Het achterste gedeelte van de 

uitbreiding is voornamelijk bedoeld als een uitbreiding van de dienstruimtes (zie afbeelding 3; het blauwe 

gedeelte), tevens komt een aparte dienstingang aan de klokstraat. 

 

 
Afbeelding 3 Plattegrond toekomstige situatie begane grond 
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Afbeelding 4 Plattegrond toekomstige situatie eerste verdieping 

Boven de winkelruimtes komen nieuwe dienstruimtes (afbeelding 4; het blauwe gedeelte) ten behoeve van 

een grote banketzaal (zie afbeelding 4; het rechter gele gedeelte) op de verdieping. Tevens komen op de eerste 

verdieping een nieuwe personeelskantine (zie afbeelding 4; het meest linker gele gedeelte) en een 

kantoorruimte (zie afbeelding 4; paarse gedeelte). Aan de achterzijde komt een groot dakterras (zie afbeelding 

4; het lichtgele gedeelte) met een trap naar het terras op de begane grondvloer. De aan de Beestenmarkt 

gelegen tearoom is door middel van een trap vanuit de banketzaal te bereiken. 

 

De kelder zal plaats bieden aan een grote opslagruimte en diverse kleinere dienstruimtes. De toiletten van het 

restaurant en tearoom zijn eveneens te vinden in deze kelder. 

 

De totale ontwikkeling zorgt voor de vermindering van de oppervlakte van de bijeenkomstruimten met 20,1 

m2. De belangrijkste toename aan vloeroppervlak is de nieuwe detailhandelruimtes en een vergroting van de 

dienstruimtes (met name opslag) behorende bij het restaurant. Op dit moment vindt deze opslag plaats in een 

loods aan de Klokstraat. Deze loods wordt herontwikkeld en verliest derhalve de opslagfunctie. 

 

Verkeerskundige aspecten 

Ten behoeve van de uitbreiding met detailhandel dient parkeren geregeld te zijn. Gelet op Sluis als toeristisch 

koopcentrum, is gerekend met een parkeernorm van 3,75 parkeerplaatsen per 100m² bvo. Onderhavig plan 

voorziet in circa 317m
2
 bvo detailhandel, wat resulteert in 12 parkeerplaatsen. De benodigde parkeerplaatsen 

worden voorzien op de parking aan de overzijde van de Klokstraat. Dit terrein is in eigendom bij de 

initiatiefnemer. Dit betekent dat 12 van de circa 65 aanwezige parkeerplaatsen zijn gerelateerd aan de 

onderhavige ontwikkeling. Deze parkeerplaatsen behoren toe aan de ontwikkeling en dienen zodoende 

behouden te blijven. De resterende parkeerplaatsen kunnen tevens gebruikt worden voor de bezoekers van de 

binnenstad van Sluis. 
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3. BELEID   

3.1   Rijksbeleid  
 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

Op 13 maart 2012 heeft de Minister van infrastructuur en milieu zijn handtekening onder het 

vaststellingsbesluit van de nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte gezet. De SVIR vervangt de Nota 

Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de 

Snelwegomgeving. Tevens vervangt het de ruimtelijke doelen en uitspraken in de volgende documenten: PKB 

Tweede structuurschema Militaire terreinen, de agenda landschap, de agenda Vitaal Platteland en Pieken in de 

Delta. 

 

Sluis ligt in de MIRT-regio ‘Zuidwestelijke Delta’ welke feitelijk de gehele provincie Zeeland beslaat. De opgaven 

in het kader van het Deltaprogramma op en rond de Zuid-Hollandse eilanden en in het laaggelegen deel van 

West-Brabant worden ook in deze MIRT-regio betrokken. Onderhavig bouwplan is kleinschalig van aard en is 

niet van invloed op de opgaven van nationaal belang in dit gebied. 

 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd 

dat deze bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden op lokaal 

niveau. Ten aanzien daarvan is een borging door middel van normstelling, gebaseerd op de Wro, gewenst. Die 

uitspraken onderscheiden zich in die zin dat van de provincies en de gemeenten wordt gevraagd om de inhoud 

daarvan te laten doorwerken in de ruimtelijke besluitvorming. Zij zijn dus concreet normstellend bedoeld en 

worden geacht direct of indirect, d.w.z. door tussenkomst van de provincie, door te werken tot op het niveau 

van de lokale besluitvorming, zoals de vaststelling van bestemmingsplannen. Het Besluit algemene regels 

ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die kaderstellende uitspraken. Het Barro is op 30 

december 2011 in werking getreden.  

 

Binnen het Barro worden de volgende onderdelen besproken:  

 Project Mainportontwikkeling Rotterdam; 

 Kustfundament; 

 Grote rivieren; 

 Waddenzee en waddengebied; 

 Defensie, en 

 Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 

 

Toetsing aan het beleid 

Door de algemene lijn van het rijksbeleid en de zeer kleine schaal van voorliggend planvoornemen is het niet 

relevant om het plan aan het rijksbeleid te toetsen. Het rijksbeleid vindt zijn doorwerking in provinciaal en 

gemeentelijke beleidsstukken, waar voorliggend plan aan getoetst wordt. 

 

3.2 Provinciaal beleid 
 

Omgevingsplan Zeeland 2006-2012 (2006) 

Het Omgevingsplan Zeeland 2006-2012 is een integraal beleidsstuk en vervangt een aantal bestaande sectorale 

beleidsstukken. Het betreft een op ontwikkeling en uitvoering gericht plan met een planhorizon van zes jaar 
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(2006-2012). Naar aanleiding van het invoeren van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is op 13 november 2009 een 

planherziening van het omgevingsplan 2006-2012 vastgesteld. Deze herziening voorziet in de aanpassingen van 

een aantal paragrafen in het toen geldende omgevingsplan.  

 

Visie en rol 

In de visie van de provincie is voor Zeeland karakteristiek dat het een open, groenblauw gebied is. Het streven 

is gericht op een vitale samenleving en vitale economie om zo kwaliteiten te kunnen behouden en 

bewerkstelligen. Centraal thema is: “duurzaam ontwikkelen”. De volgende drie doelen zijn daarbij gesteld: 

1. faciliteren van de economische dynamiek; 

2. bevorderen van de sociaal-culturele dynamiek; 

3. versterken van de Zeeuwse omgevingskwaliteiten. 

Volgend aan de rijkstrend van decentralisering en deregulering stelt de provincie zich als rol wat terugtredend 

en meer faciliterend en coöperatief op, waarbij meer mogelijkheden en bevoegdheden komen te liggen bij 

gemeenten, belangengroeperingen en marktpartijen. De provinciale visie is daarbij richtinggevend. 

 

Detailhandel/Cityleisure 

Bij het recreatief winkelen ligt de hoogste prioriteit bij de binnensteden. Recreatief winkelaanbod hoort alleen 

hier en in bovenlokaal verzorgende centra toegelaten te worden. Naast de dragende kernen is dit ook in onder 

meer de kern Sluis. De inspanningen zijn gericht op het versterken van de kwaliteit, diversiteit, identiteit en 

complementariteit van deze winkelcentra. Bij het winkelen staan kijken en vergelijken centraal in een 

aantrekkelijke omgeving om te verblijven. 

 

Toetsing aan het beleid  

Het planvoornemen is een bestaande horeca-gelegenheid uit te breiden met 4 kleinschalige 

detailhandelruimtes en de horeca herinrichten. De komst van detailhandel naast de bestaande horeca zorgt 

voor een grotere aantrekkingskracht van de locatie en Sluis en sluit aan op het gegeven dat Sluis is aangemerkt 

als recreatief koopcentrum. De nieuwe detailhandelruimtes vergroten de beleving van de horeca en 

detailhandel van Sluis. Ook zorgt de efficiëntere benutting van hetzelfde perceel voor zorgvuldig ruimtegebruik. 

Tevens zorgen de nieuwe detailhandelruimtes voor de vergroting van de werkgelegenheid. 

 

Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 (ontwerp) 

Bij het aflopen van het vigerende Omgevingsplan in 2012 zal een nieuw Omgevingsplan klaar moeten zijn. In 

mei 2010 is een start gemaakt met het Omgevingsplan 2012-2018 door middel van een startnotitie. In deze 

startnotitie is de planning en de organisatie van het toekomstige Omgevingsplan vastgelegd. De eerste stap 

voor het maken van het nieuwe omgevingsplan was de Discussienota van juli 2010 waarna in juli 2011 de nota 

Krachtig Zeeland is vastgesteld. De nota Krachtig Zeeland is ter voorbereiding van het nieuwe Omgevingsplan 

en beschrijft de provinciale beleidslijnen voor de belangrijkste onderwerpen op het gebied van ruimte, milieu 

en water.  

 

Het doel van de provincie is een goed voorzieningenniveau voor alle bewoners, toeristen en bedrijven, 

vanwege het grote belang voor de leefbaarheid en economie van Zeeland. De provincie zet zich in voor het 

toekomstbestendig maken van het Zeeuwse voorzieningenstelsel. Het bieden van een goede kwaliteit van 

voorzieningen is daarbij belangrijker dan de fysieke nabijheid. Belangrijk voor de detailhandel is het streven van 

de provincie van het behoud en de versterking van vitale binnensteden en kernwinkelgebieden zoals Sluis, en 

waar mogelijk realisatie van (ontbrekende) kwalitatief hoogwaardige voorzieningen. 
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Toetsing aan het beleid 

Het nieuwe omgevingsplan van de provincie streeft niet naar groei en vergroting van de aanwezige 

voorzieningen, maar juist naar de kwaliteitsverbetering, duurzaamheid en toekomstgerichtheid. Voorliggend 

plan voorziet in het verbouwen van een bestaand horeca-etablissement met uitbreiding in de vorm van 

detailhandel in het oude centrum van Sluis. Door zijn ligging als verbindende schakel tussende Beestenmarkt 

en de Nieuwstraat draagt de nieuwe kleinschalige detailhandel bij aan een kwaliteitsverbetering van het 

winkelgebied van de kern Sluis. 

 

Provinciale Ruimtelijke Verordening Zeeland (PRV2010) 

De verordening is vastgesteld op 9 april 2010. Met de verordening maakt de Provincie vooraf duidelijk welke 

onderdelen van het provinciale beleid (de provinciale belangen, zoals die in het Omgevingsplan zijn 

beschreven) bindende betekenis hebben voor gemeentelijke plannen. Hiermee wordt invulling gegeven aan 

het streven naar duidelijkheid vooraf in plaats van toetsing achteraf. De verordening bevat een regeling met 

toelichting, bijlagen en kaarten, waarbij is getracht een beleidsneutrale vertaling te maken van het 

Omgevingsplan naar een verordeningstekst. 

 

Eerste wijziging provinciale ruimtelijke verordening Zeeland 

Deze eerste wijziging van de provinciale ruimtelijke verordening (PRV) volgt op de Omgevingsbalans en de 

antwoordnota-ontwerp PRV zoals die op 9 april 2010 zijn vastgesteld. In de Omgevingsbalans is het beleid, 

zoals vastgelegd in het provinciale Omgevingsplan 2006 – 2012, geëvalueerd. Ook is beoordeeld op welke 

onderdelen het beleid moet worden bijgestuurd. Daaruit volgt een aantal beleidsaanpassingen. In verband 

daarmee is een herziening van het Omgevingsplan en een wijziging van de PRV opgesteld. 

 

Ontwerp Verordening Ruimte Provincie Zeeland (VRPZ) 

Naar aanleiding van het ontwerp Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 is een nieuwe Verordening Ruimte 

opgesteld. De nieuwe verordening ruimte neemt een zelfde plaats in als de vigerende verordening ruimte. 

Namelijk het bindend maken van de belangrijkste provinciale doelen bij nieuwe gemeentelijke plannen. 

 

Molenbiotoop 

De elkaar opvolgende verordeningen hebben allen vergelijkbare regels opgenomen omtrent de aanwezigheid 

van traditionele windmolens. De verordeningen schrijven voor dat binnen een straal van 100m gerekend vanuit 

het middelpunt van de molen geen bebouwing mag worden opgericht welke hoger is dan het laagste punt van 

de verticaal staande wieken. Tevens zal binnen een bestemmingsplan moeten worden geregeld dat in een 

straal van 400m een zekere mate van vrije windvang is gewaarborgd. 

 

Duurzaamheidsladder / nieuwe detailhandel 

Hoofddoelstellingen van provinciaal beleid zijn: zorgvuldig ruimtegebruik, herstructurering van bebouwde 

terreinen / gebieden en bundeling van functies. De hiervoor genoemde elementen worden van provinciaal 

belang geacht. In verband hiermee is de zogenaamde 'ladder voor duurzame verstedelijking' vastgelegd. 

Essentie van deze bepaling is dat bij een voorgenomen stedelijke ontwikkeling steeds sprake moet zijn van een 

aantoonbare regionale behoefte en dat er een voorkeursvolgorde geldt: eerst ruimte binnen bestaand 

bebouwd gebied en bestaande infrastructuur benutten en pas als dat niet mogelijk is, voorzien in de behoefte 

op locaties die met verschillende middelen van vervoer zijn of worden ontsloten. Ook bij nieuwvestiging van 

detailhandel is de duurzaamheidsladder van toepassing. Vanuit de hoofddoelstellingen ziet de Provincie 

(binnenstedelijke) kernwinkelgebieden als vestigingsplaats voor detailhandel. Primair dienen nieuwe 

detailhandelsvestigingen zich te vestigen binnen bestaand bebouwd gebied, herstructurering en transformatie 

behoren ook tot de mogelijkheden. 
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Toetsing 

Op circa 120m vanaf de bebouwing is molen ‘De Brak’ gelegen. De maximale bouwhoogte van de bebouwing 

ligt echter onder het laagste punt van de verticaal staande wieken. Derhalve zijn er betreffende de 

aanwezigheid van een traditionele molen in de omgeving geen belemmeringen voor de beoogde ontwikkeling. 

Ondanks dat de beoogde ontwikkeling geen invloed heeft op de windvang van de molen zal een zekere mate 

van windvang conform de Provinciale Ruimtelijke Verordening moeten worde gewaarborgd. Deze waarborging 

vind plaats middels het opnemen van een aanduiding ‘vrijwaringszone – molenbiotoop’ in de regels behorende 

bij voorliggend planvoornemen. 

 

Conform het Provinciaal beleid wordt de nieuwe detailhandel gevestigd in bestaande bebouwd gebied. Er is 

sprake van nieuwe kleinschalige detailhandel in een bestaand horeca-etablissement. De locatie is al gelegen in 

het kernwinkelgebied van Sluis en zorgt daarom voor een verdere verdichting van het detailhandelaanbod. 

Derhalve sluit het plan aan op de hoofddoelstellingen uit het Provinciaal beleid. 

 

3.3 Gemeentelijk beleid 
 

Structuurvisie Sluis ‘Goed Leven’ 

Op 27 oktober 2011 is de nieuwe structuurvisie ‘Goed Leven’voor de gemeente Sluis vastgesteld. De 

structuurvisie omschrijft de gemeentelijke ambitie om het goed wonen, werken en recreëren voor de 

toekomstige generaties te waarborgen en daar waar mogelijk verbeteren. De toekomstopgave van de 

gemeente wordt omschreven als ‘Beter met minder’, wat neerkomt op kansen benutten en keuzes maken, 

maar binnen de financiële kaders. Hoewel het ‘verbeteren’ tot nu toe altijd groeien betekende, ligt dit nu meer 

in de richting van gerichte aanpak en versterken van bestaande kwaliteiten. 

 

In de gemeente Sluis is sprake van bevolkingskrimp alsmede een verschuiving van de vraag naar voorzieningen. 

Voor de meeste voorzieningen is een afname aan vraag, behalve voorzieningen gericht op ouderen. Dit alles 

binnen de financiële kaders. 

 

De kern Sluis is een centrum van kooptoerisme, specifiek Belgisch kooptoerisme en ‘elk weer voorziening’ voor 

toeristen. De gemeente, en dus ook de kern Sluis, krijgt steeds meer te maken met concurrentie uit zowel 

Zeeuws-Vlaanderen als België. Door middel van het verbeteren van de ruimtelijke winkelstructuur zet de 

gemeente in op een sterk kwalitatief hoogwaardig koopcentrum voor de kern Sluis. 

 

Toetsing aan het beleid 

Voorliggend plan voorziet in de verbouwing en uitbreiding van een bestaand horeca-etablissement met vier 

kleinschalige detailhandelruimtes. De beoogde ligging van de nieuwe detailhandel aan de Plompe Toren is 

gunstig voor de huidige detailhandelstructuur, want op deze locaties is sprake van een gebrekkige aansluiting 

tussen de Nieuwstraat en de Beestenmarkt. Hoewel nieuwe detailhandel geen streven is binnen de 

structuurvisie sluit het planvoornemen wel aan bij het versterken van de aanwezige ruimtelijke 

winkelstructuur. 

 

Ruimtelijk-economische visie en plan van aanpak ‘De nieuwe gemeente Sluis’ 

De ruimtelijk-economische visie en plan van aanpak ‘De nieuwe gemeente Sluis’ is opgesteld in 2003. De 

aandacht hierbij is uitgegaan naar de relatie tussen de afzonderlijke winkelgebieden. Voor de vier belangrijkste 

winkelgebieden Oostburg, Sluis, Breskens en Cadzand-bad is een nadere uitwerking gemaakt.  
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In de visie is het onderstaande opgenomen over de kern Sluis.  

De kern Sluis heeft een bijzondere positie in de regio als recreatief koopcentrum. Het Belgische kooptoerisme, 

waar het centrum jarenlang van heeft geprofiteerd, neemt naar verwachting af. Om de bezoekersstroom op 

peil te houden zal het centrum van Sluis zich verder moeten profileren als ‘een attractie’. Waar men een dag 

kan verblijven. Een dusdanig totaalconcept kan tot stand komen door verschillende elementen (winkels, 

horecabezoek, wallenroute, attracties) uit te bouwen en te combineren. Voor detailhandel betekent dit dat de 

rondwandelende bezoeker verrast en verleid moet worden. Hierbij passen bijzondere, gespecialiseerde 

winkelformules die iets anders te bieden hebben dan de ‘doorsnee’ winkelcentra. Dit stelt hoge eisen aan de 

creativiteit van de ondernemers. Bij het beoogde profiel van Sluis passen bij uitstek kleinschalige winkels van 

zelfstandige ondernemers in het midden en hogere marktsegment. Meer nog dan voorheen is een attractief 

verblijfsgebied gewenst. Een van de kwaliteiten van Sluis is de aanwezigheid van een aaneengesloten 

winkelrondje. Uitbreiding van het aanbod dient vooral aangewend te worden voor verdere verdichting van dit 

rondje.  

 

In algemene zin is de ruimtelijk-economische structuur van Sluis reeds sterk. Bij de uitbouw van Sluis als 

attractie passen wel vergaande maatregelen op het gebied van centrummanagement en promotie. De 

volgende projecten voor Sluis zijn gewenst:  

1. herpositioneren aanbod;  

2. verblijfspleinen met horeca;  

3. optimaliseren bereikbaarheid en parkeren;  

4. verbeteren individuele presentatie; 

5. uitbreiden/ verplaatsen supermarkten;  

6. uitbouwen management Sluis.  

 

 
Afbeelding 5 Uitsnede visie ‘De nieuwe gemeente Sluis’ 

Toetsing aan het beleid 
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De nieuwe detailhandel valt binnen het al bestaande winkelrondje van Sluis. Het plangebied verbindt de 

Plompe Toren met de Beestenmarkt en sterkt de zwakke relatie tussen de Beestenmarkt en de Nieuwstraat. 

Het winkelrondje eindigt op de Beestenmarkt, maar met het toevoegen van detailhandel op de planlocatie 

wordt het winkelrondje uitgebreid naar het zuiden. De beperkte schaal van de winkelruimtes welke voorzien 

worden in voorliggend plan sluiten bovendien aan op het beleid om kleinschalige detailhandel aan te trekken. 

De winkelruimtes komen in de straatzijde van het pand en maken zo direct deel uit van de winkelronde.  

 

Behalve de toevoeging van detailhandel zal de horecagelegenheid ingrijpend verbouwd en gemoderniseerd 

worden. Het bouwplan voorziet in de uitbreiding van dienstruimten en het toevoegen van een dakterras aan de 

achterzijde van het pand op het platte dak van de uitbreiding, in plaats van de bestaande serre en een deel van 

het terras  in de binnentuin. 

 

Economische structuurversterking van de stad Sluis 

In oktober 2009 is het ontwikkelingsplan ‘Economische structuurversterking van de stad Sluis’ vastgesteld door 

de gemeenteraad. Dit plan is opgesteld om aantrekkingskracht van de stad Sluis in stand te houden en daar 

waar mogelijk te verbeteren en zal fungeren als kaderstellend plan van aanpak.  

 

Één van de doelen van dit ontwikkelingsplan is het versterken van het winkel- en horeca aanbod. De laatste 

jaren is er een opkomst gaande van grootschalige detailhandel en filiaalbedrijven. De beleving van het winkelen 

wordt steeds belangrijker is en naast de grootschalige detailhandel een toenemende vraag naar 

schaalverkleining en specialisatie in de detailhandel. De verhouding tussen detailhandel en horeca is goed en 

zal in de toekomst moeten worden bestendigd. Tevens moeten de horecaconcentratiegebieden worden 

ontwikkeld met nieuwe horecaconcepten.  

 

Toetsing aan het beleid 

Voorliggend bestemmingsplan behelst de grondige verbouwing en uitbreiding d.m.v. winkelruimtes van een 

bestaand horeca etablissement. De voorziene vier kleinschalige winkelruimtes zijn specifiek bedoeld voor 

kleinschalige detailhandel en speciaalzaken en sluiten zodoende aan op de ontwikkelingsvisie. 

 

Een deel van de uitbreiding zal tevens gebruikt worden voor een kwaliteitsimpuls van het bestaande 

restaurant. Restaurant ‘De Lindenhoeve’ heeft met zijn afgesloten binnentuin en speelgelegenheden al een 

bijzondere plaats in het horeca-aanbod van Sluis. De verbouwing steekt dan ook niet in op een uitbreiding van 

het restaurant, maar op een modernisering van de dienstruimtes en het toevoegen van een dakterras in plaats 

van een nu nog aanwezige serre en een deel van het terras in de binnentuin. Het vernieuwen en ontwikkelen 

van het bijzondere horeca object ‘De Lindenhoeve’ past in de lijn van het ontwikkelingsplan. 
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Vigerend Bestemmingsplan ´Kom Sluis´ 

Het plangebied is gelegen in de bestemming ´Centrumvoorzieningen´ waarbij de bestaande bebouwing een 

bouwvlak heeft en een deel van het plangebied de aanduiding ´zonder gebouwen´. De maximale 

dakvoethoogte is 7 meter.  

 

 
Afbeelding 6 Uitsnede vigerend bestemmingsplan 

Tevens is voor het centrumgebied een ‘voorschriftenkaart horecaregeling’ opgesteld met een bijbehorende 

horecaregeling: 

 

Horecaregeling 

In de loop van 1985 dreigde de horecasector in Sluis verzadigd te raken. Naar aanleiding van deze ontwikkeling 

heeft de gemeenteraad in 1986 besloten een terughoudend beleid te gaan voeren ten aanzien van een 

uitbreiding van deze sector. Aan een wijziging van een detailhandelsbestemming naar een horecabestemming 

werd slechts onder stringente voorwaarden medewerking verleend. In 1991 is het gevoerde beleid geëvalueerd. 

Hierbij kwam men tot de conclusie dat het beleid gewerkt heeft en dat deze in grote lijnen kan worden 

gehandhaafd. Het bieden van beperkte uitbreidingsmogelijkheden aan de horecasector ter plaatse van de Grote 
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Markt, de Beestenmarkt en de Kaai werd bij de evaluatie wel gewenst geacht. Dit zou ten goede komen aan de 

verblijfswaarde van deze gebieden. Uitgangspunt voor het centrumgebied blijft daarbij dat de horeca een 

ondersteunende functie heeft met betrekking tot de detailhandel. De beide activiteiten dienen zich tot elkaar te 

verhouden als 2/3 (detailhandel) : 1/3 (horeca).  

 

De horecaregeling is vastgelegd in de 3e herziening van het bestemmingsplan "Bebouwde kom Sluis". Hierbij is 

de zogenaamde "blokzijde-methode" geïntroduceerd. Door toepassing van deze methode wordt de concentratie 

van horecavestigingen aan de Grote Markt, de Beestenmarkt en de Kaai gestuurd. Nieuwvestiging van horeca 

op de genoemde locaties kan enkel tot een bepaald maximum percentage (= een op de voorschriftenkaart 

aangegeven maximale gevelbreedte). 

 

 
Afbeelding 7 Uitsnede voorschriftenkaart horecaregeling 

 

Toetsing aan vigerend bestemmingsplan 

Voorliggend planvoornemen is strijdig met het planvoornemen omdat een deel van de uitbreiding 

geprojecteerd is binnen de aanduiding ´zonder gebouwen´. Tevens wordt de nieuwe bebouwing buiten het op 

de plankaart aangegeven bouwvlak gebouwd.  

 

Daarbij is het planvoornemen strijdig met de in het vigerend bestemmingsplan opgenomen horecaregeling. De 

uitbreiding van de horeca vindt deels plaats buiten de zone waar horeca is toegestaan. Voor horecabebouwing 

is ook een maximaal toelaatbare gevelbreedte opgenomen. Het nieuw te bouwen gedeelte zal tot aan de hoek 

komen en kan zodoende niet voldoen aan de maximaal toelaatbare gevelbreedte. 

 

Om de ontwikkeling van de horecagelegenheid te kunnen verwezenlijken conform het gemeentelijke beleid, en 

in het bijzonder de horecaregeling binnen het vigerende bestemmingsplan, wordt het naast gelegen 

makelaardijkantoor betrokken bij voorliggend bestemmingsplan. Binnen het vigerend bestemmingsplan is het 

mogelijk om in het makelaardijkantoor een horecafunctie te vervullen. Deze horecafunctie is echter niet 

ingevuld, middels voorliggend bestemmingsplan wordt deze horecamogelijkheid verschoven van het 
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makelaardijkantoor naar de uitbreidingslocatie ten behoeve van het beoogde bouwplan. De 

horecamogelijkheid van het makelaardijkantoor wordt geschrapt. De herinrichting van het restaurant en zijn 

dienstruimtes komt ten goede aan de kwaliteitsverbetering en vergroting van de dienstruimtes, de 

restaurantfunctie zal niet groter worden. De noodzaak voor verplaatsing van de horecamogelijkheid van het 

makelaarskantoor naar de Lindenhoeve is niet zozeer toe te rekenen aan de horecafunctie zelf, maar door de 

toevoeging van detailhandel in de plint met op de verdieping daarboven de horecafuncties. 
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4.   RANDVOORWAARDEN  

4.1 Milieu en bedrijf  
De Wet milieubeheer zorgt ervoor dat milieuoverlast in woongebieden zoveel mogelijk wordt beperkt. Alle 

voorzieningen en bedrijven die overlast veroorzaken moeten daarom een vergunning hebben in het kader van 

de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). 

 

In brochure “Bedrijven en Milieuzonering” van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) is een 

indicatieve richtafstandenlijst voor milieubelastende activiteiten opgenomen. Alle bedrijven die in de buurt van 

de planlocaties liggen worden aan de hand van een milieucategorie verbonden met een maximale 

hinderafstand tot gevoelige inrichtingen zoals woningen. 

 

De minimale afstand per categorie is als volgt: 

Categorie Richtafstand tot omgevingstype rustige 

woonwijk en rustig buitengebied 

Richtafstand tot omgevingstype 

gemengd gebied 

1 10 m 0 m 

2 30 m 10 m 

3.1 50 m 30 m 

3.2 100 m 50 m 

4.1 200 m 100 m 

4.2 300 m 200 m 

5.1 500 m 300 m 

5.2 700 m 500 m 

5.3 1000 m 700 m 

6 1500 m 1000 m 

 

In de kern Sluis komen over het algemeen bedrijven voor in de milieucategorie 1 en 2. Deze bedrijven passen 

qua milieubelasting in en nabij de woonomgeving. Binnen het centrumgebied worden bedrijven die vallen 

onder milieucategorie 1 passend geacht. Deze vormen van bedrijvigheid leveren immers geen hinder op voor 

de omgeving en dragen bij aan het dynamische karakter van het centrumgebied. 

  

Het pand heeft momenteel een horecafunctie, hierbij komt nu ook een detailhandelfunctie. Volgens de 

richtafstandenlijst van de VNG valt detailhandel onder milieucategorie 1, met als grootste richtafstand 10 

meter voor het milieuaspect geluid bij een rustige woonwijk. Bij een gemengd gebied, waarin het plangebied is 

gelegen, komt deze afstand te vervallen en kan de richtafstand 0 meter aangehouden worden. Gezien het 

beleid van de gemeente Sluis zijn nieuwe bedrijven met een milieucategorie 1 toegestaan. 

 

Bedrijfslawaai 

Hoewel de horecafunctie een reeds bestaande functie is, dient in het kader van de voorliggende planologische 
wijziging in kaart gebracht te worden welke consequenties de horecafunctie op de, in de omgeving gelegen 
gevoelige objecten heeft. In dit kader is door AGEL adviseurs onderzoek verricht naar het aspect 
‘bedrijfslawaai’. De resultaten uit dit onderzoek zijn opgenomen in de rapportage ‘Akoestisch onderzoek 
Restaurant De Lindehoeve Beestenmarkt 4 te Sluis’, d.d. 13 juni 2012 met kenmerk 20110994-R040473-IH-C. 
Dit onderzoek is als separate bijlage aan het voorliggend bestemmingsplan toegevoegd. 
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Overeenkomstig de uitgangspunten van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai belicht het 
uitgevoerde akoestisch onderzoek de navolgende aspecten: 

1. Representatieve bedrijfssituatie: 
Hierbij wordt ingegaan op de akoestische belasting als gevolg van de exploitatie van het restaurant in 
combinatie met gebruik van de buitenterrassen, de speeltuin en de technische installaties: 

2. Reguliere afwijking representatieve bedrijfssituatie. 
Hierbij wordt op jaarbasis voor maximaal 20 dagen uitgegaan van deze afwijkende situatie, met extra 
gebruik van de speeltuin in verband met communiefeesten en kinderverjaardagen. 

3. Incidentele bedrijfssituatie: 
Hierbij wordt gekeken naar een bedrijfssituatie waarbij in het restaurant op de begane grond muziek 
ten gehore wordt gebracht. 

 
In aanvulling op deze aspecten zijn tevens het maximaal geluidniveau en de indirecte hinder in beeld gebracht. 
 
Ten aanzien van de genoemde aspecten wordt het volgende geconcludeerd: 
 

Representatieve bedrijfssituatie 

Voor de representatieve bedrijfssituatie met bijdrage stemgeluid is ter plaatse van de woning Beestenmarkt 4A 

en de westgevel van de appartementen aan de Klokstraat sprake van overschrijding van de richtwaarde van 50 

dB(A) met 1 dB. De overschrijding van de richtwaarde kan gelet op de centrumfunctie van de omgeving als 

aanvaardbaar aangemerkt worden. 

 

Voor de representatieve bedrijfssituatie zonder bijdrage stemgeluid wordt voldaan aan de geluidvoorschriften 

van het Activiteitenbesluit. 

 

Reguliere afwijking representatieve bedrijfssituatie 

De reguliere afwijking geeft een geluidstoename van 1 tot 1,5 dB ter plaatse van de woningen aan het 

Bagijnhof. De toename is een gevolg van de extra spelende kinderen in de speeltuin. Bij de woningen aan het 

Bagijnhof is geen sprake van een overschrijding van de richtwaarde. Bij de overige woningen is geen sprake van 

een relevante toename van de geluidbelasting. 

 

Voor de reguliere afwijking van de representatieve bedrijfssituatie zonder bijdrage stemgeluid wordt voldaan 

aan de geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit. 

 

Incidentele bedrijfssituatie (muziekgeluid) 

Bij het merendeel van de beoordelingspunten is sprake van een overschrijding van de grenswaarde van 50 

dB(A). Afhankelijk van de ligging van het beoordelingspunt bedraagt de overschrijding 4 tot 11 dB. Op basis van 

het incidentele karakter, de geringe mate van de overschrijding en het karakter van de omgeving kan deze 

overschrijding als aanvaardbaar aangemerkt worden. Daarnaast blijft de incidentele bedrijfssituatie beperkt tot 

de dag- en avondperiode. Middels de gemeentelijke APV kunnen aan deze bedrijfssituatie voorschriften 

opgelegd worden.  

 

Op basis van de APV kan voor de incidentele bedrijfssituatie maximaal 12 keer per jaar ontheffing verleend 

worden. 
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Maximaal geluidniveau 

In de dagperiode is alleen sprake van een overschrijding van het maximaal geluidniveau ter plaatse van de 

westgevel van de appartementen aan de Klokstraat. De overschrijding bedraagt 2 dB. Bepalend voor de 

overschrijding zijn de laad/loshandelingen. Dit betreft een reeds bestaande activiteit van het restaurant. Op 

basis van het Activiteitenbesluit geldt voor de dagperiode een vrijstelling voor de toetsing van piekgeluiden aan 

de grenswaarde. In deze situatie kan hierbij aangesloten worden. 

 

In de avondperiode is alleen sprake van een overschrijding ter plaatse van de bedrijfswoning Beestenmarkt 4A. 

Deze overschrijding wordt veroorzaakt door het stemgeluid van spelende kinderen. Voor deze woning hoeft 

echter geen toetsing plaats te vinden, omdat dit de bedrijfswoning betreft. 

 

Aan de geluidvoorschriften voor het maximaal geluidniveau van het Activiteitenbesluit wordt voldaan. 

 

Indirecte hinder 

De richtwaarde van 50 dB(A) voor indirecte hinder wordt ter plaatse van de woning Plompe Toren 13 en de 

westgevel van het appartement van de Klokstraat overschreden. De overschrijding bedraagt maximaal 3 dB. De 

ten hoogst toelaatbare grenswaarde van 65 dB(A) wordt ruim onderschreden. Op basis van de centrumfunctie 

van het gebied kan deze geringe overschrijding als aanvaardbaar aangemerkt worden. De extra geluidbelasting 

van de verkeersaantrekkende werking zal een marginale toename geven aan de reeds aanwezige 

geluidbelasting van het heersend verkeersbeeld.  

 

Conclusie 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan voor de representatieve bedrijfssituatie en de reguliere afwijking, 

beide met stemgeluid, gesteld worden dat bij nagenoeg alle beoordelingspunten voldaan wordt aan het 

toetsingskader geluid geldend voor een gemengd gebied. Alleen voor de westgevel van het appartement aan 

de Klokstraat is sprake van een marginale overschrijding van de richtwaarde voor het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau en het maximaal geluidniveau. Op basis van het karakter van de omgeving en het reeds 

een bestaande activiteit betreft kan deze geringe overschrijding als aanvaardbaar aangemerkt worden.  

 

Voor de incidentele bedrijfssituatie waarbij muziekgeluid ten gehore wordt gebracht is sprake van een 

overschrijding van de grenswaarde gesteld in het Activiteitenbesluit. De overschrijding varieert van 4 tot 11 dB. 

Omdat het een incidentele bedrijfssituatie kan voor deze situatie gebruik gemaakt worden van de zogenaamde 

12 dagenregeling. De mate van overschrijding kan voor dit soort activiteiten als aanvaardbaar aangemerkt 

worden. Hierbij kan nog opgemerkt worden dat deze incidentele bedrijfssituatie beperkt blijft tot de dag- en 

avondperiode.    

 

Geadviseerd wordt om aan deze incidentele bedrijfssituatie op basis van de gemeentelijke APV voorschriften te 

verbinden aan bijvoorbeeld tijdsduur. 

 

Resumerend wordt dan ook geconcludeerd dat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden 

gegarandeerd.  
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4.2 Externe veiligheid  
Bij externe veiligheid gaat het om de gevaren voor de directe omgeving in het geval dat er iets mis gaat tijdens 

de productie, het behandelen of het vervoer van gevaarlijke stoffen. De verbonden risico’s moeten binnen de 

perken blijven. Hiervoor worden normstellingen gehanteerd: 

 

• Het plaatsgebonden risico is vooral gericht op de te realiseren basisveiligheid voor burgers; 

• het groepsrisico stelt beperkingen aan de maatschappelijke ontwrichting als gevolg van calamiteiten met 

gevaarlijke stoffen. In het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) is vastgelegd dat voor iedere 

toename in het groepsrisico een verantwoordingsplicht geldt, ongeacht of er door de wijziging een norm 

wordt overschreden. 

 

Op basis van de 10
-6

 contour uit de BEVI is bebouwing niet toegestaan: 

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

• langs transportroutes (weg, spoor, water, buisleiding) waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd.  

Gevaarlijke stoffen die worden vervoerd over de weg, het spoor, het water of per buisleiding leiden tot 

knelpunten voor het plaatsgebonden risico indien er langs de transportassen een 10
-6

 contour ligt. Indien er 

een bestemming is gepland binnen de zone dient verantwoording te worden opgesteld voor het groepsrisico. 

 
Afbeelding 8 Uitsnede risicokaart 

 

Transport over water 

In de risicoatlas voor vervoer gevaarlijke stoffen over water is er in Sluis geen water aangegeven als 

hoofdvaarweg. Dit betekent dat binnen of in de directe omgeving van het plangebied geen vaarweg is die 

relevant is in het kader van externe veiligheid.  

 

Transport over het spoor 

Uit de risicoatlas voor vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor blijkt dat in het plangebied en de directe 

omgeving geen spoorweg aanwezig is die relevant is in het kader van externe veiligheid. 
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Transport per buisleiding 

In het plangebied zijn geen buisleidingen aanwezig die een beperking vormen in het kader van externe 

veiligheid.  

 

Transport over de weg 

Aan de zuidkant van Sluis is de N253 gelegen. De rondweg is vanuit Sluis te bereiken via de Nieuwstraat en de 

Sint Annastraat. Binnen het grondgebied vindt, volgens de risicokaart van Zeeland, op deze wegen weinig tot 

geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Aan de noordzijde is de Noordzee route gelegen, als ontsluiting van 

Sluis. Ook over deze wegen vindt weinig tot geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats.   

Ten zuiden van Sluis ligt de N58, deze Rijksweg is op de risicokaart aangegeven als weg met het gevaar ‘ongeval 

op land’. Dit houdt in dat er ongevallen kunnen voordoen waarbij gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen.  

Deze weg ligt echter op ruim 700 meter van het plangebied, deze afstand is ruim genoeg zodat de N58 niet 

relevant is in het kader van externe veiligheid.  

 

Inrichtingen 

De Risicokaart van Zeeland geeft aan dat binnen het plangebied geen risicovolle bedrijven aanwezig zijn die de 

externe veiligheid beperken. In de gehele gemeente Sluis zijn wel enkele bedrijven aanwezig die een risico met 

zich meebrengen, maar deze hebben, gezien de afstand tot de locatie, geen invloed op het plangebied. 

 

4.3 Akoestiek  
Bij het vaststellen van geluidbelasting voor geluidsgevoelige functies dient op grond van de Wet geluidhinder 

iedere weg in beschouwing te worden genomen, tenzij de weg binnen een woonerf is gelegen of voor de weg 

een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur. Onder geluidgevoelige functies wordt verstaan:  

 woningen; 

 geluidgevoelige terreinen, terreinen die behoren bij andere gezondheidszorggebouwen dan algemeen, 

categorale en academische ziekenhuizen, alsmede verpleeghuizen, voor zover deze bestemd zijn of 

worden gebruikt voor de in die gebouwen verleende zorg of woonwagenstandplaatsen;  

 andere geluidsgevoelige terreinen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen; andere 

gezondheidszorggebouwen dan ziekenhuizen en verpleeghuizen die zijn aangegeven in het Besluit 

geluidhinder.  

 

De bestaande horeca functie met de nieuw toe te voegen detailhandel worden niet aangemerkt als 

geluidsgevoelige functies. Op basis van de Wet geluidhinder worden horeca en detailhandel niet beschermd 

tegen geluidhinder. Ook voor de omgeving geeft de nieuwe functie geen extra hinder, gezien het huidige 

gebruik. Daarnaast geldt in de gehele kern van Sluis een maximum snelheid een 30 km per uur. Akoestisch 

onderzoek is hierdoor dan ook niet noodzakelijk.  

4.4 Luchtkwaliteit 
 

Kader 

De Wet Luchtkwaliteit, ofwel titel 5.2 van de Wet milieubeheer, is op 15 november 2007 in werking getreden.  

Voor verschillende stoffen zijn normen (grenswaarden) opgenomen voor de jaargemiddelde concentraties en 

voor dagelijkse concentraties (vierentwintiguurgemiddelde). De jaargemiddelde norm voor NO2 is 40 μg/m3, 

net als de norm voor PM10. Het maximaal aantal keren per jaar dat de 24-uurgemiddelde hoger mag zijn dan 

de grenswaarde is 35 dagen.  
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De Wet luchtkwaliteit voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het 

“Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)”. De programma-aanpak zorgt voor een flexibele 

koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. Van bepaalde projecten met getalsmatige grenzen 

is vastgesteld dat deze ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. 

 

In de algemene maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate’ (Besluit NIBM) en de ministeriële regeling 

NIBM (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip NIBM. Voor de 

periode tussen het in werking treden van de ‘Wet luchtkwaliteit’ en het verlenen van derogatie door de EU is 

het begrip 'niet in betekenende mate' gedefinieerd als 1% van de grenswaarde voor NO2 en PM10. Met de 

inwerkingtreding van de NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit) is de definitie van NIBM 

verschoven naar 3% van de grenswaarde. In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen 

(inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de 

luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect 

luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Deze projecten overschrijden de 1%-grens niet: 

 woningbouw: ≤ 500 woningen (netto) bij minimaal 1 ontsluitingsweg, en ≤ 1000 woningen bij minimaal 2 

ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling; 

 kantoorlocaties: ≤ 33.333 m2 bruto vloeroppervlakte bij minimaal 1 ontsluitingsweg, en ≤ 66.667 m2 bruto 

vloeroppervlakte bij minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling; 

 kascomplexen: niet-verwarmde kassen en verwarmde kassen tot 2 hectare.  

 

Detailhandel en horeca vallen niet onder de gevallen die zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect 

luchtkwaliteit uitgevoerd kunnen worden. Het planvoornemen omvat de grondige verbouwing en uitbreiding 

van een horeca-etablissement met kleinschalige detailhandelruimtes. Het plangebied is gelegen in het centrum 

van de stad Sluis en maakt deel uit van een druk bezocht winkel en horeca gebied. Hoewel de nieuw te 

realiseren detailhandel strikt genomen een zeer beperkte toename aan verkeersaantrekkende werking zal 

opleveren, is het aannemelijk dat de beoogde ontwikkeling minder gevolgen voor de luchtkwaliteit zal hebben 

dat de, in het besluit NIBM, omschreven gevallen welke de 1%-grens niet overschrijden. 

 

Gezien het toekomstige gebruik en de ligging in het centrum van Sluis is het niet aannemelijk dat de 

luchtkwaliteit door het nieuwbouwplan dusdanig verslechterd dat onderzoek noodzakelijk zou zijn. 

 

4.5 Bodemkwaliteit  
Op grond van artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening (2008) moet een bodemonderzoek worden 

verricht om de realiseerbaarheid van een (bestemmings)wijziging te beoordelen.  Voor alle bestemmingen 

waar een functiewijziging of een herinrichting mogelijk is moet ten minste een verkennend bodemonderzoek 

worden verricht.  

 

Naar aanleiding van het vaststellen van de bodemkwaliteitskaart heeft de gemeente Sluis bodembeleid 

vastgesteld. Op de bodemkwaliteitskaart valt het plangebied in de zone ‘C, Woonwijken 17
e
 eeuwse kernen’ 

met de kwaliteitsklasse industrie. Historisch onderzoek wijst uit dat:  

- gebouwd is voor 1960; 

- geen vermoeden is van bodemverontreinigde activiteiten (Wet milieubeheer en controles)  

- de locatie niet is opgenomen in het HBB (Historisch Bodem Bestand) en zodoende niet verdacht is.  
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Op locaties waarbij het bouwoppervlakte kleiner is dan 50m
2
 is bodemonderzoek niet noodzakelijk. Bij 

onderhavige locatie wordt horeca-etablissement verbouwd en richting het westen uitgebreid. Deze uitbreiding 

is met 253,7 m
2
 groter dan onderzoeksvrije 50m

2
.  

 

Op basis van historische milieu-informatie
1
 heeft de gemeente onderzocht of bodemonderzoek noodzakelijk is.  

Uit het historisch kaartmateriaal blijkt dat van in ieder geval 1910 al bebouwing aanwezig is op de locate. Op 

het zuidelijke gedeelte van het terrein is in 2006 eerder bodemonderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat er licht 

verhoogde concentraties aanwezig waren. Op de nabijgelegen locatie Plompe Toren 1/3 is een verontreiniging 

geconstateerd welke is slechts lokaal van aard is. Het historisch onderzoek geeft aan dat er op basis van de 

bodemkwaliteitskaart gewerkt kan worden en dat geen bodemonderzoek noodzakelijk is. 

 

4.6 Water  
 

Kader   

Europese kaderrichtlijn water 

De Europese Kaderrichtlijn Water beoogt de bescherming van aquatische ecosystemen en het duurzaam 

gebruik van water. Daarvoor wordt de Kaderrichtlijn eerst in landelijke wet- en regelgeving omgezet. 

Momenteel wordt hier hard aan gewerkt. De Europese Kaderrichtlijn heeft, waar het de gemeente betreft, 

consequenties voor riolering, afkoppelen, toepassing van bouwmaterialen en het ruimtelijke beleid. Er worden 

ecologische en fysisch-chemische doelen geformuleerd die afhankelijk zijn van de functie van een watergang.  

 

Waterbeleid in de 21e eeuw 

De rijksnota Anders omgaan met water, Waterbeleid in de 21e eeuw heeft als doelstelling een ander 

waterbeleid te realiseren. Door anders om te gaan met water moet er geanticipeerd worden op een stijgende 

zeespiegel, een stijgende rivierafvoer, bodemdaling en een toename van de neerslag. Nieuwe ruimtelijke 

besluiten mogen de problematiek van veiligheid en wateroverlast niet ongemerkt vergroten. Bij nieuwe 

ruimtelijke besluiten moeten de gevolgen voor veiligheid en wateroverlast expliciet in beeld worden gebracht 

in een aparte paragraaf in de nota van toelichting en onderdeel vormen van de integrale afweging. De nota 

geeft twee drietrapsstrategieën als uitgangspunten: 

- voor waterkwantiteit (vasthouden, bergen en afvoeren); 
- voor waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden en zuiveren). 

 

Deze strategieën vertalen zich voor het stedelijk gebied in aandachtspunten als: meer ruimte voor water en 

een relatie tussen het stedelijk water en het water in het omliggende gebied, vergroting van het waterbergend 

vermogen met name in de stadsranden, verbetering van de waterkwaliteit, vergroting van de belevingswaarde 

van water, en kansen voor natuur en recreatie in en rondom stedelijk water. 

 

Begin 2001 is de ‘Startovereenkomst Waterbeleid 21
e
 eeuw’ getekend tussen het rijk, de provincies, de Unie 

van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Nieuwe plannen en projecten moeten 

daarom worden getoetst aan de effecten op veiligheid, wateroverlast en verdroging. Ruimte die nu beschikbaar 

is voor de bescherming tegen overstromingen en wateroverlast moet tenminste behouden blijven. De 

aanwezige ruimte mag niet sluipenderwijs verloren gaan bij de uitvoering van nieuwe projecten voor 

infrastructuur, woningbouw, landbouw of bedrijventerreinen. De watertoets omvat het vroegtijdig informeren, 

                                                                 

 

 
1 Historische milieu-informatie Gemeente Sluis, 30 maart 2012 
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adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en 

besluiten, geconcretiseerd in termen van vasthouden, bergen en afvoeren van water. De watertoets is wettelijk 

verankerd in het besluit van 3 juli 2003 tot wijziging van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985. 

 

Nationaal Waterplan 

Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, voldoende en schoon water en 

diverse gebruiksvormen van water. Het Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota 

Waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle voorgaande nota’s waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is 

opgesteld op basis van de Waterwet die met ingang van 22 december 2009 van kracht is. Op basis van de Wet 

ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan (en voorgestelde maatregelen) voor ruimtelijke aspecten 

de status van een structuurvisie.  

 

Bestuursakkoord Water  

Het bestuursakkoord Water volgt op het Nationaal Bestuursakkoord Water en bevat hernieuwde afspraken 

over bestuur, financiën en richtinggevende kaders voor onder andere water. De maatregelen uit het 

Bestuursakkoord Water zijn gericht op:  

- heldere verantwoordelijkheden, minder bestuurlijke drukte; 

- beheersbaar programma voor de waterkeringen;  

- doelmatig beheer van de waterketen;  

- werkzaamheden slim combineren;  

- het waterschapsbestuur.  

De doelstellingen van het ‘oude’ Nationaal Bestuursakkoord blijven van kracht.  

 

Watertoets  

In aansluiting op het landelijke beleid hanteert het waterschap het beleid dat bij nieuwe plannen altijd 

onderzocht dient te worden hoe omgegaan kan worden met het “schone” hemelwater. Hierbij worden de 

afwegingsstappen “hergebruik-infiltratie-buffering-afvoer” doorlopen. 

 

Hergebruik van hemelwater wordt voornamelijk overwogen bij grootschalige bebouwing. Voor particuliere 

woningen en kleine bebouwing wordt dit, ook gezien de landelijke ervaringen met grijswatersystemen, niet 

gestimuleerd. Omdat het voorliggende plan zeer kleinschalig is, wordt hergebruik van hemelwater niet 

wenselijk geacht.  

 

Voorliggend planvoornemen voorziet een uitbreiding 271 m2 oppervlakte begane grondvloer. De planlocatie is 

in de huidige situatie al voor een groot deel bebouwd en de strook grond  waar de uitbreiding is geprojecteerd 

is nagenoeg volledig verhard. Het afvalwater zal via een gescheiden systeem ontsloten worden. Derhalve wordt 

compensatie niet noodzakelijk geacht. 

 

4.7 Flora en fauna 
 

Kader 

 

Flora- en faunawet 

De bescherming van plant- en diersoorten is sinds 1 april 2002 in de Flora- en faunawet geregeld. Het doel van 

deze wet is het in stand houden en beschermen van in het wild voorkomenten plant- en diersoorten. De wet 

kent zowel verbodsbepalingen als een zorgplicht. De verbodsbepalingen zijn gebaseerd op het principe “nee, 

tenzij”. Dat betekent dat alle schadelijke handelingen ten aanzien van beschermde plant- en diersoorten in 
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principe verboden zijn. Voor verschillende categorieën soorten en verschillende activiteiten zijn vrijstellingen of 

ontheffingen van deze verbodsbepalingen mogelijk. Naast de verbodsbepalingen geldt de zorgplicht ten 

aanzien van alle in het wild levende plant- en diersoorten. Deze zorgplicht geldt altijd. 

 

Algemene Maatregel van Bestuur 

De Minister van Landbouw, Natuur en Visserij heeft door een Algemene Maatregel van Bestuur de regelgeving 

rond de Flora en faunawet aangepast, zodat de werking van de wet eenvoudiger wordt. 

Het belangrijkste gevolg is dat de procedures bij ruimtelijke ingrepen en bij bestendig gebruik en beheer 

aanzienlijk eenvoudiger worden. Voor de meest algemene soorten is er een vrijstelling van de 

verbodsbepalingen gekomen. De interpretatie van een aantal artikelen is, mede vanwege het ontbreken van 

Jurisprudentie, nog niet op alle onderdelen geheel helder. 

 

Bij het toepassen van de Flora- en faunawet wordt voortaan een onderscheid gemaakt in drie categorieën van 

beschermende soorten: 

1. De algemene beschermde soorten; 

Hiervoor geldt ten aanzien van activiteiten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en bestendig 

gebruik en beheer een vrijstelling zonder nadere voorwaarden. Ontheffing ten behoeve van andere 

activiteiten kan worden verleend voor het verjagen, verontrusten, verstoren en onopzettelijk doden 

van deze groep soorten, mits de gunstige staat van instandhouding niet in geding is. De zorgplicht blijft 

van kracht. 

2. De in Nederland als bedreigt beschouwde soorten; 

Hiervoor geldt een strikter beschermingsregime. Vrijstelling geldt als op basis van een goedgekeurde 

gedragscode wordt gewerkt. Ontheffing kan worden verleend als geen afbreuk wordt gedaan aan de 

gunstige staat van instandhouding van de soort. 

3. De strikt beschermde soorten; 

Hieronder vallen alle vogel- plant- en diersoorten die vermeld staan in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn 

of bij Algemene Maatregel van Bestuur zijn aangewezen. Hiervoor kan geen vrijstelling of ontheffing 

worden verleend voor verstoring. 

 

Voor bestendig gebruik en beheer geldt ook voor deze soorten een vrijstelling ten aanzien van de 

verbodsbepalingen, onder voorwaarde dat gewerkt wordt op basis van een door de minister goedgekeurde 

gedragscode. Bij ruimtelijke ingrepen is altijd een ontheffing voor het overtreden van verbodsbepalingen nodig. 

 

Naaste deze drie categorieën is er een zeldzame kleine categorie van zeldzame soorten, die voorkomen op de 

Bijlage II van de Habitatrichtlijn, maar niet beschermd zijn op grond van de Flora en faunawet. Derhalve bestaat 

er geen noodzaak of mogelijkheid om ontheffing te vragen voor ingrepen die deze soorten kunnen 

beïnvloeden. Deze soorten zijn echter beschermd in de Speciale Beschermingszones, die ten behoeve van deze 

soorten zijn ingesteld. Voor het plegen van ingrepen in zulke gebieden geldt altijd het afwegingskader van de 

Habitatrichtlijn. 

 

Natura 2000 

In de Natura 2000 staan de Vogelrichtlijn en habitatrichtlijn omschreven. De Vogelrichtlijn heeft het doel om 

alle in het wild levende vogels en hun habitats op het grondgebied van de Europese Unie te beschermen en te 

beheren. Hiervoor zijn onder meer speciale beschermingszones aangewezen. Ook is het verplicht om passende 

maatregelen te nemen om de kwaliteit van de leefgebieden niet te laten verslechteren. Verder mogen er geen 

storende factoren in gebieden optreden die negatieve gevolgen hebben op het voortbestaan van de 

vogelsoorten die door de Vogelrichtlijn worden beschermd. 
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Naast de Vogelrichtlijn staat in de Natura 2000 tevens de Habitatrichtlijn aangegeven. Deze richtlijn heeft tot 

doel de instandhouding van natuurlijke habitats en wilde flora en fauna. De richtlijn is mede bedoeld voor het 

realiseren van een Europees ecologisch netwerk dat gericht is op de instandhouding van een groot aantal 

bedreigde habitats en soorten op Europees niveau. Het is van belang om bij ruimtelijke planvorming vooraf te 

onderzoeken of en welke dier- en plantsoorten er voorkomen, wat hun beschermingsstatus is en wat de 

effecten zijn van de ingreep op het voortbestaan van de gevonden soorten.  

 

De, ten opzichte van het plangebied, twee meest nabij gelegen Natura 2000 gebieden binnen de gemeente 

Sluis liggen op circa 5 en 7 kilometer afstand. Het dichtst bijgelegen Natura 2000 gebied is het Zwin & 

Kievittepolder tegen de Belgische grens. Op een afstand van 7 kilometer ligt vlak bij Oostburg het Groote Gat. 

Zie afbeelding 10. De plaats Sluis heeft zelf geen Natura 2000 gebied. De afstand vanaf de planlocatie tot aan 

beide Natura 2000 gebieden is groot genoeg zodat de ingreep geen negatieve effecten op dit gebied heeft.  

 

 
Afbeelding 9 Ligging Natura 2000 gebied 

 

Natuurbeschermingswet 

De Natuurbeschermingswet is sinds eind 2005 van kracht. Middels deze wet zijn verschillende gebieden in 

Nederland beschermd vanwege de aanwezigheid van flora en fauna. Het doel van de Natuurbeschermingswet 

is het beschermen en in stand houden van bijzondere gebieden in Nederland. De beschermde gebieden die 

onder Natura 2000 zijn aangewezen vallen onder de Natuurbeschermingswet. 

 

Indien een plan negatieve gevolgen heeft of kan hebben is een vergunning noodzakelijk. Hierbij geldt eveneens 

het “nee, tenzij principe”. Ook als de ingreep in de omgeving van een beschermd gebied plaats vindt moet de 

externe werking worden onderzocht. 
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Toets  

Bij onderhavige ontwikkeling wordt een bestaande horecagelegenheid verbouwd en een klein gedeelte, t.b.v. 

detailhandel, wordt aan de zijkant van de bestaande bebouwing aangebouwd. Op de locatie van de uitbreiding 

staan een aantal Leilindes welke gekapt zullen worden om de uitbreiding mogelijk te maken. Deze bomen zijn 

kort gesnoeid en het is gezien de drukke ligging van het plangebied niet aannemelijk dat deze bomen enige 

waardevolle natuurlijke waarden hebben. Gezien de ligging van het plangebied in het centrum van Sluis en met 

de voorwaarde dat de te verwijderen Leilindes ter plaatse van de uitbreiding buiten het broedseizoen worden 

gekapt is voor onderhavig plan geen quickscan flora en fauna noodzakelijk.  

 

4.8 Archeologie  
 

Kader 

Verdrag van Valetta 

Het Verdrag van Valetta beoogt het cultureel erfgoed, dat zich in de bodem bevindt, beter te beschermen. Het 

gaat om archeologische resten als nederzettingen, grafvelden en gebruiksvoorwerpen. Uitgangspunt van het 

verdrag is dat het archeologische erfgoed integrale bescherming nodig heeft en krijgt. In Nederland heeft het 

Verdrag van Valetta doorwerking gekregen in de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz). 

 

Nota Archeologie 2006-2012 

In de Nota Archeologie 2006-2012 van de provincie Zeeland is aangegeven dat voor een terrein van 

vastgestelde archeologische waarde (AMK) in principe altijd ‘behoud in-situ’ geldt. Terreinen met een 

vastgestelde archeologische waarde dienen tenminste een afdoende planologische bescherming te krijgen. 

 

Voor gebieden met een verwachtingswaarde (zoals aangegeven op de Indicatieve Kaart van Archeologische 

waarden (IKAW), in het Zeeuws Archeologisch Archief en de landelijke database (ARCHIS)) is de afweging van 

archeologische waarden noodzakelijk door middel van archeologisch (voor)onderzoek. Onderzoek moet 

gebeuren in gebieden met een middelhoge en hoge verwachtingswaarde volgens de Indicatieve Kaart 

Archeologische Waarden (IKAW). Gebieden met een lage of zeer lage verwachtingswaarde moeten niet 

onderzocht worden tenzij er een vondstmelding bekend is uit het Zeeuws Archeologisch Archief uit en/of het 

nationaal informatiesysteem, ARCHIS. 

 

Archeologisch onderzoek is niet noodzakelijk wanneer: 

- aangetoond is dat geen archeologische (verwachtings)waarden aanwezig zijn; 

- werkzaamheden vergunningvrij kunnen worden uitgevoerd; 

- werkzaamheden niet dieper worden uitgevoerd dan 30 cm onder het maaiveld; 

- het te verstoren oppervlak niet groter is dan 100 m²;  

- herbouw plaatsvindt met dezelfde afmetingen en dezelfde maat funderingen (horizontaal en verticaal) 

als het oorspronkelijke bouwwerk. 

 

Archeologische toets  

Naar aanleiding van de Nota Archeologie 2006-2012 van de provincie Zeeland heeft de gemeente Sluis een 

eigen archeologisch beleid opgesteld. Voor archeologisch onderzoek is een vrijstelling wanneer de 

werkzaamheden maximaal 50 m
2
 of een diepte van minder dan 40 cm bedragen.  
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De totale uitbreiding bedraagt 253,7 m
2 

en de grondige verbouwing voorziet in de aanleg van een grote kelder 

onder de huidige bebouwing. De daarbij gepaarde grondwerkzaamheden gaan tot circa 3,75 m diep. 

 

In februari is archeologisch bureauonderzoek
2
 gedaan met controleboringen op het plangebied. Uit het 

onderzoek is gebleken dat er een hoge verwachting is voor vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen tot Nieuwe 

Tijd op een diepte van 0,75 tot 1,30m beneden maaiveld. De bovenste 0,75m en lokaal een 1m lijken op basis 

van de controleboringen te zijn verstoord en/of aangevuld met grondverbetering in de jaren ’70 van de vorige 

eeuw. 

 

Het nieuwe bouwplan voorziet in ontgravingen van 1,5 tot 3,75m diep. Op basis van de conclusies uit het 

onderzoek is archeologisch vervolgonderzoek, in de vorm van proefsleuven, noodzakelijk. Echter, de huidige 

situatie en de nieuwbouwplan waarbij een groot deel van de bestaande bebouwing blijft bestaan zorgen er 

voor dat een dergelijk proefsleuven onderzoek onwenselijk en niet haalbaar. Geadviseerd wordt om een 

Archeologische Begeleiding (protocol Opgraven) te hanteren om zodoende aanwezige archeologische waarden 

te inventariseren, te waarderen en eventueel ex-situ te bewaren. De Archeologische Begeleiding wordt 

opgedeeld in twee delen; begeleiding bij graafwerkzaamheden buiten de bestaande bebouwing en begeleiding 

bij ondergrondse sloop en graafwerkzaamheden binnen de bestaande bebouwing. 

 

4.9 Leidingen en telecommunicatieverbindingen  
 

Relevante kabels en leidingen voor de planologie zijn: transportleidingen voor gevaarlijke stoffen, 

gastransportleidingen, watertransportleidingen en rioolpersleidingen met een regionale functie en optisch vrije 

paden. Binnen het plangebied liggen geen relevante kabels en leidingen die een planologische bescherming 

hebben.  

 

 

  

                                                                 

 

 
2 Archeologisch onderzoek ‘De Lindehoeve’ Beestenmarkt 4 Sluis, Grontmij, ref.nr. GAR 1190 definitief, 30 maart 2012 
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5.  JURIDISCHE ASPECTEN 

Dit hoofdstuk gaat in op de wijze van juridische vertaling in planregels van de voor het plangebied gewenste 

ontwikkeling. Om de beeldkwaliteit te bewaken kent dit bestemmingsplan een gedetailleerd karakter. In de 

beschrijving in hoofdlijnen is aangegeven hoe het gemeentebestuur het gewenste ruimtelijke beleid wilt 

realiseren. Bij toekomstige ontwikkeling vormt de beschrijving in hoofdlijnen in belangrijke mate het 

toetsingskader. 

5.1  Planvorm 
 

Het bestemmingsplan “De Lindenhoeve Sluis” kan worden gekarakteriseerd als een zogenaamde partiële 

herziening. In een dergelijke bestemmingsregeling ligt het accent vooral op het inpassen van een kleinschalige 

ontwikkeling in een groter bestemmingsplan. Vooral vanwege de geringe omvang van het plangebied heeft dit 

plan slechts een beperkt aantal bestemmingsregels en een eenvoudig kaartbeeld. Het juridische gedeelte van 

het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding met de daarbij horende planregels. Bij ieder plan hoort een 

toelichting, maar dit onderdeel heeft als zodanig geen rechtskracht. De verbeelding van “De Lindenhoeve” 

bestaat uit één kaartblad.  

 

De planregels zijn opgebouwd uit vier hoofdstukken: inleidende regels, bestemmingsregels, algemene regels en 

overgangs- en slotregels. In de volgende paragraaf wordt de inhoud nader toegelicht. Bij het opstellen van de 

planregels en de verbeelding is uitgegaan van de richtlijnen “Standaard voor Vergelijkbare 

BestemmingsPlannen (SVBP 2008)” De SVBP 2008 omvat verplichtingen en aanbevelingen ten aanzien van de 

vormgeving en indeling van de planregels en de verbeelding. De opbouw van de SVBP 2008 met betrekking tot 

de verbeelding in de onderstaande figuur gevisualiseerd.  
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5.2  Toelichting op de bestemmingen 
 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 

In dit artikel wordt een aantal in het plan gebruikte begrippen nader omschreven. Door de omschrijving wordt 

de interpretatie van de begrippen beperkt en daarmee de duidelijkheid en rechtszekerheid van het plan 

vergroot.  

 

Artikel 2 Wijze van meten 

In dit artikel wordt aangegeven op welke wijze de in het plan voorgeschreven maatvoeringen dienen te worden 
bepaald. 
 
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Centrum (C) 

De gronden in het plangebied zijn bestemd voor gebouwen en bouwwerken met een centrumfunctie en 

hebben derhalve de bestemming “Centrum” gekregen. Voor de hoofdbebouwing is een bouwvlak opgenomen 

met een maximale hoogtemaatvoering voor de goot. Buiten het bouwvlak zijn bijgebouwen toegestaan, 

uitgezonderd de gronden met een aanduiding ‘zonder bebouwing’. Voor de restaurantfunctie zal een 

functieaanduiding ‘Horeca’ opgenomen worden. 

 
Artikel 4 Waarde - Archeologie (WR-A) 

De dubbelbestemming Waarde – Archeologie richt zich specifiek op bescherming en behoud van aanwezige 

archeologische waarden in de bodem. De regels omschreven in de dubbelbestemming zijn leidend ten opzichte 

van de regels in de basisbestemming. 

 
Hoofdstuk 3 Algemene regels 

Artikel 5 Anti-dubbeltelregel 

In dit artikel is een regel opgenomen die voorkomt dat een al verleende omgevingsvergunning meegenomen 

wordt bij de beoordeling van latere bouwplannen. 

 

Artikel 6 Algemene bouwregels 

In dit artikel zijn algemene regels opgenomen ten aanzien van het strijdig gebruik.  

 

Artikel 7 Algemene aanduidingsregels 

In dit artikel zijn regels opgenomen voor het bouwen binnen de aanduiding ‘Vrijwaringszone – Molenbiotoop’. 

De aanduiding is specifiek gericht om het zicht op, of de windvang van de molen te beschermen. Middels een 

omgevingsvergunning is het mogelijk om af te wijken van deze bouwregels.  

 

Artikel 8 Algemene afwijkingsregels 

In dit artikel zijn algemene regels opgenomen ten aanzien van de afwijkingsmogelijkheden. 

 

Artikel 9 Algemene wijzigingsregels 

In dit artikel zijn algemene regels opgenomen ten aanzien van wijzigingsmogelijkheden. 

 

Artikel 10 Overige regels 

In dit artikel zijn overige regels opgenomen. 
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

Artikel 11 Overgangsrecht 

Dit artikel betreft het overgangsrecht met betrekking tot gebruik van onbebouwde gronden en bouwwerken 

dat afwijkt van het bestemmingsplan op het moment dat dit rechtskracht verkrijgt. Dit gebruik mag worden 

voortgezet. Wijziging van het afwijkend gebruik is slechts toegestaan indien de afwijking hierdoor wordt 

verkleind. Ook is in dit artikel een hardheidsclausule opgenomen die afwijken mogelijk maakt indien het 

hanteren van de overgangsregels leidt tot onbillijkheid jegens personen. 

 

Artikel 12 Slotregel 

Het laatste artikel “Slotregel” geeft de officiële naam van het plan aan, wanneer naar het plan wordt verwezen. 

De planregels kunnen worden aangehaald onder de naam: Bestemmingsplan “De Lindenhoeve Sluis”.  
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6. UITVOERBAARHEID 

 

6.1  Economische uitvoerbaarheid 
 

Op grond van artikel 3.1.6 lid 1 onder f Bro dient de uitvoerbaarheid van bestemmingsplannen te worden 

aangetoond. De verbouwing en uitbreiding van de horeca gelegenheid met de wijziging van de bestemming is 

een volledig particulier initiatief, waaraan voor de gemeente kosten zijn verbonden. De gemeente heeft hiertoe 

met de initiatiefnemer een realisatieovereenkomst afgesloten.  

 

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 

Voorliggend bestemmingsplan is als ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Naar aanleiding hiervan is 1 

zienswijze ontvangen. Onderstand is de zienswijze samengevat weergegeven en is een standpunt (reactie 

gemeente) hierop gegeven. De zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

Zienswijze: 

1. De in het ontwerp bestemmingsplan opgenomen dakhellingen zijn sluiten niet aan bij de beoogde 

bebouwing. De hoektoren van de nieuwe bebouwing heeft namelijk een steilere dakhelling dan de 

maximaal toegestane 55 graden. Daarbij hebben andere delen van de nieuwe bebouwing juist een 

kleinere dakhelling dan de minimaal toegestane 35 graden. 

2. De beoogde bebouwing past niet binnen het in het ontwerp bestemmingsplan opgenomen bouwvlak. 

 

Reactie gemeente: 

1. De minimale en maximale dakhelling zoals opgenomen in artikel 3.2.1 onder e wordt vervangen door 

een maximale bouwhoogte van 11,3 meter, zodoende zijn er geen belemmeringen voor de beoogde 

bebouwing. 

2. Het bouwvlak zal worden aangepast aan de hand van de meest recente plattegrond. 
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Administratieve gegevens 

Projectnaam De Lindenhoeve 

Projectnummer GM-0048209 

Provincie Zeeland 

Gemeente Sluis 

Plaats Sluis 

Locatienaam Beestenmarkt 4 te Sluis 

Soort onderzoek  Bureauonderzoek met controleboringen 

RD-coördinaten plangebied NW   15.492 / 370.525 

ZW   15.522 / 370.497 

NO   15.545 / 370.555 

ZO   15.576 / 370.511 

Kadastrale gegevens Gemeente Sluis 

Sectie I: 1784 

Kaartblad 53F 

Onderzoeksmeldingsnummer 48.810 

Onderzoeksnummer (afgemeld in archis) 41.248 

Oppervlak onderzoekslocatie(s)/Lengte tra-

cé(s) 

 

Plangebied: 2.762 m² 

Status terrein: AMK-monumentnummer(s) 

met benaming en waarde 

Terrein van hoge archeologische waarde 

 

Archis-waarnemingsnummer(s) 410.701 

Zeeuws Archeologisch Archief vondstmel-

ding(en) 

Geen aanvullende gegevens 

Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 

Huidig grondgebruik Bebouwd stedelijk terrein. Horecazaak met 

verhard terras en tuin 

Periode onderzoek 14 oktober 2011 

Opdrachtgever 

Contactpersoon 

 

 

Lindenhoeve bv 

dhr. S. Langenberg  

Beestenmarkt 4 

4524 EA Sluis 

0117 - 461810  
info@delindenhoeve.nl 

Uitvoerder Grontmij Nederland BV 

Postbus 410 

6040 AK  Roermond 

T: 0475-390000 

E: zuid@grontmij.nl 

Bevoegde Overheid 

Contactpersoon 

Gemeente Sluis 

De heer J Gerrits 

Postbus 27 

4500 AA Oostburg 

T: 0117-457250 

F: 0117-452241 

E: jgerrits@gemeentesluis.nl 

Adviseur Bevoegde Overheid 

Contactpersoon 

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) 

Dhr. drs. M.W.A. de Koning 

Postbus 49 

4330 AA Middelburg 

T: 0118 670611 

M: 06 23391972 

E: mwa.de.koning@scez.nl 
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Beheer en plaats van vondsten Provinciaal Archeologisch Depot (PAD) 

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland 

Het Schuitvlot 

Looierssingel 2 

4331 NK Middelburg 

Depotbeheerder: dhr. H. Hendrikse 

T: 0118-670618 

E: h.hendrikse@scez.nl 

Beheer en plaats van documentatie Zeeuws Archeologisch Archief (ZAA) 

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland 

Postbus 49 

4330 AA Middelburg 

Beheerder: dhr. J.J.B. Kuipers 

T: 0118-670879 

E: jjb.kuipers@scez.nl 

Levering van digitale gegevens 

 

Een digitale versie van het definitieve rapport 

wordt toegezonden aan de RCE. 

In het onderzoek gegenereerde digitale data 

wordt aangeleverd aan het e-depot. 

Nieuw aangetroffen vindplaatsen: Archis-

vondstmeldingsnummer(s) of Archis-

waarnemingsnummer(s) 

n.v.t. 

Complextype(n) en dateringen conform 

Archis van de nieuw aangetroffen vind-

plaatsen 

n.v.t. 
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Samenvatting 

In opdracht van De Lindenhoeve bv heeft Grontmij Nederland bv in oktober 2011 een Bureau-

onderzoek met controleboringen uitgevoerd binnen plangebied De Lindenhoeve, Beestenmarkt 

4 te Sluis, in de gemeente Sluis. 

 

De aanleiding tot het onderzoek werd gevormd door het voornemen om binnen het plangebied 

een bestaande horecazaak, de Lindenhoeve, uit te breiden. Hiertoe wordt een deel van de be-

staande bebouwing gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De te realiseren nieuwbouw be-

slaat een groter oppervlak dan de huidige bebouwing, er wordt extra winkelruimte gecreëerd en 

een deel van het complex wordt onderkelderd. 

 

In het Bureauonderzoek werd informatie verworven over de huidige situatie, de aardweten-

schappelijke, de historische situatie en bekende archeologische waarden. Op basis van deze 

informatie kon een specifiek archeologisch verwachtingsmodel worden opgesteld waarbij: 

 voor het Pleistoceen dekzand een middelhoge verwachting gold voor het aantreffen van 

archeologische vindplaatsen uit de vroege Prehistorie (vuursteenvindplaatsen) 

 voor het Hollandveen een middelhoge verwachting gold voor het aantreffen van archeo-

logische vindplaatsen uit de Late Prehistorie en Romeinse Tijd  

 voor de afzettingen van Duinkerke II een middelhoge verwachting gold voor het aantref-

fen van archeologische vindplaatsen uit de Vroege Middeleeuwen.  

 voor de afzettingen van Duinkerke III en de bovenliggende ophooglagen een hoge ver-

wachting gold voor het aantreffen van archeologische vindplaatsen uit de Late Middel-

eeuwen en Nieuwe Tijd 

 

Op basis van de resultaten van de binnen het plangebied uitgevoerde controleboringen kon de-

ze verwachting bijgesteld worden. In tegenstelling tot wat uit de beschikbare bronnen kon afge-

leid worden, werd binnen het plangebied geen geologisch profiel met dekzand, Hollandveen en 

komafzettingen van Duinkerke II-IIIb aangetroffen maar wel (diepreikende) geulafzettingen van 

Duinkerke. De erosieve werking van deze geulinsnijding impliceert dat het hieronder gelegen 

Hollandveen, en vermoedelijk ook Pleistoceen, (sterk) zijn geërodeerd waardoor de verwachting 

voor vindplaatsen op deze geologische lagen komt te vervallen. Het valt op basis van huidig 

onderzoek niet uit te sluiten dat zich onder de huidige bebouwing, waar niet kon geboord wor-

den, resten van Hollandveen of Pleistoceen dekzand aanwezig zijn. De verwachting op het aan-

treffen van vindplaatsen kan voor deze niveau’s echter bijgesteld worden tot laag.  

 

De hoge verwachting voor vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen tot Nieuwe Tijd kon wel wor-

den gehandhaafd. Deze vindplaatsen kunnen worden aangetroffen in de top van de geulafzet-

tingen van Duinkerke en in de bovenliggende ophooglagen, respectievelijk vanaf 1.30 meter 

beneden maaiveld (1.46 meter +NAP) en  0.75 meter beneden maaiveld  (1.89 meter +NAP).  

De bovenste 0.75 meter (tot lokaal1.00 meter) beneden maaiveld lijken op basis van de contro-

leboringen te zijn verstoord en/of aangevuld met grondverbetering in de jaren 70 van vorige 

eeuw. Of dit ook het geval is onder de bestaande bebouwing kon tijdens het veldonderzoek niet 

worden vastgesteld. 

 

Omdat de mogelijk aanwezige archeologische waarden uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe 

Tijd binnen het plangebied door de geplande nieuwbouw ernstig kunnen worden aangetast, 

wordt archeologisch vervolgonderzoek, in de vorm van een  Archeologische Begeleiding (proto-

col Opgraven) noodzakelijk geacht. Op die manier kunnen de eventueel aanwezige archeologi-

sche waarden worden geïnventariseerd, gewaardeerd en eventueel ex-situ bewaard. 
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Dit advies werd door de bevoegde overheid niet overgenomen. Het advies van de adviseur van 

de bevoegde overheid luidt: vervolgonderzoek door middel van een opgraving voor het deel 

buiten de bestaande bebouwing. De hoge archeologische waarde is hier immers al vastgesteld. 

Tijdens de sloop van de vloeren en funderingen van de bestaande bebouwing dient een Ar-

cheologische Begeleiding te worden uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten van deze Archeo-

logische Begeleiding wordt onderzoek daar voortgezet door middel van een begeleiding of op-

graving. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doelstelling 

In opdracht van De Lindenhoeve bv heeft Grontmij Nederland bv in oktober 2011 een Bureau-

onderzoek met controleboringen uitgevoerd binnen plangebied De Lindenhoeve, Beestenmarkt 

4 te Sluis, in de gemeente Sluis (zie afbeelding 3).  

 

Het huidige onderzoek kadert in de aan-

vraag Omgevingsvergunning (WABO). 

De aanleiding tot het onderzoek vormt 

het voornemen om binnen het plange-

bied een bestaande horecazaak, de Lin-

denhoeve, uit te breiden. Hiertoe wordt 

een deel van de bestaande bebouwing 

gesloopt en vervangen door nieuwbouw. 

De te realiseren nieuwbouw beslaat een 

groter oppervlak dan de huidige bebou-

wing, er wordt extra winkelruimte gecre-

ëerd. Een deel van het complex wordt 

onderkelderd.  

 

Doel van het archeologisch vooronder-

zoek is op basis van gegevens omtrent 

de bodem, geologie, oude kaarten, histo-

rische bronnen, bekende archeologische 

gegevens, verstoringsgegevens, hoogte-

kaarten en luchtfoto’s zoveel mogelijk 

informatie te verzamelen ten einde een 

analyse te kunnen maken die dient als 

basis voor het opstellen van een speci-

fieke archeologische verwachting voor 

het plangebied. Deze verwachting dient 

in het veld door middel van 4 controlebo-

ringen getoetst en aangevuld te worden 

met nieuwe informatie die tijdens het 

veldonderzoek verworven wordt. 

 

     

 
Afbeelding 1   Ligging plangebied in Nederland. 

 

 

Het resultaat van archeologisch onderzoek is een rapport met een inhoudelijk advies aan de 

hand waarvan een beleidsbeslissing genomen kan worden ten aanzien van een eventuele ver-

volgstap in de AMZ (Archeologische Monumenten Zorg) cyclus.
1
 

                                                                  
1 Sterk vereenvoudigd kent de AMZ cyclus vier opeenvolgende en nauw samenhangende fasen. De eerste 

fase behelst de inventarisatie (bijv. kartering) en documentatie van archeologische waarden: waar in de 

bodem is wat aanwezig? In de tweede fase wordt aan de hand van een reeks heldere criteria vastgesteld 

welke waarde de gekarteerde resten hebben , zodat op basis van geëxpliciteerde normen vervolgens een 

selectie kan worden gemaakt: welke resten verdienen het behouden te worden (in of ex situ) en welke 

mogen ongezien verloren gaan? In de derde fase wordt het behoud vormgegeven van de gewaardeerde en 

geselecteerde resten: is het mogelijk om de archeologische resten in de bodem te behouden of moeten ze 
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Afbeelding 2   Ligging plangebied in Zeeland. 

   

 
1.2 Onderzoeksopzet en richtlijnen 

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd volgens de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) 

voorgeschreven werkwijze en bestaat uit een bureauonderzoek (zie Hoofdstuk 2) en een boor-

onderzoek (controleboringen) (zie Hoofdstuk 3).  

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de eisen gesteld in de Kwaliteitsnorm Ne-

derlandse Archeologie (KNA) versie 3.2. Daarnaast werd tevens rekening gehouden met de 

eisen die aan archeologisch onderzoek gesteld worden in de Provincie Zeeland
2
. 

Grontmij Nederland bv beschikt over een opgravingsvergunning dat is uitgegeven door het Mi-

nisterie van OC &W. In het kader van deze vergunning werd dit onderzoek uitgevoerd. Het bu-

reauonderzoek werd uitgevoerd  in oktober 2011, het veldonderzoek werd uitgevoerd op 14 ok-

tober 2011. Op vraag van de opdrachtgever werd de rapportage uitgesteld tot februari 2012. Dit 

werd ingegeven door voorziene wijzigingen waardoor in huidig onderzoeksrapport de meest 

recente planvorming kon meegewogen worden. 

 

Afbakening onderzoeksgebied 

Met de afbakening van het onderzoeksgebied wordt het gebied aangeduid, waarvan de gege-

vens over de historische situatie, bekende archeologische waarden en verwachtingen gebruikt 

gaan worden in het bureauonderzoek. Dit gebied kan groter of kleiner zijn dan het plangebied.  

Met het plangebied wordt het gehele gebied aangeduid waarbinnen de voorgenomen nieuw-

bouw zal plaatsvinden. Het plangebied beslaat circa 2.762 m², het plangebied werd afgebakend 

door de huidige kadastrale perceelsgrenzen. De voorgenomen ontwikkelingen worden bespro-

ken in paragraaf 2.2.1: toekomstig gebruik. Het plangebied wordt onderzocht in zijn ruimere 

omgeving, zijnde de historische binnenstad van Sluis, dit betreft het onderzoeksgebied. 

                                                                                                                                                                                                 

– bijvoorbeeld onder druk van ruimtelijke ontwikkelingen - opgegraven worden? In het eerste geval moet 

worden vastgesteld hoe bescherming in situ (instandhouding) wordt vormgegeven, in het tweede geval 

hoe de opgraving moet worden uitgevoerd en uitgewerkt. In de vierde en laatste fase van de AMZ-cyclus 

worden tenslotte de resultaten van het uitgevoerde onderzoek 'opgewerkt' tot nieuwe kennis over de 

Nederlandse geschiedenis. Deze kennis op haar beurt vormt weer de inbreng voor de eerste procesfase.   
2 aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de provincie Zeeland, 2009. 
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Afbeelding 3   Ligging plangebied in Sluis. Schaal 1:15.000. 

   

 
1.3 Beleidskader 

Rijk 
Sinds 1 september 2007 is de herziene Monumentenwet 1988 van kracht. Middels de ‘Wet op 
de archeologische monumentenzorg’ (Wamz) is hiermee het verdrag van Malta binnen de Ne-
derlandse wetgeving geïmplementeerd. Het verdrag van Malta beoogt het cultureel erfgoed, dat 
zich in de bodem bevindt, beter te beschermen. Deze wet regelt de bescherming van archeolo-
gisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering 
van archeologische onderzoeken. De belangrijkste veranderingen als gevolg van deze nieuwe 
wetgeving betreffen: 

• het streven naar behoud en bescherming van archeologische waarden in de bodem 

• de archeologische monumentenzorg wordt een geïntegreerd onderdeel van het ruimte-
lijk ordeningsproces 

• de kosten van archeologische werkzaamheden komen in principe voor rekening van de 
initiatiefnemer van bodemverstorende activiteiten (principe van ‘veroorzaker betaalt’) 

Daarnaast is er op landelijk niveau een Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) op-

gesteld waar in hoofdstuk 14 de Zeeuwse situatie wordt geschetst. Thematische hoofdstuk 16 is 

van toepassing voor huidig onderzoek en belicht de Middeleeuwen en vroegmoderne tijd.  
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Provincie 

Het beleid van de provincie Zeeland ten aanzien van de Archeologische Monumentenzorg 

(AMZ) is vastgelegd in de Nota Archeologie 2006-2012. Daarnaast heeft de provincie in 2009 

aanvullende richtlijnen opgesteld voor het uitvoeren van een Bureauonderzoek, onderzoek op 

veen en onderzoek op dagzomend en dun afgedekt dekzand. 

In 2008 werd een Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland (POAZ)
3
 opgesteld 

waarbij tien speerpunten worden beschreven.  
 

Gemeente 
Met de komst van de Wet op de archeologische Monumentenzorg (Wamz) is de verantwoorde-
lijkheid voor het cultureel erfgoed in grote mate verschoven van Rijk en provincie naar de ge-
meenten. Gemeenten worden verantwoordelijk gehouden voor de omgang met archeologische 
waarden binnen het gemeentelijk grondgebied. Daartoe dienen gemeenten een eigen archeo-
logiebeleid te voeren. 

Het onderhavig archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd binnen het kader van het ruimtelijke 

ordeningsbeleid van de gemeente Sluis. De gemeente Sluis beschikt op dit moment nog niet 

over een eigen gemeentelijk archeologiebeleid. De gemeente laat dit in een samenwerkings-

verband met 8 andere Zeeuwse gemeenten opstellen en naar verwachting zal dit in 2012 ge-

reed zijn. In april 2011 werd door de gemeente Sluis echter een interimbeleid vastgesteld door 

het College van Burgemeester en Wethouders
4
. Het onderhavig archeologisch onderzoek wordt 

uitgevoerd binnen het kader van een bestemmingsplanprocedure. De gemeente treedt op als 

bevoegde overheid voor archeologie en wordt in advies voor archeologie bijgestaan door de 

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Indien de gemeente de bevoegde overheid is geldt 

conform het interimbeleid vrijstelling van onderzoeksplicht: 

 bij AMK terreinen, zijnde kernen van hoge archeologische waarde en niet wettelijk be-
schermde AMK terreinen: vrijstelling geldt tot een oppervlakte, kleiner of gelijk dan 50 
m² en een diepte kleiner of gelijk aan 0.4 meter onder het maaiveld;  

 bij terreinen van archeologische waarde: vrijstelling geldt tot een oppervlakte, kleiner of 
gelijk dan 100 m² en een diepte kleiner of gelijk aan 0.4 meter onder het maaiveld;  

 bij terreinen die liggen in een IKAW-gebied met een hoge en middelhoge trefkans: vrij-
stelling geldt tot een oppervlakte, kleiner of gelijk dan 250 m² en een diepte kleiner of 
gelijk aan 0.4 meter onder het maaiveld;  

 bij terreinen die liggen in een IKAW-gebied met een lage en zeer lage trefkans: vrijstel-
ling geldt tot een oppervlakte, kleiner of gelijk dan 25.000 m² en een diepte kleiner of 
gelijk aan 0.4 meter onder het maaiveld.  

In alle overige gevallen geldt dat archeologische vooronderzoek conform Archeologische Mo-

numentenzorgcyclus (AMZ) dient te worden uitgevoerd. In het belang van de archeologische 

monumentenzorg kan het college bepalen, dat de vrijstelling, in incidentele gevallen buiten toe-

passing wordt verklaard. 

 

 

 

                                                                  
3
 Hessing, W.M.A, M.M.M. Alkemade, R.M. van Heeringen et al, 2008. Archeologie naar 

Deltahoogte. Een onderzoek naar de Zeeuwse archeologiebeoefening, Zierikzee. 
4 “Verordening interim-beleid archeologie Sluis”. 
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Doel en methode 

Het doel van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie aan de hand van bestaande 

bronnen over bekende of verwachte archeologische waarden, binnen een omschreven gebied. 

Het resultaat is een standaardrapport met een gespecificeerde verwachting, op basis waarvan 

een beslissing genomen kan worden ten aanzien van (eventueel) vervolgonderzoek.  

Dit gebeurt aan de hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische 

waarden, binnen een omschreven gebied. Dit omvat de aan- of afwezigheid, het karakter en de 

omvang, de datering, gaafheid en conservering en de relatieve kwaliteit van de archeologische 

waarden en aardwetenschappelijke gegevens. Afhankelijk van de omvang van de werkzaam-

heden, de aard van de aanleiding tot het onderzoek en de vraagstelling, zullen aanvullende ge-

gevens moeten worden verzameld. Hierbij blijft de doelstelling van het bureauonderzoek (het 

komen tot een gespecificeerde verwachting) overeind.
5
 

 

In het kader van het bureauonderzoek zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

• bepalen van het onderzoekskader (aanleiding onderzoek en begrenzing onderzoeksgebied) 

• het vaststellen van het huidige en historische gebruik van het onderzoeksgebied en naaste 
omgeving door het raadplegen van de beheerder/eigenaar van de grond en/of de opdracht-
gever en de door hen overgedragen gegevens 

• het vaststellen van de toekomstige inrichting van het onderzoeksgebied; 

• het bepalen van de landschappelijke (geologische en bodemkundige) kenmerken aan de 
hand van bestudering van de bodem-, geologische en geomorfologische kaarten 

• het bestuderen van oude kaarten 

• het raadplegen van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 

• het raadplegen van literatuur en luchtfoto’s 

• het inventariseren van gegevens uit het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort 

• het raadplegen van de Archeologische Monumentenkaart (AMK) van Nederland 

• het raadplegen van de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) 

• overleg met gemeentearchief 

• het raadplegen van het Zeeuws Archeologisch Archief (ZAA) 
 

 
2.2 Resultaten 

Het onderzoeksgebied ligt in de historische stadskern van Sluis, in de gemeente Sluis. Het on-

derzoeksgebied staat afgebeeld op kaartblad 53F van de Topografische kaart van Nederland 

(schaal 1:25.000) en valt binnen de vier RD coördinaten (X/Y): 15.576/370.511, 

15.492/370.525, 15.522/370.497 en 15.545/370.555. De percelen zijn kadastraal bekend onder 

Sectie I, nummer 1784 en onder het toponiem  Lindenhoeve.  De totale oppervlakte van het 

plangebied beslaat circa 2.762 m². Het plangebied is gelegen tussen, en wordt begrensd door, 

de Plompe Toren en de Klokstraat (zie afbeelding 4).  

                                                                  
5 KNA versie 3.2 
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Afbeelding 4   Plangebied en planvorming op de Grootschalige Basiskaart Nederland. Schaal 

1:1.000. 
   

 
2.2.1 Toekomstig gebruik 

Omdat het toekomstig gebruik van het onderzoeksgebied bepalend kan zijn voor het eventueel 

vervolgonderzoek (IVO, fysiek beschermen of opgraven), is het van belang vast te stellen hoe 

het onderzoeksgebied zal worden ingericht. De voorgenomen inrichting bepaalt of bekende of 

verwachte archeologische waarden deels of geheel onaangetast kunnen blijven. Ook kan de 

inrichting van het onderzoeksgebied zo worden aangepast dat de bekende en of verwachte ar-

cheologische waarden onaangetast kunnen blijven. 

 

Binnen het plangebied wordt een bestaande horecazaak, de Lindenhoeve, uitgebreid. Tevens 

wordt een nieuwe winkelruimte gecreëerd langs de Klokstraat. Hiertoe wordt een deel van de 

bestaande bebouwing gesloopt en vervangen door nieuwbouw (zie afbeelding 4). De nieuw-

bouw situeert zich grotendeels op de locatie van de huidige bebouwing maar zal uitgebreid 

worden tot aan de Klokstraat. Hiertoe wordt een bouwput uitgegraven tot circa 1.50 meter ben-

den maaiveld. De fundering wordt gedragen door grondverdringende palen. Een deel van het 

complex wordt onderkelderd.  De diepte van de ontgravingen ten behoeve van de kelder bedra-

gen circa 3.75 meter. De bestaande bebouwing heeft een oppervlakte van 716 m² waarvan cir-

ca 503 m² zal worden gesloopt. De oppervlakte van de nieuwbouw bedraagt 800 m² waarvan 
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circa 414 m² onderkelderd wordt. De planvorming wordt op afbeelding 4 schematisch weerge-

geven en in Bijlage 1 wordt een ontwerptekening van de planvorming (begane grond en door-

sneden) gepresenteerd..  

 
2.2.2 Huidige situatie 

Voor de uitkomst van het bureauonderzoek en de bepaling van het (eventuele) vervolg van het 

voortraject (inventariserend veldonderzoek), is het van belang de huidige situatie vast te stellen. 

Bodemverontreiniging, gebruik, bebouwing, maar ook de aanwezigheid van bijvoorbeeld een 

hoogspanningsleiding, kunnen de onderzoeksstrategie van vervolgactiviteiten (mede) bepalen. 

Daarnaast kan dit mede bepalend zijn voor de archeologische verwachting.  

 

Het plangebied is gelegen in de historische binnenstad van Sluis. Langs de Beestenmarkt en 

Plompe Toren is een voormalige hoeve verbouwd tot horecagelegenheid. De rest van het plan-

gebied bestaat uit een geplaveid terras en (speel)tuinen met verharde paden en plantenperken. 

Centraal in het plangebied bevindt zich een garage.  

 

Navraag bij de opdrachtgever leert dat geen (grootschalige) verstoringen bekend zijn. Op het 

erf van de voormalige Lindenhoeve bevond zich een mestvaalt. De exacte locatie is niet bekend 

maar vermoedelijk was deze enkele meter ten westen van de huidige bebouwing gesitueerd. 

De mogelijke aanwezigheid van deze mestvaalt heeft verder geen invloed op de verwachtings-

waarde binnen de te ontwikkelen zone. In Bijlage 2 worden enkele foto’s van de huidige situatie 

binnen het plangebied afgebeeld. 

 
2.2.3 Aardkundige waarden 

Kennis van de geologie, bodem en hydrologie van het onderzoeksgebied is noodzakelijk om 

inzicht te krijgen in de gebruiksmogelijkheden van het landschap voor de mens. Door inzicht te 

krijgen in deze gegevens kan het verwachtingsmodel nader worden bepaald. 

 

Tabel 1: Tijdschaal van het Kwartair (Bron; Mulder, 2003) 
Tijdsindeling jaar geleden 

Holoceen   11.755-onbekend 

Pleistoceen Laat-Pleistoceen Weichselien (ijstijd) 115.000-11.755 

  Eemien (warme periode) 130.000-115.000 

 Midden-

Pleistoceen 

Saalien (ijstijd) 370.000-130.000 

  Holsteinien (warme periode) 410.000-370.000 

  Elsterien (ijstijd) 475.000-410.000 

  Cromerien (warme periode) 850.000-475.000 

 Vroeg-

Pleistoceen 

Bavelien 1.100.000-850.000 

  Menapien 1.200.000-1.100.000 

  Waalien 1.500.000-1.200.000 

  Eburonien 1.800.000-1.500.000 

  Tiglien 2.450.000-1.800.000 

  Pretiglien 2.600.000-2.450.000 

 
Er is in dit rapport gekozen om vast te houden aan de oude lithostratigrafische indeling. In de, 

sinds 2003 gangbare, nieuwe nomenclatuur, ontwikkeld door de Mulder et. al, werd aangetoond 

dat de bestaande indeling van onder meer de Duinkerke transgressiefases te rigide is en niet 

overal strookt met de werkelijke geologische geschiedenis van het gebied. De nieuwe indeling 

is gebaseerd op de genese van de diverse lagen. Echter, door het ‘versmelten’ van deze trans-

gressiefases tot een laagpakket, zorgt de nieuwe lithostratigrafische nomenclatuur voor ver-

vlakking. Deze laat niet toe de verschillende mariene afzettingen in de tijd te plaatsen, ook op 

locaties waar deze door middel van archeologische vindplaatsen reeds aangetoond zijn. Daarbij 

komt dat de Geologische kaart (Van Rummelen) nog niet werd vervangen door gedetailleerdere 

kaarten met de nieuwe nomenclatuur. Mede omdat door het gebruik van de oude lithostratigra-

fische indeling een meer gespecificeerd archeologische verwachting kan worden opgesteld, 
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wordt in voorliggend rapport geen gebruikt gemaakt van de nieuwe nomenclatuur. In onder-

staande tabel wordt echter een overzicht gegeven waarin de oude nomenclatuur ‘vertaald’ 

wordt naar de huidige. 

 

Tabel 2: Overzicht met de oude en nieuwe lithostratigrafische indeling 
 Geologische Kaart van Nederland Geologische Overzichtskaart (de Mulder et al.) 

Formatie van Twente Laagpakket van Wierden (Formatie van Boxtel) 

Basisveen Basisveen Laagpakket 

Afzettingen van Calais Laagpakket van Wormer (Formatie van Naaldwijk) 

Hollandveen Hollandveen Laagpakket (Formatie van Nieuwkoop) 

Afzettingen van Duinkerke Laagpakket van Walcheren (Formatie van Naaldwijk) 

 
Sluis is gelegen in westelijk Zeeuws-Vlaanderen, een relatief laaggelegen streek die geken-

merkt wordt door het voorkomen Holocene kustafzettingen die bijna het gehele gebied bedek-

ken. De hoogte van het maaiveld varieert tussen circa 1 meter en 5 meter +NAP, ten zuiden 

van Aardenburg waar Pleistocene Formaties dagzomend voorkomen. 

De oudste dagzomende Pleistocene afzettingen, de Formatie van Merksem, wordt aangetroffen 

in het oostelijk deel van Oost Zeeuws-Vlaanderen. Deze sterk gelaagde mariene zanden, oker-

geel tot bruinrood van kleur, met schelpenrijke lagen en plaatselijk harde ijzerhoudende banken, 

dagzomen, als enige plek in Nederland, in Nieuw Namen. Tijdens het Tiglien ontstond een bre-

de, oost-west georiënteerde erosiegeul, benoemd als de Vallei van Zeeland. De sedimentatie in 

deze vallei is van fluviatiele oorsprong, vond voornamelijk plaats in het Tiglien en worden be-

noemd als de Afzettingen van Halsteren. Deze afzettingen komen enkel voor in het noordelijk 

deel van Oost Zeeuws-Vlaanderen. In het Late Pleistoceen, meer bepaald het Eemien, zijn ma-

rien beïnvloedde, fluviatiele afzettingen gevormd. Deze (matig) grove zanden met een hoge 

grindfractie, schelpgruis en grove schelpen behoren tot de Formatie van Schouwen en werden 

enkel in West Zeeuws-Vlaanderen herkend. Bovenstaande afzettingen komen echter nergens 

in Zeeuws-Vlaanderen aan of in de nabijheid van het oppervlak voor. In de laatste ijstijd, het 

Weichselien, werden namelijk eolische zanden afgezet. Het betreft fijnzandige afzettingen met 

ingeschakelde leemlagen en een aantal gyttja- en venige gyttjalaagjes. De laatste ijstijd wordt 

gekenmerkt door een afwisseling van warmere en koudere fasen, de zogenaamde interstadia-

len en stadialen. Deze klimaatschommelingen manifesteerden zich met name sterk in het Vroeg 

en Laat Glaciaal. Veralgemenend zijn in West Zeeuws-Vlaanderen met name de Vroeg Glaciale 

interstadialen goed herkenbaar, terwijl in Oost Zeeuws-Vlaanderen de Laat Glaciale beter ver-

tegenwoordigd zijn. In het licht van de bewoningsgeschiedenis zijn het Bolling interstadiaal 

(11.990 BP) en het Allerod interstadiaal daarvan de  voornaamste exponenten.  

Het dekzandlandschap werd gekenmerkt door zuidwest-noordoost georiënteerde zandruggen, 

die in Oost Zeeuws Vlaanderen veel talrijker zijn dan in het westelijk deel. In het westen is Aar-

denburg gesitueerd op een dagzomende dekzandrug. In het grootste deel van Zeeuws-

Vlaanderen zijn deze echter niet meer herkenbaar, als direct gevolg van de klimatologische 

veranderingen die circa 10.000 jaar geleden optraden. Het smelten van het landijs van de laat-

ste IJstijd en de daaruit voortvloeiende sterke stijging van de zeespiegel, kondigt een nieuw ge-

ologisch tijdperk aan: het Holoceen.  

 

 
Afbeelding 5   Pleistocene ruggen in Zeeuwsch Vlaanderen. Bron: van Rummelen,1977a. 
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Tabel 3: Tijdschaal van het Holoceen (Bron: van Rummelen, 1977a) 

 
 

De sterke stuwing van het grondwater veroorzaakt op vele plaatsen langs het westelijke Neder-

landse kustgebied een sterke veengroei, welke Basisveen wordt genoemd. In Zeeuws-

Vlaanderen gebeurde dit enkel in het noordelijk deel van Oost Zeeuws-Vlaanderen. Het valt niet 

uit te sluiten dat het Basisveen zich ook in westelijk Zeeuws-Vlaanderen ontwikkelde maar dat 

dit door erosie is verdwenen. Radiokoolstofdateringen dateren het begin van de veengroei rond 

circa 6300 BP, de laatste aanwassen zouden rond circa 5.000 jaar geleden hebben plaatsge-

vonden. Door het verdere rijzen van de zeespiegel en het sterk opkomende zeewater verdronk 

dit veenlandschap onder getijdenafzettingen die de Afzettingen van Calais worden genoemd. 

Ook deze zand- en kleisedimenten worden slechts ten oosten van Terneuzen aangetroffen. 

Door een verminderde invloed van de zee ontwikkelt zich bovenop deze afzettingen opnieuw 

een veenlandschap, het zogenaamde Hollandveen. In de hoger gelegen delen van Zeeuws-

Vlaanderen, waar de getijdeafzettingen geen invloed hadden, ontwikkelde het veen zich recht-

streeks op de dagzomende pleistocene dekzandafzettingen. Daarbij kan geen onderscheid ge-

maakt worden tussen het Basisveen en het Hollandveen. In West Zeeuws-Vlaanderen begon 

de veenvorming pas laat door de hoge ligging van het Pleistoceen: tussen het Laat-Atlanticum 

(5500 BP) in het noorden en in het zuiden in de tweede helft van het Subboreaal tot het begin 

van het Subatlanticum (2400 BP)
6
. Echter, overal is de veenvorming doorgegaan tot na de Ro-

meinse Tijd. 

Door een goede ontwatering van het veen, de bijhorende klink, en een sterke zeespiegelstijging 

komt het veenlandschap weer onder invloed van de zee. Deze getijdenafzettingen, beter be-

kend als de Duinkerke transgressies, ontwikkelen zich vanaf circa 1600 BC. Duinkerke 0 (1600-

1100 BC) en Duinkerke 1 (500 BC- 200 AD) werden in Zeeuws-Vlaanderen niet aangetoond. 

De post Romeinse transgressiefase (Duinkerke 2, 250-600 AD) hebben echter grote delen van 

Zeeuws-Vlaanderen met een zwaar kleipakket bedekt. Deze komkleien werden afgezet vanuit 

grote kreken die zich diep in het onderliggende veen en pleistocene zand insneden. In de geu-

len zelf ontwikkelde zich een zandig profiel. Na een periode van relatieve rust ontwikkelen zich 

tussen 900 en 1300 AD de afzettingen van Duinkerke 3a. Waar deze in het westen bestaan uit 

opwassen worden in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen in deze periode met name krekenstel-

sels gevormd met eromheen komgebieden. De Duinkerke 3b afzettingen zijn over het algemeen 

het gevolg van de vele overstromingen die plaatsvonden vanaf 1350 AD en voortduren tot in de 

huidige tijd. Deze transgressiefase wordt gekenmerkt door hevige stormvloeden die bedijkingen 

deden bezweken en grote gebieden voor lange tijd onder water zetten. De bekendste exponen-

ten hiervan zijn bijvoorbeeld de stormvloeden van 1375, de Sint Elisabethsvloeden van 1404 en 

1421 en de overstroming van 1530. De heftigheid van deze inbraken wordt onderstreept door 

                                                                  
6 In de gebieden waar het Pleistoceen boven de 0 meter NAP grens uitkomt. 
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de brede geulen waarvan sommige zich tot een diepte van meer dan 30 meter in de ondergrond 

insneden.
7
  

Geologie en geomorfologie 

Op de Geologische Kaart van Nederland (zie afbeelding 6) wordt het onderzoeksgebied afge-

beeld in een zone met code Fo.3b (met ruitjes). Dit houdt in dat de (diepere) ondergrond be-

staat uit Duinkerke 3b-komafzettingen op Duinkerke II-afzettingen op Hollandveen op Pleisto-

ceen dekzand. Net ten noorden van het onderzoeksgebied verloopt een brede, diepreikende 

Duinkerke 3b-geul. Sluis is gelegen op de hoogopgeslibde Duinkerke afzettingen net ten noor-

den van een (afgedekte) dekzandrug. Van de profielen en bijkaarten van de Geologische kaart 

van Nederland kan afgeleid worden dat de top van het Pleistoceen ter plaatse van het plange-

bied op circa 1 tot 2 meter - NAP kan worden aangetroffen.  Het Hollandveen zou 0.5 tot 1 me-

ter dik ontwikkeld zijn. 

 

 
Afbeelding 6   Plangebied op uitsnede van de Geologische Kaart van Nederland. Schaal 1:30.000. 

Bron: van Rummelen,1977b. 
   

De lithologische gegevens van een boring
8
 circa 40 meter ten zuiden van het plangebied geven 

aan dat de ondergrond bestaat uit 2.25 meter klei. Het Hollandveen werd aangetroffen op 0.75 

meter -NAP, het dekzand op 2.00 meter –NAP. Circa 80 meter ten noordwesten van het plan-

                                                                  
7 van Rummelen, 1977b: 26-48 
8 DINO-loket: B53F0181. Op de Beestenmarkt bevond zich tevens een boring maar de boorgegevens 

vermelden geen beschrijving voor de bovenste 8 meter. 
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gebied, op de hoek van de J.H. van Dalestraat met de Geweldigerstraat
9
, werd het volgende 

profiel vastgesteld: ophooglagen tot 1.1 meter beneden maaiveld, tot 2.6 meter beneden maai-

veld lichtgrijze siltige kleilagen met enkele zandlaagjes en vanaf 2.60 meter beneden maaiveld 

abrupt overgaand in veen. Het dekzand werd niet aangeboord. Dit was wel het geval in een 

onderzoek op de hoek van de J.H. van Dalestraat met de 1 Novemberstraat
10
, circa 140 meter 

ten noordoosten van het plangebied, waar het dekzand op 3.80 meter beneden maaiveld werd 

aangetroffen.  

 

Het plangebied is gesitueerd in de bebouwde kom en staat op de Geomorfologische Kaart van 

Nederland (Brus, 1987, niet afgebeeld) dus als niet gekarteerd afgebeeld. De binnenstad van 

Sluis wordt omringd door ‘lage storthopen met grind-, zand- en kleigaten’ (code 4L22). Dit be-

treft de vestingwerken van Sluis. Het oostelijk deel van het versterkte Sluis werd na de 15
de
 

eeuw niet meer opgehoogd en bebouwd. Het terrein werd gekarteerd als ‘welvingen in getijaf-

zettingen’ (code 3L20), wat inhoudt dat de hoogteverschillen in het terrein hier over korte af-

stand meer dan 0.50 meter bedragen. Deze welvingen zijn het gevolg van het voorkomen van 

kreken en oeverwallen in de ondergrond. 

 

Bodem 

Het plangebied is gesitueerd in de bebouwde kom en staat op de Bodemkaart van Nederland 

(Stiboka, 1980, niet afgebeeld) als niet gekarteerd afgebeeld. Extrapolatie van de omringende 

kaarteenheden leert dat de bodem in de omgeving van het plangebied voornamelijk gekarakte-

riseerd wordt als (jonge) zeekleigronden, kalkrijke poldervaaggronden zonder duidelijke sporen 

van bodemvorming met een homogeen verlopend profiel, variërend van lichte zavel (code 

Mn15A) tot zware klei (code Mn45A). De grondwatertrap bedraagt in de omgeving van het on-

derzoeksgebied VI.  

 
Bij het bepalen van het grondwaterregime van de bodem wordt gewerkt met grondwatertrappen 

(zie tabel). Deze trappen geven een klassenindeling weer van ten eerste de verschillende 

grondwaterstanden naar diepte en ten tweede de seizoensvariatie in de grondwaterstanden. De 

trappen worden vastgesteld op een schaal van I tot VII (van respectievelijk extreem nat tot ex-

treem droog).  

Gebiedsdelen met een goede ontwatering (Grondwatertrap VI en VII) zijn zeer geschikt voor 

landbouw en vormden mede daarom, met name in het verleden een aantrekkelijk vestigingsge-

bied. In gebieden met een hoge grondwaterstand kunnen daarentegen goed geconserveerde, 

met name organische, archeologische resten worden aangetroffen. 

 

Tabel 4: Grondwatertrappenindeling 

Grondwatertrap: I II III IV V VI VII 

GHG in cm beneden maaiveld (<20) (<40) <40 >40 <40 40-80 >80 

GLG in cm beneden maaiveld <50 50-80 80-120 80-120 >120 >120 (>160) 

 

 
2.2.4 Archeologie 

Voor de uitkomst van het bureauonderzoek en de bepaling van de strategie van het veldonder-

zoek, is het van belang de bekende archeologische waarden (al dan niet volledig onderzocht) te 

beschrijven. Kennis daaromtrent bepaalt mede de onderzoeksstrategie van vervolgactiviteiten.  

 

In dit rapport zijn de bekende archeologische waarden op een door Grontmij samengestelde 

Archeologische Basisgegevens Kaart (een combinatiekaart met daarop aangegeven de indica-

tieve archeologische waarde, de AMK terreinen, de ARCHIS en vondstmeldingen, de onder-

zoeksmeldingen en de ligging van het onderzoeksgebied) op afbeelding 7 weergegeven. 

 

 

 

 

                                                                  
9 de Waal, 2004a 
10 de Waal, 2004b 
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Tabel 5: Overzicht van archeologische perioden 

Periode Tijd 

Nieuwe Tijd 1500 na Christus – heden 

Late Middeleeuwen 1050 – 1500 na Christus 

Vroege Middeleeuwen 450 – 1050 na Christus 

Romeinse Tijd 12 voor Christus - 450 na Christus 

IJzertijd 800 – 12 voor Christus 

Bronstijd 2000 – 800 voor Christus 

Neolithicum (Nieuwe Steentijd) 5300 – 2000 voor Christus 

Mesolithicum (Midden Steentijd) 8800 – 4900 voor Christus 

Paleolithicum (Oude Steentijd) tot 8800 voor Christus 
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Afbeelding 7   Plangebied op bewerkte archeologische basisgegevenskaart. Bron: Archis2, gege-

vens december 2011. 
 

Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)  

Volgens de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) geldt er voor het onder-

zoeksgebied een lage trefkans voor het aantreffen van archeologische waarden (zie afbeelding 

7). Dit betekent voor Zeeland dat er een lage trefkans bestaat op het aantreffen van archeologi-

sche waarden tot de Late Middeleeuwen. De IKAW is gemaakt op basis van de geologische 

kaart op basis van bodemgegevens tot 1.20 meter diepte vanaf het maaiveld. De gedachte ach-

ter deze indicatieve kaart is dat de mens zich huisvestte op de hoger gelegen delen in het land-

schap, omdat deze droog waren en dus geschikt voor bewoning. In Zeeland is de bedijking 

reeds in de 11
e
 begonnen. Het mens heeft het landschap ingericht en geschikt gemaakt voor 

bewoning. Daarom geldt de IKAW voor grote delen van Zeeland tot de Late Middeleeuwen. 
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Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) en Archeologische Monumentenkaart (AMK)  

De AMK is een dynamisch digitaal bestand van alle bekende behoudenswaardige archeologi-

sche terreinen in Nederland dat door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking 

met de  provincie Zeeland is opgesteld. Op de kaart staan terreinen met archeologische status 

aangegeven. Statustoekenning vindt plaats nadat het terrein is getoetst aan een aantal door de 

RCE gehanteerde criteria: kwaliteit, zeldzaamheid en contextwaarde. De AMK is opgenomen in 

de Cultuurhistorische Hoofdstructuur. 

Het plangebied maakt deel uit van een terrein van hoge archeologische waarde (AMK-

monumentnummer 13459), zijnde de oude stadskern van Sluis. De omvang van dit archeolo-

gisch monument is, bij het opstellen van de AMK, bepaald door de omvang van de historische 

stadskern zoals die was weergegeven op het Kadastrale Minuutplan uit de eerste helft van de 

19
de
 eeuw. Binnen de grenzen van de historische stad werden de laatste jaren vele vondsten 

gemeld die alle betrekking hebben op de bewoningsgeschiedenis van Sluis sinds de Late Mid-

deleeuwen (zie tabel 7). 

 

Tabel 6: Overzicht AMK terreinen 

AMK nr. Datering Status monument en omschrijving 

13459 LMEB-NTC Hoge archeologische waarde: historische stadskern Sluis 

 
Overige archeologische vindplaatsen  

Archis is het geautomatiseerde Archeologisch Informatiesysteem voor Nederland. Het bestaat 

uit een databank waarin allerlei gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen in Ne-

derland zijn opgeslagen, daterend van de Prehistorie tot en met de Nieuwe Tijd. 

In de directe nabijheid van het onderzoeksgebied zijn veel vindplaatsen uit de late middeleeu-

wen en Nieuwe Tijden bekend. Het is weinig zinvol om in het kader van dit bureauonderzoek 

een exhaustieve opsomming van alle vondstmeldingen in de binnenstad van Sluis op te som-

men. Elk van deze meldingen heeft betrekking op vondsten en sporen die verband houden met 

de ontwikkeling van de stad Sluis sinds de Late Middeleeuwen. In tabel 7 wordt een overzicht 

gepresenteerd van de waarnemingen en vondstmeldingen die in een straal van 100 meter rond 

het plangebied werden aangetroffen.  

 

Tabel 7: Overzicht ARCHIS-waarnemingen 

Archis nr. Datering Aard van de melding 

410.701 LMEB-NTB Houten palen, baksteen, mestlagen, keramiek, bot: archeologische inspectie 

52.303 NTA-NTB Steengoed kan in 17
de
 eeuws afvalpakket 

53.859 LMEB-NTB Menselijk bot, opgegraven in de 19
de
 eeuw bij O.L.Vrouwe kerk 

53.911 LMEB- Funderingen, vml. Van O.L.Vrouwe kerk 

23.6005 NTA-NTB Funderingen en inhumatiegraven Mariakerkhof, Krepelstraat 

45.092 XME Vage melding van grondsporen bij Plompe Toren, geen nadere gegevens bekend 

418.233 LMEB-NTB Muurrest en begravingen aangetroffen tijdens proefsleuvenonderzoek 

418.033 LMEB-NTB Muurrest en begravingen aangetroffen tijdens Archeologische Begeleiding 

20.911 LME Melding van tinvondsten op basis van archief, verfijnd zie 54.015 

54.052 LMEB-NTA Funderingen en aardewerk, Kapellestraat 31 

20.915 LMEB-LMEB Bronzen gewicht (paardje) uit Zweden uit bouwput Oude Kerkstraat 

54.045 LMEB-NTA Pelgrimsinsigne, losse vondst, Kapellestraat 26 

 

In de noordwestelijke hoek van het plangebied (langs de Klokstraat) is in 2008 een waarneming 

uitgevoerd door SCEZ naar aanleiding van het ontgraven van een put met een oppervlak van 

50 m² en een diepte van 4 meter (waarneming 410.701). Deze put werd zonder archeologisch 

toezicht ontgraven maar in de gestorte grond werd een grote hoeveelheid aardewerk uit de Late 

Middeleeuwen aangetroffen, evenals dierlijk bot. De waarnemer concludeert dat vermoedelijk 

een beerput (mestkuil of tonput) werd weggegraven. In de profielen van de put werden mest- en 

ophooglagen, houten palen en baksteenpuin vastgesteld. Daarnaast werd ook de aanwezigheid 

van Hollandveen opgemerkt. Dieptes of profielinformatie zijn verder niet bekend. Het Zeeuws 

Archeologisch Archief (ZAA) werd geraadpleegd maar er was geen aanvullende informatie over 

deze waarneming beschikbaar. De aangetroffen resten houden verband met de middeleeuwse 

stedelijke bewoning.  
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Bij herbestratingswerkzaamheden op de Beestenmarkt werd door P. Blomme een 17
de
 eeuws 

afvalpakket aangetroffen op 0.50 meter beneden maaiveld (waarneming 52.303).  

Verscheidene waarnemingen (53.859, 236.005, 53.911, 45.082)  ten zuiden van het huidige 

plangebied maken melding van funderingen en menselijke skeletresten die bij diverse bouw-

werkzaamheden in de Krepelstraat werden aangetroffen. Het betreft resten van de Onze Lieve 

Vrouwekerk met omringende begraafplaats, zoals die ook op de kaart van Jacob van Deventer 

uit de 16
de
 eeuw wordt afgebeeld (zie afbeelding 11). Funderingen van de kerk werden vermoe-

delijk aangetroffen bij het bouwen van het huis aan de Krepelstraat 9. De skeletten werden 

aangetroffen op circa 0.5 tot 1.0 meter beneden het maaiveld. 

 

Op de hoek van de J.H. van Dalestraat met de Geweldigerstraat en de hoek van de J.H. van 

Dalestraat met de 1 Novemberstraat werden diverse onderzoeken (zie tabel 8) uitgevoerd ten 

behoeve van woningbouw. Daarbij werden tijdens booronderzoek door RAAP (archeologische 

indicatoren tot 2.65 meter beneden maaiveld), proefsleuvenonderzoek en navolgende archeo-

logische begeleiding door ADC diverse resten aangetroffen die verbandhouden met de laat- en 

postmiddeleeuwse stad (waarnemingen 418.033, 418.233 en 48.445). De eerste bouwput werd 

aangelegd op de hoek van de J.H. Van Dalestraat met de Geweldigerstraat. De aangetroffen 

muurresten dateren tussen de tweede helft van de 14de en de eerste helft van de 15de eeuw 

en zijn afkomstig van particuliere bewoning. Een straattracé lijkt in de 17de of 18de eeuw in on-

bruik geraakt. In die periode is een woning gebouwd bovenop de middeleeuwse straat. Op de 

andere onderzoekslocatie, bij de 1 Novemberstraat, zijn in het eerste onderzoeksvlak 26 men-

selijke skeletten gevonden. De efficiënte en, de in onze moderne ogen nogal inhumane, wijze 

van begraven in combinatie met de resultaten van het fysisch antropologisch onderzoek lijken 

erop te wijzen dat ze het slachtoffer zijn geworden van een ziekte. De mensen zijn in kuilen ge-

dumpt, soms groepsgewijs. Het fysisch antropologisch onderzoek heeft aangetoond dat het om 

jonge mannen en vrouwen gaat (20-30 jaar oud), die zwaar werk deden en voedselproblemen 

hadden in hun jeugd. Vermoedelijk zijn ze in de 16de of 17de eeuw begraven. Misschien wer-

den ze tijdens een pestepidemie aan het begin van de 17de eeuw verzorgd in het nabijgelegen 

Mariagasthuis. Een andere, minder waarschijnlijke, hypothese is dat ze slachtoffers zijn van 

geweld (bijvoorbeeld tijdens oorlogsgeweld of hongersnood bij een belegering). In een tweede 

onderzoeksvlak zijn veel sporen gevonden uit de 13de tot de 15de eeuw. Vermoedelijk liep een 

13de eeuwse gracht noordoost-zuidwest gericht door het terrein. Deze gracht kan een grens 

zijn geweest van de oude nederzetting Sluis. De gracht is in de eerste helft van de 14de eeuw 

gedempt en het terrein is opgehoogd. Door de plotselinge bloei van Sluis in de 14de eeuw kan 

de nood zijn ontstaan om dit deel van de stad bouwrijp te maken. Na het dempen van de gracht 

en het ophogen van het terrein is in de tweede helft van de 14de eeuw een woning gebouwd 

aan de J.H. van Dalestraat. Het is dus waarschijnlijk dat de oudste voorloper van deze straat in 

de tweede helft van de 14de eeuw is aangelegd. De woning is vermoedelijk in de 15de eeuw 

gesloopt. Dit kan verband houden met de tanende economie en slinkende bevolking. Het terrein 

bleef braak liggen tot in de 20ste eeuw. 

Bij bouwwerkzaamheden aan de Kapellestraat 31 werden funderingen en keramiek gemeld uit 

de Late Middeleeuwen B tot Nieuwe Tijd A. Waarnemingen 20.911 en 54.045 maken melding 

van eenzelfde pelgrimsinsigne gevonden aan de Kapellestraat 26. Ook in de Oude Kerkstraat 

wordt een losse vondst gemeld: een bronzen gewicht in de vorm van een paardje uit de 13
de
-

14
de
 eeuw (waarneming 20.195). 

Enkele waarnemingen en vondstmeldingen (400.683, 404.245), circa 150 meter ten noorden 

van het plangebied, worden tevens vermeld vanwege hun relevantie. Het betreft meldingen 

naar aanleiding van diverse onderzoeken (onderzoeksmelding 13.211, 18.484, 15.535 en 

44.374) binnen plangebied Smeedtoren aan de Burgemeester van Hootegemstraat. Onder een 

voormalig schoolgebouw, gymzaal en bibliotheek werden gaaf bewaarde resten van een laat-

middeleeuwse stadswijk aangetroffen. Naast funderingen van ambachtshuizen werden goed 

bewaarde delen van de voormalige Visscherstraat en Beenhouwerijstraat gedocumenteerd. 

Tijdens de archeologische begeleiding door Grontmij (onderzoeksresultaten nog niet gepubli-

ceerd) werden tevens aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van vakwerkbouw. De 

woonfunctie binnen deze stadswijk verviel op het eind van de 16
de
 eeuw. In de 17

de
 eeuw werd 

het noordelijk deel van het terrein aanzienlijk opgehoogd en kende het een voornamelijk militai-

re functie met onder meer de aanwezigheid van soldatenbarakken. De onverwachte vondst van 

skeletten impliceerden dat zich in de 18
de
 en 19

de
 eeuw een kerkhof bevond, vermoedelijk beho-
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rend tot de Oude Roomsche Kerk, een noodkerk uit de late 18
de
 eeuw die zich buiten het plan-

gebied bevond. 

 

Onderzoeken en onderzoeksmeldingen 

In de nabijheid van het onderzoeksgebied zijn meerdere onderzoeksmeldingen bekend. Deze 

worden in tabel 8 opgesomd en weergegeven op de Archeologische Basisgegevenskaart (zie 

bijlage 3). Elk van deze onderzoeken werd uitgevoerd in het kader van ontwikkelingen binnen 

het AMK-terrein plaatsvonden. Ontwikkelingen buiten de grenzen van het AMK-terrein dienden 

vanwege de lage waardering op de IKAW van het gebied niet aan archeologisch vooronderzoek 

te worden onderworpen, tenzij bekende vindplaatsen aanwezig waren.  

 

Tabel 8: Overzicht onderzoeksmeldingen 

Onderzoeksmeldings nr. Uitvoerder Aard van het onderzoek* 

22.097 SMA-Sagro Bureauonderzoek Plompe Toren 

22.104 SOB Research Bureauonderzoek en booronderzoek Nieuwstraat 17 

106.696 RAAP Archeologische Verwachtingskaart binnenstad Sluis 

30.167 ADC AB J.H. van Dalestraat/Geweldigerstraat/1 Novemberstraat 

30.750 ADC AB J.H. van Dalestraat /Geweldigerstraat/1 Novemberstraat 

18.660 ADC IVOP J.H. van Dalestraat /Geweldigerstraat 

18.662 ADC IVOP J.H. van Dalestraat /1 Novemberstraat 

6.600 RAAP Bureauonderzoek en booronderzoek van Dalestraat 

6.601 RAAP Bureauonderzoek en booronderzoek van Dalestraat 

13.211 ArcheoMedia Bureauonderzoek en booronderzoek Smeedtoren 

18.484 ArcheoMedia IVOP Smeedtoren, Burgemeester van Hootegemstraat 

15.535 ArcheoMedia AB Smeedtoren, Burgemeester van Hootegemstraat 

44.374 Grontmij AB Smeedtoren, Burgemeester van Hootegemstraat 

 

De resultaten van deze onderzoeken in de onmiddellijke omgeving van het plangebied resul-

teerden dikwijls in vondstmeldingen en waarnemingen die in bovenstaande paragraaf reeds 

werden besproken. We vermelden nog de archeologische inventarisatie- en verwachtingskaart 

die RAAP in 2001 voor de binnenstad van Sluis heeft opgesteld (onderzoeksmelding 106.696).  

Deze werd in 2008 geactualiseerd door ADC samen met het opstellen van Beleids-en advies-

kaarten voor de kernen Oostburg, Aardenburg, Sluis en IJzendijke. Op beide kaarten wordt het 

plangebied gesitueerd binnen een zone met oude en moderne bebouwing waaronder mogelijk 

een hoge dichtheid aan goed geconserveerde archeologische resten aanwezig zijn. De Bees-

tenmarkt en het zuidelijke deel van de Klokstraat worden aangeduid als oorspronkelijk Middel-

eeuws stratenpatroon en ter hoogte van de garage verloopt binnen het plangebied (maar buiten 

de huidige te ontwikkelen zone) het tracé van een voormalige middeleeuwse straat. 

Recht tegenover het plangebied werd door SMA een Bureauonderzoek (onderzoek 22.097), 

zonder veldtoets, uitgevoerd. Daarbij werd de kans groot geacht, dat het plangebied archeolo-

gische waarden bevat, vooral uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Er werd geadvi-

seerd om bodemverstorende werkzaamheden, (uitgezonderd heiwerkzaamheden) die dieper 

reiken dan 0.30 meter beneden maaiveld onder Archeologische Begeleiding te laten plaatsvin-

den om eventuele archeologische waarden te inventariseren. Er is verder geen vervolgonder-

zoek bekend. Tijdens de archeologische begeleiding door Grontmij op het terrein van de 

Smeedtoren
11
 (Onderzoeksmelding 44.473) werd vastgesteld dat de natuurlijke ondergrond zich 

vanaf circa 1.08 meter +NAP (0.80 meter beneden maaiveld) manifesteert. Deze bestaat uit 

zwak siltige groengrijze klei afgezet als komafzettingen tijdens de Duinkerke II-transgressiefase. 

Bovenop deze natuurlijke afzettingen bevindt zich een vrij eenvoudig en uniform ontwikkelde 

stratigrafie. Binnen het zuidelijke deel van het plangebied bevindt zich onmiddellijk onder de 

bouwvoor een donkergrijs ophoogpakket daterende uit de Late Middeleeuwen. Lokaal wordt dit 

afgedekt door een sterk puinhoudend pakket, afbraakpuin van de woningen die zich hier be-

vonden. In het noordelijke deel van het terrein wordt deze laag afgedekt door een ophoogpak-

ket ( 1 tot 1.5 meter dik) die naar alle waarschijnlijkheid in een keer werd opgeworpen in de 17
de
 

eeuw (spoor 11 t/m 14 en spoor 54). Het maaiveld bevindt zich in het zuidelijke en noordelijke 

                                                                  
11 Nog niet gepubliceerd onderzoek. 
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deel rond respectievelijk 1.85 en 3.05 meter +NAP. Tijdens voorgaand booronderzoek en proef-

sleuvenonderzoek door Archeomedia (onderzoeksmeldingen 13.211 en 18.484) werd vastge-

steld dat binnen het plangebied (lokaal) intact en veraard Hollandveen aanwezig is vanaf 2.60 

meter beneden maaiveld (circa 0.50 meter –NAP). Pleistoceen dekzand werd vanaf 4.00 meter 

beneden maaiveld aangetroffen (circa 1.90 meter –NAP). 

 
Aanvullende Informatie 

Voor aanvullende informatie werd het Zeeuws Archeologisch Archief geraadpleegd. Dit heeft 

geen extra gegevens opgeleverd. 

 
2.2.5 Bewoningsgeschiedenis 

Ten behoeve van het opstellen van de archeologische verwachting wordt veelvuldig gebruik 

gemaakt van de relatie die bestaat tussen de situering van de archeologische vindplaatsen en 

het landschap, of zelfs specifieke landschapselementen. Deze relatie (locatiekeuzefactoren) 

verschilt per archeologische periode en per complextype. Omdat de locatiekeuze sterk gebon-

den is aan het landschap is Nederland in de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NoaA) 

verdeeld in zogenaamde Archeoregio’s. Hierbij is het onderzoeksgebied ingedeeld bij het 

Zeeuws Zeekleigebied. Kennis van de bewoningsgeschiedenis van het dit gebied is derhalve 

onontbeerlijk om een goed verwachtingsmodel op te stellen en de locatiekeuzefactoren per pe-

riode te bepalen.  

 

Paleolithicum (circa 300.000 – 8.800 voor Christus) 

In Zeeland zijn vondsten uit het Paleolithicum bijzonder schaars. De vroegste getuigen van 

menselijke aanwezigheid dateren uit het Midden-Paleolithicum (tot circa 35.000 voor Christus) 

en bestaan uit enkele afslagen en werktuigen, waaronder vuistbijlen, uit vuursteen. Deze relic-

ten van Neanderthalers werden echter enkel in verspoelde (Cadzand), opgebaggerde (Elle-

woutsdijk of in losse context (Nieuw Namen) aangetroffen. Ook van de daarop volgend periode, 

het Laat-Paleolithicum (35.000 tot 8.800 voor Christus), werden de meeste artefacten in secun-

daire context waargenomen: zo werden op het strand van Cadzand aangespoelde, en op de 

akkers rond Nieuw Namen vuurstenen werktuigen gevonden
12
.  Een bijzondere exponent uit 

deze periode is de zogenaamde Lyngby-bijl, vervaardigd uit rendiergewei en opgebaggerd uit 

de Westerschelde nabij Ellewoutsdijk
13
. De vuurstenen werktuigen die bij de bouw van een be-

jaardentehuis in Axel werden aangetroffen getuigen van de vroegste menselijke bewoning van 

Zeeland. De langgerekte Pleistocene dekzandruggen in het zuiden van Zeeuws-Vlaanderen 

nodigden blijkbaar uit tot het opslaan van kleine tijdelijke kampementen, getuige de spitsen, 

schrabbers, stekers en afslagen die werden verzameld. Bij het graven en boren van de Wester-

scheldetunnel kwamen ook de nodige dierlijke resten naar boven uit dit tijdperk. 

 

Mesolithicum (circa 8.800 – 4.900 voor Christus) 

Op het einde van de laatste IJstijd resulteerde een aangenamer klimaat in een veranderd land-

schap. In aanvang zal het huidige Noordzeebekken nog grotendeels droog hebben gelegen. 

Onder invloed van de klimaatswijziging veranderde en diversifieerde ook de dierenwereld. Het 

wild bestond onder andere uit oerrunderen, wisenten en edelherten, maar ook kleinere soorten 

als everzwijnen, bevers, otters en vogels. De mens was voor zijn dagelijks eten niet meer aan-

gewezen op enkele diersoorten maar kon kiezen uit een breed voedselaanbod dat behalve door 

de jacht ook verkregen werd door te vissen en het verzamelen van noten en vruchten. Dit had 

grote gevolgen voor het nederzettingspatroon van de mens, aangezien hij niet langer over grote 

afstanden hoefde rond te trekken om in zijn onderhoud te voorzien, want voedsel was alom 

aanwezig in een dergelijk landschap. Kenmerkend voor het Mesolithicum is dat men zich voor 

de jacht aan de nieuwe samenstelling van de meer kleinere wildsoorten ging aanpassen. Men 

ging allerlei kleinere en lichtere wapens gebruiken, zoals vuurstenen pijlen, benen vishaken en 

gevlochten visfuiken. De overvloed aan bepaalde voedselbronnen in een bepaald seizoen leidt 

tot meer seizoensgebonden kampementen. Mensen konden nu ook langer op één plaats blij-

ven, maar de bewoning was nog niet permanent. Waarschijnlijk trokken deze mesolithische 

                                                                  
12 Kuipers en Swiers, 2005, p.15 
13 Jongepier, 2005, p. 33 
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gemeenschappen als nomaden rond, in een vast jaarcyclus van kamp naar kamp, binnen een 

eigen territorium.  

Het aangenamer klimaat zal in Zeeland hebben geresulteerd in een toename van de menselijke 

aanwezigheid. Vindplaatsen uit het Mesolithicum zijn in Zeeland enkel bekend  uit Zeeuws-

Vlaanderen. Het warmere klimaat zorgde echter voor een snel stijgende zeespiegel waardoor 

het oorspronkelijk, grotendeels droge Noordzeebekken onder water kwam te staan. Het rijzende 

water zorgde voor een sterk veranderend landschap waarbij veengroei en later sedimentaire 

afzettingen het oorspronkelijke landschap gaan bedekken. Naar alle waarschijnlijkheid zijn 

vindplaatsen uit het Mesolithicum ook in de rest van Zeeland aanwezig. Deze zijn echter bijzon-

der moeilijk op te sporen omdat ze zijn bedekt onder een metersdik pakket van klei en veen. 

Opgravingen in  Aardenburg, Nieuw Namen en Axel documenteerden haardplaatsen met vuur-

stenen werktuigen. Afslagen en vuursteenknollen die aan elkaar konden gepast worden illustre-

ren dat in deze tijdelijke jachtkampen ook specifieke activiteiten als vuursteenbewerking plaats-

vond
14
. Vuursteenvondsten werden verder nog aangetroffen in Koewacht, het Land van Saef-

tinghe, Sluiskil en Aardenburg.  Ook werden in Hulst crematieresten uit het Mesolithicum gedo-

cumenteerd. 

Archeologisch onderzoek elders in Nederland laat zien dat de vondstniveaus uit het Laat Paleo-

lithicum en Mesolithicum verschillen. De materiële resten van de Federmesser-traditie worden 

aangetroffen onder, in en juist boven de Usselo-bodem (een vuilgrijze laag met kleine stukjes 

houtskool, die door de inwerking van planten ontstond gedurende een relatief warme periode, 

het Allerod interstadiaal, circa 9900-9100 voor Chr., tijdens de laatste ijstijd). De vroeg-

mesolithische vondstniveaus bevinden zich in de top van het dekzand boven de Usselo-bodem. 

 

Neolithicum (circa 5.300 – 2000 voor Christus) 

In het Neolithicum was bewoning slechts mogelijk op de strandwallen en enkele hoger opge-

slibde delen van het getijdengebied dat Zeeland kenmerkte.  

Tijdens het Neolithicum veranderde de mens geleidelijk aan zijn manier van bestaan. Hij ging 

zich in steeds grotere mate voorzien in zijn voedselbehoefte door het houden van vee en het 

verbouwen van voedsel. De mensen gingen de natuur naar hun hand zetten en in plaats van 

rond te trekken, vestigde men zich op vaste locaties in meer standvaste boerderijen. Als gevolg 

van het toepassen van landbouw en veeteelt werd de mens gebonden aan een vaste plek in het 

landschap, in plaats van rond te trekken tussen tijdelijke kampementen. Neolithische sporen in 

Zeeland zijn echter schaars. In Saeftinghe werden een aantal fragmenten aardewerk uit de Mi-

chelsbergcultuur gevonden. De eerste nederzettingssporen dateren echter pas rond 2500 voor 

Christus en werden opgetekend op de strandwal van Haamstede (Brabers).  

 

Bronstijd (circa 2000 - 800 voor Christus) 

Vondsten uit de Bronstijd zijn erg schaars in Zeeland. De langzaam doorgaande zeespiegelrij-

zing en het weinig toegankelijke landschap zal vermoedelijk weinig kans op permanente bewo-

ning hebben geboden. Dat er mogelijk wel wat bewoning is geweest in Zeeland tijdens de 

Bronstijd zou kunnen afgeleid worden uit enkele losse vondsten zoals de opgebaggerde hielbijl 

voor de kust van Westkapelle en een paar metaalvondsten uit de oude duinen van Schouwen-

Duiveland. In WesterSchouwen zijn aanwijzingen voor bewoning in de Late Bronstijd.
15
 In de 

groeve van Nieuw-Namen werden enkele jaren geleden 2 potten uit de Bronstijd aangetroffen. 

Dit zijn uitzonderlijke vondsten voor Zeeland! 

IJzertijd (circa 2000 - 12 voor Christus) 

In de IJzertijd wordt Zeeland bedekt door een uitgestrekt veenlandschap. Toch wordt Zeeland 

tijdens deze periode vrij intensief bewoond, met name in de Late IJzertijd. Vindplaatsen zijn 

echter vooral bekend uit Walcheren, Tholen en Schouwen. In Grijpskerke werd een rituele kuil 

met meer dan 800 kilogram aardewerk aangetroffen. De middelen van bestaan waren nu exclu-

sief gericht op landbouw (onder andere werd in Zeeland het verbouwen van gerst, huttentut en 

rogge aangetoond) en veeteelt (onder andere runderen, schapen, geiten en varkens). De ne-

derzettingen bestonden uit slechts enkele boerderijen, die werden bewoond door enkele fam-

                                                                  
14 Kuipers en Swiers, 2005, p. 16 
15 Kuipers en Swiers, 2005, p. 17-18 
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lies, die volledig op de eigen gemeenschap waren gericht. Van een centrale bestuursvorm of 

contact met andere regio’s is geen sprake.
16
  

 

Romeinse Tijd (12 voor Christus - 450 na Christus) 

Rond 50 voor Christus verschenen de Romeinen in de Lage Landen. Voor het eerst worden 

deze streken vermeld in historische bronnen als De bello gallico van Julius Caesar. In Neder-

land begint de Romeinse tijd in 12 voor Chr., toen alle stammen in Nederland, inclusief die ten 

noorden van de grote rivieren, door de Romeinse veldheer Drusus waren onderworpen. Vanaf 

het midden van de eerste eeuw werd de Rijn de noordgrens van het Romeinse rijk in West-

Europa. Zeeland werd onderdeel van de provincie Gallia Belgica.  

Ook in de Romeinse Tijd was Zeeland een uitgestrekt veengebied. De bewoning zal zich voor-

namelijk geconcentreerd hebben op de strandwallen en langs de oevers van de Schelde, die 

een belangrijke handels(vaar)weg vormde.  Vele (recente) vondsten tonen echter dat ook het 

veengebied vrij intensief bewoond werd. Nederzettingen zijn bekend uit Haamstede, Zierikzee, 

Colijnsplaat, Kats, Domburg, Aardenburg en Ellewoutsdijk. Aardenburg maakte deel uit van de 

kustverdedigingslinie en werd voorzien van een klein fort, een zogeheten castellum (175-280 na 

Christus). De handel werd een belangrijke activiteit die voornamelijk via waterwegen geschied-

de. De belangrijkste producten die vanuit Romeins Zeeland werden geëxporteerd betroffen vis-

saus en zout. Op een aantal altaren gewijd aan de godin Nehalennia worden de namen vermeld 

van handelaren in deze producten. Bij Colijnsplaat en Domburg werden dan ook tempelcom-

plexen, gewijd aan deze godin, teruggevonden. In Domburg wordt duidelijk dat ook andere go-

den vereerd werden. Het was dan vermoedelijk ook een belangrijk regionaal bestuurscentrum 

met een vlootstation. Met de Romeinse Tijd zorgde een betere afwateringsinfrastructuur voor 

een grondige ontwatering van het veenlandschap. Dit had echter tevens een klink van het veen 

tot gevolg. De hierdoor ontstane maaiveldverlaging, samen met de gegraven afwateringsloten, 

lieten toe dat het stijgende zeewater steeds meer vat kreeg op het land.
17
 

 

De Middeleeuwen (450 na Christus-1500 na Christus)  

Na 250 verdrinkt het Zeeuwse landschap geleidelijk aan onder de steeds stijgende zeespiegel. 

Het Zeeuwse gebied moet lange tijd ongeschikt geweest zijn voor bewoning. Bewoningsconti-

nuïteit na de Romeinse Tijd werd in ieder geval nog niet aangetoond. Zeeland wordt geteisterd 

door stormvloeden die diepe getijdengeulen in het veenlandschap uitschuren, en van waaruit 

grote gebieden onder water komen te staan en dikke pakketten klei en zand worden afgezet. 

Pas na 700 lijkt de rust wat weer te keren en lijken vele van de geulen verland. Door klink van 

het omliggende veenlandschap ontstaan in het landschap hoger gelegen kreekruggen die op-

nieuw bewoning in het gebied toelieten. Vanaf het einde van de 8
ste
 eeuw vinden we dan ook 

weer bewoningssporen terug. Aanvankelijk zullen dit slechts schapenherders zijn geweest. Al 

snel werd het gebied vanuit Engeland en Vlaanderen gekerstend. Bronnen maken gewag dat 

Willibrordus in 695 Villam Walichrum, of het koningsdomein Walcheren, zou hebben bezocht. In 

de 9
de
 eeuw wordt het hele kustgebied geteisterd door invallen van de Vikingen. Als verdediging 

tegen deze aanvallen worden eind 9
de
 eeuw op verscheidene plaatsen de meest bekende ex-

ponenten van de Vroege Middeleeuwen in Zeeland opgericht  : de ringwalburgen. Deze grote 

ronde verdedigingswerken met aarden wal met pallisade en gracht werden onder meer aange-

toond in Domburg, Middelburg, Oostburg, Oost-Souburg en Burgh-Haamstede. 

Rond 1000 na Christus zijn grote delen van Zeeland reeds bewoond. De hoger gelegen 

kreekruggen waren uitermate geschikt voor de aanleg van wegen en het stichten van nederzet-

tingen. Onder impuls van lokale ambachtsheren werden kerken gesticht. Grote delen van Zee-

land krijgen hun huidige aanzien in de Volle Middeleeuwen wanneer grootschalige bedijkingen 

aangelegd werden. Deze werden met name vanuit Vlaanderen, onder meer door de sterke ex-

pansiezucht van de Vlaamse abdijen, mogelijk gemaakt. Deze ontwikkelingen zorgden voor een 

sterke expansie van de bevolking en de eerste steden kwamen tot ontwikkeling. 

 
2.2.6 Historische situatie  

Het beschrijven van de historische situatie dient meerdere doelen. Er wordt archeologisch in-

houdelijk gekeken of eventueel sprake is van historische bebouwing, mogelijke vaarwegen 

                                                                  
16 Kuipers en Swiers, 2005, p. 19-20 
17 Kuipers en Swiers, 2005, p. 20-28 



Bureauonderzoek 

 

303086MB/GAR1013190, revisie D

Pagina 27 van 48

 

en/of subrecent gebruik, waarbij vastgesteld moet worden of sprake is van verstoringen (bij-

voorbeeld ontgrondingen, stortingen en verhardingen. 

Bij het tot stand komen van voorliggend onderzoeksrapport werd gebruikt gemaakt van de hier-

onder genoemde historische of oude kaarten. Van Sluis en omgeving zijn vele kaarten bewaard 

gebleven. Enkel de kaarten waarop nieuwe, afwijkende of kenmerkende informatie met betrek-

king tot het onderzoeksgebied wordt weergegeven, zijn afgebeeld in het rapport.  

 

• Topografische Kaart, 1960 

• Topografische Militaire Kaart (Bonnebladen), Kaartblad 714, 1912 

• Topographische en Militaire Kaart, 1850-1864 

• Kadastrale Kaart (Minuutkaart), Sectie A, Blad 01, 1825 

• Kadastrale Kaart (Minuutkaart), Sectie A, Blad 01 Ontwikkeling 

• Plan van Sluys en onderhorige Forten, met het Omleggende Land mitsgadersde ver-

meerderde en nieuwe Fortificatie werken gemaakt A 1744, 1745 en 1746. Hattinga, 

1747 

• Plattegrond van Sluis, ca. 1701-1715. Samuel Du Ry de Champdoré, 1701-1715. 

• Zelandiae comitatus. Het nieuwe aanzien van westelijk Staats-Vlaanderen. N. Visscher, 

1656.  

• Sluys. J. Blaeu, 1649 

• Slusa expugnata. 't Belegh van Sluys, door de wapenen der Vereenighde Staten, onder 
't beleyt van prins Maurits van Nassou, Velt-overste van hare Legers, &c. in 't jaer MD-

CIV (1604). Anoniem, 1649. 

• Beleg van Sluis door Parma, 1587. Simon Frisius naar Frans Hogenberg, 1613-1615. 

• De Stadt Sluys. Anoniem 1615 

• Warachtige afbeelding van de beleghering van de wiit vermaerde stercke stadt van 

Sluys. Van Berckenrode, 1604. 
• Slusa, Teutonicae Flanoriae Opp: Admodum Elegans. Braun en Hogenberg, 1572.  

• Stadsplattegrond van Sluys. Jacob van Deventer, 1560. 

• Kaart van Zeeland. Jacob van Deventer, 1545. 

• Kaart van het Brugse Vrije. Pieter Pourbus, 1571 

• Plattegrond van de Stad Sluis in het midden der 15
de
 eeuw. Van Dale, 1871. 

 

Uit de periode voor de eerste bedijking van het gebied zijn weinig betrouwbare historische ge-

gevens bekend. De transgressiefase tussen 300 en 700 na Christus heeft geleid tot het ont-

staan van een inham, de Sincfal, later bekend als het Zwin, welke de ontwikkeling van Sluis 

sterk zal gaan bepalen
18
. Vanaf de 10

de
 eeuw neemt de invloed van de zee op het Zeeuws 

Vlaamse kustgebied gestaag toe (Duinkerke IIIa-transgressie). Onder impuls van de Vlaamse 

abdijen worden vanaf de late 10
de
 eeuw de eerste, defensieve bedijkingen aangelegd. Deze 

bedijkingen gecombineerd met de ontwatering van het gebied door de zeearmen en het aan-

leggen van ontwateringssluizen lieten een economische exploitatie van het kustgebied toe. Het 

vruchtbare zeekleigebied leende zich tot landbouw, het veen werd geëxploiteerd en vanaf de 

11
de
 eeuw ontwikkelden steden onder impuls van de ontluikende wolhandel en –nijverheid. Be-

kende voorbeelden hiervan zijn Rodenburg (het latere Aardenburg), Oostburg en IJzendijke. 

Buiten deze steden ontstonden in de 11
de
 en 12

de
 eeuw tal van nieuwe nederzettingen, die zo-

dra het bevolkingsaantal groot genoeg was, zelfstandige parochies werden. Het grote aantal 

parochiesplitsingen illustreert de sterke bevolkingstoename in het gebied
19
. 

 

                                                                  
18 Gottschalk, 1983a: 12-19 
19 Gottschalk, 1983a: 20-38 
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Afbeelding 8   Sluis (aangeduid met rode pijl) op de kaart van Gwijdde van Dampierre, situatie 1274. 

Bron: RAG, Kaarten & Plans, 0007. 
   

De oudste kaart waarop de streek wordt afgebeeld is de Kaart van Gwijdde van Dampierre die 

de situatie van Noord Vlaanderen omstreeks 1274 weergeeft. In de dertiende eeuw bereikt de 

Vlaamse kuststreek een toppunt van bloei. In eerste instantie was Aardenburg hiervan het cen-

trum door zijn makkelijke bereikbaarheid vanuit de Sincfal of Zwin (via de Ee) en zijn goede 

verbindingswegen met Brugge, Maldegem, Oostburg en IJzendijke. Op de linker Zwinoever 

ontstond omstreeks 1200 Mude, het latere Sint Anna ter Muiden. Pas in de tweede helft van de 

13
de
 eeuw ontwikkelde zich tegenover Mude de nederzetting Sluis. Op het eind van de 13

de
 

eeuw bestond hier een tolkantoor op de kruising van het Zwin met de Vaart naar Damme. De 

nederzetting dankt haar naam echter aan de uitwateringssluis. Deze sluis, gesitueerd onder 

Vismarkt, werd gebouwd aan de monding van een waterweg die het overtollige water van de 

Bewester Ee polder in het Zwin loosde.
20
 Op de 16

de
 eeuwse stadsplattegrond van Jacob van 

Deventer wordt deze waterloop (dan grotendeel binnen de wallen gelegen) afgebeeld (zie af-

beelding 11). Sluis wordt pas in 1290 voor de eerste keer vermeld in een oorkonde. Wanneer 

Sluis het stadsrecht van Brugge verkrijgt en tot vrije stad wordt verheven bestaat kennelijk de 

behoeft de stad van een nieuwe meer sprekende naam te voorzien, Lamminsvliet. De nieuwe 

naam raakte echter nooit ingeburgerd en na 1324 wordt Lamminsvliet enkel nog in zeer plechti-

                                                                  
20 Gottschalk, 1983a: 44-45 
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ge stukken van het stadsbestuur, naar bijvoorbeeld de Graaf van Vlaanderen, gebruikt.
21
 

 

De 14
de
 eeuw werd gekenmerkt door vele oorlogshandelingen en sociale oproer. Dit ging ten 

koste van de kleine steden maar ook het plattegrond ondervond hiervan de invloed. De periode 

van grote ontginningen was voorbij en de bevolkingsgroei stagneerde. Sluis blijkt deze periode 

echter vrij goed te doorstaan, zij het dat het niet gepaard blijft van oorlogshandelingen. Reeds in 

het begin van de eeuw overvleugelde Sluis Aardenburg en Damme. De stad werd in 1323 door 

de Bruggelingen in brand gestoken uit vrees voor de snelle ontwikkeling. Toch kende Sluis in de 
14

de
 eeuw grote economische voorspoed door zijn machtige sleutelpositie aan het Zwin.

22
 De 

stad ontwikkelde zich in de 14
de
 eeuw in snel tempo vanuit de oudste straat, de Zuiddijkstraat, 

die oorspronkelijk een zeekering was. Naar aanleiding van de oproer werd in 1382 door Graaf 

Lodewijk van Vlaanderen aan Sluis toestemming verleend om de stad met gracht en aarden 

wallen te omringen (zie afbeelding 10 en 11). Met de aanleg van de wallen werd ook extra ter-

rein bij de stad getrokken: de Oost- en Zuidkeure. In 1386 verwordt Sluis tot een grafelijke stad, 

toen Philips de Stoute de stad verkreeg. Datzelfde jaar werd gestart met de bouw van een kas-

teel aan de oostelijke kant van de Zwinmonding. Dit aanzienlijke vestingwerk moest controle 

bieden over de handel tussen Brugge en Engeland. 

De 14
de
 eeuw betekende echter ook de aanvang van een omvangrijke transgressieperiode, in 

de oude lithostratigrafische terminologie aangeduid als de Duinkerke IIIb-transgressies, waar-

van de stormvloeden van 1375/76 en 1394 belangrijke exponenten waren. Belangrijke landver-

liezen werden dan ook opgetekend. Het ambacht Aardenburg en de stad Sluis hebben echter 

weinig invloed ondervonden van deze stormvloeden. De stormvloed van 1404 richtte dan weer 

wel aanzienlijke schade aan: de dijken bij het kasteel en Brungheers werden doorbroken.
23
 Na 

de stormvloeden uit het begin van de 15
de
 eeuw werd grote aandacht besteed aan het herstel 

van de dijken en de kustverdediging. De bekende verwoestende Elisabethsvloeden uit 1421 en 

1424 richtten in het Vlaamse kustgebied dan ook weinig schade aan.
24
 

 

 
Afbeelding 9   Sluis (aangeduid met rode pijl) op de Kaart van Zeeland door Jacob van 

Deventer, 1545. Bron: Gittenberger, 1983: afbeelding 22-23. 

   

                                                                  
21 Gottschalk, 1983a: 54-55 
22 Gottschalk, 1983a: 129-138 
23 Gottschalk, 1983a: 203 
24 Gottschalk, 1983b: 20 
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Afbeelding 10   Boven: Plattegrond van de Stad 

Sluis in het midden der 15
de

 eeuw. Reconstructie-

tekening vervaardigd door J.H. van Dale in 1871. 

Plangebied aangeduid met rode pijl. De kaart is 

zuidoostelijk gericht.  

Links: Projectie van het plangebied (rode poly-

goon) op een sterk vergrote uitsnede. Deze uit-

snede is noordgericht. Bron: gemeentearchief 

Sluis. 

 

  

Oorlogsconflicten met de Engelsen in 1405 en 1436 hadden aangetoond dat de wallen niet vol-

doende versterking boden. Omstreeks 1440 werd de stad dan ook voorzien van een zware ves-

tingmuur.
25
 De voortdurende bloei in de 15

de
 eeuw kent echter een ommezwaai door de steeds 

voortgaande verzanding van het Zwin. In eerste instantie verhinderde die zeeschepen de toe-

gang tot Damme en Brugge waardoor Sluis als overslaghaven gouden voorspoed kenden maar 

de verdergaande verzanding hypothekeerde nu ook de toegang tot de haven van Sluis. De wel-

vaart van Sluis taande danig waardoor in de tweede helft van de 15
de
 eeuw de schuldenlast 

steeg. Tegen het einde van de 15
de
 eeuw werd deze last dermate hoog dat de stad zichzelf 

overdroeg aan Filips de Schone en bij de domeinen van het graafschap Vlaanderen werd ge-

voegd. De eens zo machtige en internationale handelsstad was tegen 1500 verworden tot een 

vissershaven waar kaakharing werd verhandeld.
26
  

                                                                  
25 Gottschalk, 1983b: 51-52 
26 Gottschalk, 1983b: 121-122 
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Afbeelding 11  Projectie van het plangebied (rode polygoon) op de stadsplattegrond van Sluis, ver-

vaardigd door Jacob van Deventer, 1560.  Bron: Koeman en Visser, 1992. 
   

In de 16
de
 eeuw ondernam Brugge nog verwoede pogingen om de scheepvaart opnieuw moge-

lijk te maken. In 1566 werd een nieuw kanaal voltooid naar Sluis, de Zoete of Varsche Vaart. 

Om de weg naar zee volledig te kunnen beheersen kocht Brugge Sluis van Phillips II. De here-

niging met Brugge duurde tot Brugge in 1584 door de Hertog van Parma tot overgave werd ge-

dwongen.
27
 Na enkele machtswisselingen tijdens de Tachtigjarige Oorlog kwam Sluis in1604 

definitief in Staatse handen. Sluis was nu een garnizoenstad en een van de belangrijkste ves-

tingen in Staats Vlaanderen, maar de functie van havenstad kwam nu volledig te vervallen.
28
  

De gevolgen van de Tachtigjarige Oorlog veranderde het aanzien van de stad Sluis aanzienlijk. 

Tussen 1570 en 1604 werden de stadsversterkingen grondig hertekend. Aan de zijde van het 

Zwin kwam een gebastioneerd tracé van aarden wallen volgens Oud-Nederlands stelsel tot 

stand. De poorten van de stad werden voorzien van bastions en later ravelijnen, enkele wallen 

werden aangepast. Pas na de verovering door de Staatse troepen werd aan de landzijde, ge-

baseerd op het middeleeuwse grachtenpatroon, een gebastioneerde wal aangelegd met zes 

hele bastions en een halve. Tussen 1699 en 1702 werd de vestingwerken volledig gemoderni-

seerd volgens de inzichten van Menno van Coehoorn.
29
 Deze situatie wordt afgebeeld op het 

Plan van Sluys en onderhorige Forten, vervaardigd door Hattinga in 1747 (zie afbeelding 13). 

                                                                  
27 Gottschalk, 1983b: 185-186 
28 Bauwens, 2004: 159 
29 Bauwens, 2004: 162-164 
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In 1795 werd Sluis deel van Frankrijk, ingedeeld bij het departement Schelde. Vanaf 1815, na 

de Franse Tijd, maakt het deel uit van de provincie Zeeland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

bleef Sluis niet gespaard, geallieerde bombardementen verwoesten een groot deel van de stad. 

 

 
Afbeelding 12   Zicht op de Stadt Sluys. Anonieme gravure uit 1615. Globale ligging plangebied met 

rode pijl aangeduid. Bron: [P334N457], Topografie van Nederland, Universiteitsbibliotheek Leiden 
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Afbeelding 13   Plan van Sluys en onderhorige Forten, Hattinga, 1747. Plangebied aangeduid met 

rode pijl. Kaart is noord gericht. Bron: van Kempen, 2001 

 
Op basis van historische kaartgegevens kan worden opgemaakt dat zich binnen de grenzen 

van het onderzoeksgebied met zekerheid vanaf de 16
de
 eeuw maar vermoedelijk reeds in de 

Late Middeleeuwen bebouwing heeft bevonden. Het plangebied grenst direct aan de Plompe 

Toren en de Klokstraat, die teruggaan op het oude middeleeuwse stratenpatroon zoals dat op 

de stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit 1560 (zie afbeelding 11) staat aangegeven. 

Binnen het plangebied staat een bouwblok en een thans verdwenen straat aangegeven (ter 

hoogte van het huidige bijgebouw). Een gelijkaardig, gedetailleerd beeld wordt weergegeven op 

de kaart van J.H. van Dale (zie afbeelding 10) die Sluis in het midden van de 15
de
 eeuw af-

beeldt. Deze historische kaart werd vervaardigd in 1871 op basis van onder meer de platte-

grond van Braun en Hogenberg uit 1580. De informatiewaarde van deze kaart is echter hoog 

doordat deze mede tot stand kwam door archiefonderzoek en vergelijking met 18
de
 en 19

de
 

eeuwse kaarten.
30
 Van deze kaart zijn tevens de historische straatnamen af te leiden: zo leren 

we dat de huidige Plompe Toren en Klokstraat benoemd worden als het Begijnhof en de Minne-

straat. De twee straten die het plangebied doorsnijden zijn de Krepelstraat en het Klokstraatje.
31
 

Ten zuiden van de Minnestraat wordt de Onze-Lieve-Vrouwekerk afgebeeld. De huidige Bees-

tenmarkt bestaat op de genoemde kaarten nog niet in zijn huidige vorm maar wordt afgebeeld 

                                                                  
30 van Kempen, 2001: 19 
31 Deze benamingen vinden we opnieuw terug de het huidige straatnamen maar het betreft hier andere 

straten dan weergegeven op de historische kaarten. 
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als straat. Op de kaart van Hattinga uit het midden van de 18
de
 eeuw is een deel van de be-

bouwing afgebroken om zo plaats te creëren voor de Beestenmarkt. De zone waar voorheen de 

Krepelstraat en het Klokstraatje waren gesitueerd wordt op deze kaart als niet bebouwd gebied 

afgebeeld. De slechts schematisch aangeduide bouwblokken situeren zich nu enkel langs de 

voormalige Begijnhof, de huidige Plompe Toren. Ook op de Kadastrale Minuutkaart uit 1825 

wordt het westelijke deel van het plangebied als weiland aangeduid, enkel in de noordoostelijke 

hoek bevindt zich nog bebouwing. Deze situatie wijzigt niet meer tot de twintigste eeuw wan-

neer het huidige stratenpatroon tot ontwikkeling komt en ook binnen het plangebied nieuwe be-

bouwing wordt gerealiseerd, de Lindenhoeve. Over de eigenlijke Lindenhoeve in het gemeente-

archief geen informatie gevonden. Vermoedelijk dateert deze uit de (late) 19
de
 eeuw. Kort na de 

Tweede Wereldoorlog, in 1950, werd op de plaats van de voormalige 19
de
 eeuwse schuur een 

nieuwe schuur gebouwd die later zou verbouwd worden tot het restaurant De Lindenhoeve.  

 

 
Afbeelding 14   Projectie van het plangebied (rode Polygoon) op de Kadastrale Kaart (eigen sa-

menstelling van Sectie A, Blad 01 en Sectie A, Blad 01, de ontwikkeling), omstreeks 1825.  Schaal 

circa 1:4.000. Bron: watwaswaar.nl 
   

 

 

 

 

 
2.2.7 Luchtfotografie 
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Voor de luchtfotografische analyse werd gebruikt gemaakt van de Foto-atlas Zeeland 1989 (foto 

53.202), Luchtfoto-atlas Zeeland 2004 (foto 12-372) en een luchtfoto uit 2011 (CHS). Gezien de 

ligging van het plangebied in bebouwde kom is luchtfoto-onderzoek weinig zinvol. Er werd dan 

ook geen nadere informatie verzameld. Afbeelding 15 illustreert de terreingesteldheid van het 

plangebied en omgeving in maart 2011.   

 

 
Afbeelding 15   Projectie van het plangebied (rode polygoon) op luchtfoto uit 2011. Bron: zee-

land.nl/chs 

   
2.2.8 Actueel Hoogtebestand Nederland  

Analyse van het AHN bleek weinig zinvol gezien de ligging van het plangebied in de binnenstad 

van Sluis. De maaiveldhoogte binnen het plangebied varieert tussen 1.60 meter +NAP in het 

westen van het plangebied tot 2.70 meter +NAP in het oosten van het plangebied. De maai-

veldhoogte binnen de te ontwikkelen zone varieert tussen 2.41 en 2.79 meter +NAP. Mondelin-

ge mededeling van de opdrachtgever leert dat het westelijk deel van het terrein oorspronkelijk 

nog lager lag en bij het verder inrichten van het plangebied als horecagelegenheid ongeveer 1 

meter werd opgehoogd (zie ook foto’s Bijlage 3). De hogere ligging van het westelijk deel van 

het plangebied kan mogelijk verklaard worden doordat het oostelijk deel van het plangebied na 

de bloeiperiode van Sluis niet langer bebouwd en opgehoogd is geweest. De bebouwingsconti-

nuïteit in het westelijk deel kan geleid hebben tot dit hoogteverschil. Dit zal zeker zijn bepaald 

door de ligging van het plangebied nabij de weg richting Aardenburg. Hypothetisch gezien valt 

niet uit te sluiten dat deze hogere ligging (en de locatie van deze weg) mede zijn bepaald  door 

de aanwezigheid van een kreekrug(je) of oeverwal (zie ook geomorfologie).    
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Afbeelding 16   Projectie van het plangebied op Actueel Hoogtebestand Nederland. 
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2.3 Verwachtingsmodel 

 

Op basis van de in de bovenstaande stappen verworven informatie over de huidige situatie, de 

aardwetenschappelijke, de historische situatie en bekende archeologische waarden kan een 

gespecificeerde verwachting worden opgesteld. Om tot een juiste keuze van de onderzoeksme-

thode van het inventariserend veldonderzoek te komen zijn, voor zover mogelijk, de volgende 

eigenschappen aangegeven: 

• datering; minimaal in hoofdperioden (zoals Paleolithicum, Mesolithicum, etc.); 

• complextype (zoals nederzetting, grafveld, akkerlaag etc.); 

• omvang; 

• diepteligging (ook zichtbaar/niet-zichtbaar); 

• locatie (met eventueel aanduiding in welk deelgebied); 

• uiterlijke kenmerken (artefacten en type indicatoren); 

• mogelijke verstoringen. 

 

Samenvattend geldt een lage tot middelhoge verwachting voor het aantreffen van archeologi-

sche vindplaatsen uit de vroege Prehistorie (vuursteenvindplaatsen), de Late Prehistorie en 

Romeinse Tijd en de Vroege Middeleeuwen. De verwachtingswaarde voor vindplaatsen uit de 

Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd is hoog. 

 

Dekzand 

Laat Paleolithicum-Mesolithicum: Gezien de geologische gesteldheid van het onderzoeksge-

bied, er vanuit gaande dat deze juist is vastgesteld, bestaat een middelhoge kans dat zich in het 

onderzoeksgebied mogelijk archeologische waarden bevinden uit de vroege Prehistorie (met 

name Mesolithicum). Vindplaatsen uit deze periode kunnen respectievelijk worden verwacht in 

de Laag van Usselo (Laat Paleolithicum) en de top van het dekzand (Mesolithicum). Deze kan 

volgens de Geologische Kaart van Nederland worden verwacht vanaf 1 meter –NAP. Onder-

zoeksresultaten uit de omgeving van het plangebied tonen echter aan dat het dekzand pas 

vanaf 1.90 meter –NAP kan worden verwacht.  

Archeologische waarden uit deze periode zouden kunnen bestaan uit kleine nederzettingster-

reinen zogenaamde extractiekampen. De zogenaamde extractiekampen kenmerken zich door 

een kleine omvang (circa 5 tot 10 m2) waarbij basiskampen een ruimere omvang hebben. 

Vindplaatsen uit deze periode kenmerken zich door een vondstverspreiding van vuursteen. Te-

vens bestaat de mogelijkheid dat grondsporen (haardplaatsen) kunnen worden aangetroffen. 

De waarde van vuursteenvindplaatsen wordt grotendeels bepaald door de intactheid ervan 

aangezien vuursteenvindplaatsen zich vrijwel alleen kenmerken door het voorkomen van vuur-

steen artefacten. Om zoveel mogelijk informatie uit de vuursteenvindplaats te krijgen is het van 

belang dat de interne structuur van de vindplaats (de verticale en horizontale spreiding) zo wei-

nig mogelijk verstoord is. De waarde van de vuursteenvindplaats wordt derhalve grotendeels 

bepaald door de mate van intactheid van het bodemprofiel. Van belang is daarom de mate van 

verstoring van het bodemprofiel in beeld te brengen.  

Indien de vindplaats is afgedekt, zoals in het onderzoeksgebied door veen, is de kans op het 

aantreffen van een (redelijk) intacte vindplaats mogelijk. De middelhoge verwachting kan wor-

den genuanceerd door het beperkte aantal aangetroffen vindplaatsen in de omgeving van het 

onderzoeksgebied. Dit zal mede zijn veroorzaakt door het ontbreken van gericht onderzoek 

(door de lage trefkans op de IKAW), de onderzoeksmethode van de afgelopen decennia en de 

moeilijke opspoorbaarheid van dergelijke vindplaatsen in Holoceen gebied. 

Tijdens het Neolithicum maakte het plangebied vermoedelijk reeds deel uit van het veenmoeras 

dat zich op het voormalige Pleistocene landschap ontwikkelde. Indien de veengroei pas later is 

aangevangen kunnen in de top van het dekzand tevens vindplaatsen uit het Neolithicum wor-

den aangetroffen. Hiervoor geldt echter een lage verwachting vanwege het ontbreken van 

vondsten uit deze periode in de regio. 
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Hollandveen 

Late Prehistorie en Romeinse Tijd: een middelhoge trefkans voor vindplaatsen uit deze peri-

oden. Deze vindplaatsen kunnen worden verwacht in de top van het veen, waar dit intact (en 

veraard) aanwezig is. De top van het veen kan worden verwacht vanaf 0.50 meter - NAP.  Mo-

gelijk aan te treffen vindplaatsen kunnen bestaan uit huisplaatsen of ambachtelijke activiteiten 

maar ook is niet uit te sluiten dat zich in het onderzoeksgebied graven bevinden. Vindplaatsen 

(huisplaatsen) uit deze perioden kenmerken van grondsporen (paalsporen, afvalkuilen, grep-

pels) en houten paaltjes in het veen. Vaak ontbreken zones met veel vondstmateriaal in de na-

bijheid van deze huisplaatsen.  De omvang van deze vindplaatsen varieert sterk en is afhanke-

lijk van de aard van de vindplaats.   

De middelhoge verwachting kan worden genuanceerd door het beperkte aantal aangetroffen 

vindplaatsen in de omgeving van het onderzoeksgebied. Dit zal mede zijn veroorzaakt door het 

ontbreken van gericht onderzoek (door de lage trefkans op de IKAW), de onderzoeksmethode 

van de afgelopen decennia en de moeilijke opspoorbaarheid van dergelijke vindplaatsen in Ho-

loceen gebied. 

   

Afzettingen van Duinkerke en ophooglagen 

Vroege Middeleeuwen: De verwachting voor vindplaatsen uit deze periode kan als middelhoog 

ingeschat worden. Genoemd gebied was mede volgens de Geologische Kaart van Nederland 

gelegen in een niet-bedijkt getijdegebied, hypothetisch kan gesteld worden dat eventuele be-

woning zich eerder op de zuidelijke, hoger gelegen Pleistocene zandgronden zou situeren. Het 

valt echter niet uit te sluiten binnen het plangebied Duinkerke II kreek(ruggen) aanwezig zijn die 

bij de karterende boringen ten behoeve van de Geologische Kaart niet werden aangeboord. 

Door inversie van het landschap kwamen deze voormalige kreken hoger te liggen dan het om-

ringende landschap waardoor deze aantrekkelijk werden voor bewoning. Mogelijk aan te treffen 

vindplaatsen kunnen bestaan uit huisplaatsen of ambachtelijke activiteiten. Vindplaatsen (huis-

plaatsen) uit deze perioden kenmerken van grondsporen (paalsporen, afvalkuilen, greppels) en 

houten paaltjes, en worden niet gekenmerkt door een grote vondstdichtheid. Vindplaatsen kun-

nen worden verwacht in de top van de Duinkerke II-afzettingen. 

 

Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd: een hoge trefkans op het vinden van archeologische 

vindplaatsen uit de late middeleeuwen. Dit is met name gebaseerd op grond van de ligging in 

de historische binnenstad van Sluis, de waarneming uit 2008 bij graafwerkzaamheden in het 

noordoostelijke deel van het plangebied (keramiek, bot, mestlagen, baksteenpuin, houten pa-

len) en de resultaten van analyse van de oude kaarten. Reeds op de oudste (historische) kaar-

ten waar de binnenstad van Sluis staat afgebeeld wordt het plangebied als bebouwd weergege-

ven. Het zuidelijke deel van de Klokstraat en de Beestenmarkt maken deel uit van het historisch 

stratenpatroon van Sluis waarlangs particuliere bebouwing staat aangegeven. In het westelijke 

deel van het plangebied (maar buiten de toekomstig geplande te ontwikkelen zone) staat tot op 

de kaarten uit de tweede helft van 16
de
 eeuw een straat met daarlangs bebouwing aangegeven. 

Na de bloeiperiode van Sluis kent de stad een flinke terugval. Bestaande bebouwing vervalt en 

wordt afgebroken en het duurt tot in de twintigste eeuw vooraleer grote delen van de stad op-

nieuw ontwikkeld worden. Dit geldt met name voor het westelijke deel van het plangebied welke 

lange tijd als braakliggend (weide)land in gebruik was. Het oostelijke deel is echter tot in de hui-

dige tijd bebouwd gebleven. Mogelijk aan te treffen complexen kunnen bestaan uit stedelijke 

bebouwing, vermoedelijk woningen en/of sporen van ambachtelijke activiteiten. Dergelijke com-

plexen kenmerken zich door het voorkomen van bakstenen funderingen en vloeren, afvalkuilen 

en -lagen, beer- en waterputten, houtconstructies, grondsporen en grote hoeveelheden 

vondstmateriaal (keramiek, glas, metaal en dierlijk bot). Omdat het plangebied in het verlengde 

van een oude geul ligt, is niet uit te sluiten dat zich houten beschoeiingen binnen het plangebied 

bevinden. Vindplaatsen uit deze periode kunnen worden aangetroffen in de top van de afzettin-

gen van Duinkerke IIIb en de ophooglagen. Er zijn geen aanwijzingen voor grootschalige en 

diepgaande verstoringen, met uitzondering van de mestvaalt en de aanleg van de funde-

ringspoeren voor het bestaande gebouw die tot 1 meter beneden maaiveld reiken. 
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3 Inventariserend Veldonderzoek 

3.1 Doel en methode 

Bij het inventariserend veldonderzoek is een onderscheid aangebracht in een verkennende, 

karterende en waarderende fase. De verkennende fase (controleboringen) heeft tot doel inzicht 

te krijgen in de vormeenheden van het landschap voor zover deze van invloed zijn op de loca-

tiekeuze. Daarnaast dienen de controleboringen tot het vaststellen van eventuele diepgaande 

verstoringen zoals die uit het archiefonderzoek zouden kunnen worden verwacht. Een eenvou-

dige terreininspectie, maar ook geo-archeologisch booronderzoek behoren tot de middelen. Op 

deze manier worden kansarme zones uitgesloten en kansrijke zones geselecteerd voor de vol-

gende fasen. Tijdens de karterende fase wordt het onderzoeksgebied systematisch onderzocht 

op de aanwezigheid van archeologische vondsten of sporen. De waarderende fase sluit aan op 

de karterende fase. Het waarnemingsnet kan verdicht worden om de horizontale begrenzing, 

ligging en omvang van archeologische vindplaatsen vast te stellen. Tevens kunnen aanvullende 

methoden worden ingezet om ontbrekende informatie, ten behoeve van een waardestelling, te 

verzamelen. Bij de keuze voor de uitvoering van het inventariserend veldonderzoek dient altijd 

de minst destructieve methode te worden gekozen om aantasting van de waarden vóór een 

eventueel besluit tot beschermen of opgraven, tot een minimum te beperken. Booronderzoek en 

proefsleuvenonderzoek zijn op dit moment de enige karterende methoden voor het opsporen 

van (niet zichtbare) sites buiten de historische kern die breed inzetbaar zijn.  

 

Booronderzoek is een geschikte prospectietechniek voor het opsporen van sites die zich ken-

merken door een archeologische laag of een vondststrooiing met een voldoende hoge dicht-

heid.  Indien een op te sporen site zich kenmerkt door een lage vondstdichtheid (< 40 vond-

sten/m²), is booronderzoek minder geschikt. Booronderzoek maakt het verder mogelijk de diep-

teligging, de dikte en de stratigrafische positie van de archeologische laag of lagen te bepalen. 

Daarnaast is booronderzoek een betrouwbare methode om de mate van antropogene versto-

ring en/of natuurlijke bodemerosie van het te onderzoeken gebied, te kunnen bepalen. In beide 

gevallen kunnen archeologische sporen geheel of gedeeltelijk verdwenen zijn. 

 

Proefsleuvenonderzoek is bij lage vondstdichtheden en een grondsporenniveau effectiever in 

het opsporen van sites dan booronderzoek. Sites met een lage vondstdichtheid maar zonder 

een grondsporenniveau kunnen het best opgespoord worden door het (handmatig) graven van 

testputten.  

 

Voor onderhavig onderzoek is door de bevoegde overheid bepaald dat een Bureauonderzoek 

met controleboringen (verkennende boringen) diende te worden uitgevoerd, conform het beleid 

van de Gemeente Sluis. Het onderzoek is uitgevoerd conform de KNA 3.2, de Aanvullende 

Richtlijnen van de Provincie Zeeland en de eisen gesteld in de opdrachtaanvraag. 
 

Tijdens het veldonderzoek zijn 5 boringen verricht (zie afbeelding 17). De boringen werd inge-

meten ten opzichte van de bestaande bebouwing. De maaiveldhoogte van de boringen werd 

afgeleid van het Actueel hoogtebestand Nederland. De maximale diepte van de boringen be-

droeg 4.00 meter beneden maaiveld (–mv). Er is geboord tot maximaal 1.30 m –mv met een 

Edelmanboor met een diameter van 7 cm, waarna verdiept werd met een guts met een diame-

ter van 3 cm.  De boringen zijn lithostratigrafisch en archeologisch beschreven . Het opgeboor-

de materiaal is in het veld gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. 

Er werden geen vondsten noch monsters verzameld (cf. onderzoeksopdracht controleboringen). 
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3.2 Resultaten 

De resultaten van de bodemkundige beoordeling van de boringen zijn in bijlage 2 in de vorm 

van boorstaten weergegeven. Op basis van de deze boorstaten kan de bodemopbouw als volgt 

worden beschreven. 

 

 
Afbeelding 17   Boorpuntenkaart geprojecteerd op de Grootschalige Basiskaart 

Nederland. Schaal 1:600. 
   
Eolische zandafzettingen (Pleistoceen dekzand: Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel) 

werden in geen van de boringen bereikt. De top van het dekzand werd in het zuidoostelijke deel 

van het onderzoeksgebied verwacht vanaf 1.90 meter –NAP. Er werd geboord tot 1.42 meter -

NAP.  

 

Hollandveen (Hollandveen Laagpakket, Formatie van Nieuwkoop) werd  verwacht vanaf 0.50 

meter –NAP. Echter werd in geen van de boringen veen aangetroffen. Het mogelijke aanwezige 

veen was geërodeerd door de bovenliggende geulafzettingen van Duinkerke (Laagpakket van 

Walcheren, Formatie van Naaldwijk). Deze bestonden in elk van de boringen uit matig fijn, zwak 

siltig, lichtgrijs tot grijs zand. De top van deze afzettingen bestaat uit zwak zandige, grijze klei en 

werd aangetroffen op een diepte vanaf 1.46 meter +NAP (1.30 meter beneden maaiveld). De 

top hiervan is echter nog doorwerkt en bevat puinspikkels. Opvallend is dat deze klei niet werd 
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aangetroffen in boring 1 en 2, waar tot respectievelijk 0.50 meter + en 0.32 meter – NAP, antro-

pogene ophooglagen werden aangetroffen. Mogelijk is dit te wijten aan een sloot of (rest)geul 

die werd gedempt. Grijsbakkend gedraaid en roodbakkend aardewerk in deze vulling dateert 

het dempen ten vroegste in de 14
de
 eeuw.    

 

De natuurlijke afzettingen werden afgedekt door een antropogeen ophoogpakket bestaande uit 

donkerbruine tot donkerbruingrijze zandige klei met puinbrokjes en sporen van kalkmortel. De 

top van deze laag werd tussen 0.95 en 0.75 meter beneden maaiveld  (respectievelijk1.60 + en 

1.89 meter +NAP) vastgesteld. De onderkant van deze ophooglaag werd tussen 1.20 en 1.30 

meter beneden maaiveld aangetroffen (tussen 1.25 en 1.46 meter +NAP). In boring 4 werd hier-

in op 1 meter beneden maaiveld roodbakkend aardewerk uit de 18
de
 tot 19

de
 eeuw aangetroffen. 

 

In boring 1, 2 en 3 werd tot respectievelijk 0.95, 0.95 en 1.15 meter beneden maaiveld (1.60+, 

1.63+ en 1.42 meter+ NAP) een heterogene laag met zand en klei vastgesteld. Het gaat om 

een opgebrachte laag. Het valt niet uit te sluiten dat hier resten van de voormalige mestvaalt 

van het boerderijerf werden aangeboord. Boring 3 stuitte op 1.15 meter beneden maaiveld op 

ondoordringbaar puin. 
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4 Conclusie en advies 

4.1 Conclusie 

Op basis van het Bureauonderzoek werd een specifiek archeologisch verwachtingsmodel op-

gesteld. Samenvattend kon gesteld worden dat 

 voor het Pleistoceen dekzand een middelhoge verwachting geldt voor het aantreffen 

van archeologische vindplaatsen uit de vroege Prehistorie (vuursteenvindplaatsen) 

 voor het Hollandveen een middelhoge verwachting geldt voor het aantreffen van arche-

ologische vindplaatsen uit de Late Prehistorie en Romeinse Tijd  

 voor de afzettingen van Duinkerke II een middelhoge verwachting geldt voor het aan-

treffen van archeologische vindplaatsen uit de Vroege Middeleeuwen.  

 voor de afzettingen van Duinkerke III en de bovenliggende ophooglagen een hoge ver-

wachting geldt voor het aantreffen van archeologische vindplaatsen uit de Late Middel-

eeuwen en Nieuwe Tijd 

 

Op basis van de resultaten van de veldtoets kan deze verwachting enigszins bijgesteld worden. 

In tegenstelling tot wat uit de beschikbare bronnen kon afgeleid worden is binnen het plange-

bied geen geologisch profiel met dekzand, Hollandveen en komafzettingen van Duinkerke II-IIIb 

aanwezig maar wel (diepreikende) geulafzettingen van Duinkerke. De erosieve werking van 

deze geulinsnijding impliceert dat het hieronder gelegen Hollandveen, en vermoedelijk ook 

Pleistoceen, (sterk) zijn geërodeerd waardoor de verwachting voor vindplaatsen op deze geolo-

gische lagen komt te vervallen.
32
 Het valt op basis van huidig onderzoek echter niet uit te sluiten 

dat zich onder de huidige bebouwing, waar niet kon geboord worden, resten van Hollandveen of 

Pleistoceen dekzand aanwezig zijn (de aanwezigheid van Hollandveen werd tijdens een waar-

neming in 2008 in het noordwestelijke deel van het plangebied vastgesteld). De verwachting op 

het aantreffen van vindplaatsen kan voor deze niveau’s echter bijgesteld worden tot laag. 

 

De hoge verwachting voor vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen tot Nieuwe Tijd kan worden 

gehandhaafd. Deze vindplaatsen kunnen worden aangetroffen in de top van de geulafzettingen 

van Duinkerke en in de bovenliggende ophooglagen. Deze kunnen respectievelijk worden aan-

getroffen vanaf 1.30 meter beneden maaiveld (1.46 meter +NAP) en  0.75 meter beneden 

maaiveld  (1.89 meter +NAP).  De bovenste 0.75 meter (tot lokaal1.00 meter) beneden maai-

veld lijken op basis van de controleboringen te zijn verstoord en/of aangevuld met grondverbe-

tering in de jaren 70 van vorige eeuw. Of dit ook het geval is onder de bestaande bebouwing 

kon tijdens het veldonderzoek niet worden vastgesteld. De huidige bebouwing is volgens de 

eigenaar gefundeerd op poeren die tot 1 meter beneden maaiveld reiken. Het is niet onomstote-

lijk aan te tonen dat de tussenliggende grond tot eenzelfde diepte werd afgegraven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  
32 Het Pleistocene dekzand kon niet worden bereikt maar verondersteld wordt dat de 

geulafzettingen aanzienlijk dieper doorlopen. 
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4.2 Advies 

Binnen het plangebied wordt een bestaande horecazaak, de Lindenhoeve, uitgebreid. Tevens 

wordt een nieuwe winkelruimte gecreëerd langs de Klokstraat. Hiertoe wordt een deel van de 

bestaande bebouwing gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De nieuwbouw situeert zich 

grotendeels op de locatie van de huidige bebouwing maar zal uitgebreid worden tot aan de 

Klokstraat. Hiertoe wordt een bouwput uitgegraven tot circa 1.50 meter beneden maaiveld. De 

fundering wordt gedragen door grondverdringende palen. Een deel van het complex wordt on-

derkelderd.  De diepte van de ontgravingen ten behoeve van de kelder bedragen circa 3.75 me-

ter. Gezien de hoge verwachting op het aantreffen van bebouwing uit de Late Middeleeuwen en 

Nieuwe Tijd binnen het plangebied wordt archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk geacht.  

 

Conform de Wet op de Archeologische Monumentzorg en het archeologische beleid van de 

Gemeente Sluis zou de uitvoering van een Inventariserend Veldonderzoek door middel van 

proefsleuven (IVO-p) de volgende stap moeten zijn  om de mogelijk aanwezige archeologische 

waarden te inventariseren, te waarderen en een definitieve waardestelling te kunnen uitspre-

ken. Echter, gezien de bestaande bebouwing en de functie als horecagelegenheid, is de uitvoe-

ring van een proefsleuvenonderzoek, niet wenselijk noch haalbaar. De uitvoeringstermijn tussen 

sloop en nieuwbouw dient gezien de functie als handelspand zo kort mogelijk te zijn. De uitvoe-

rings-, rapportage- en beoordelingstermijn van een proefsleuvenonderzoek zou een korte reali-

satietermijn van het project niet ten goede komen. Om de eventueel aanwezige archeologische 

waarden te kunnen inventariseren, te waarderen en eventueel ex-situ te bewaren wordt de uit-

voering van een Archeologische Begeleiding (protocol Opgraven) noodzakelijk geacht. De Ar-

cheologische Begeleiding kan opgesplitst worden in twee delen: 

 Buiten de bestaande bebouwing: Archeologische Begeleiding voor alle graafwerkzaam-

heden die dieper reiken dan 0.75 meter beneden maaiveld. 

 Binnen de bestaande bebouwing: Archeologische Begeleiding bij de ondergrondse 

sloop van de bestaande bebouwing. Bij de sloop van de poeren kan worden vastgesteld 

tot welke diepte de ondergrond ter plaatse van de bestaande bebouwing is verstoord. 

Op deze manier kan worden bepaald of, en vooral vanaf welke diepte, Archeologische 

Begeleiding bij het uitgraven van de bouwput en kelder noodzakelijk zijn. De kans wordt 

groot geacht dat verdere Archeologische Begeleiding bij de graafwerkzaamheden 

noodzakelijk zal zijn. Echter dient opgemerkt dat het uitgraven van de kelder vermoede-

lijk niet tot op volledige diepte (3.75 meter beneden maaiveld) zal dienen begeleid te 

worden. De diepst gelegen archeologische sporen (laatste sporenvlak) zullen vermoe-

delijk worden aangetroffen in de top van de geulafzettingen van Duinkerke, tussen 1.30 

en 2.00 meter beneden maaiveld.  

 

Dit advies werd door de bevoegde overheid niet overgenomen. Het advies van de adviseur van 

de bevoegde overheid luidt: vervolgonderzoek door middel van een opgraving voor het deel 

buiten de bestaande bebouwing. De hoge archeologische waarde is hier immers al vastgesteld. 

Tijdens de sloop van de vloeren en funderingen van de bestaande bebouwing dient een Ar-

cheologische Begeleiding te worden uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten van deze Archeo-

logische Begeleiding wordt onderzoek daar voortgezet door middel van een begeleiding of op-

graving. Met dat laatste dient sterk rekening te worden gehouden. 
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Verklarende woordenlijst en gebruikte  

afkortingen 

Verklarende woordenlijst 

Voor bodemkundige begrippen wordt verwezen naar:  

H. de Bakker en J. Schelling: Systeem van bodemclassificatie voor Nederland – De hogere ni-

veaus. Stiboka/Pudoc, Wageningen 1966. 

 

ARCHIS  het geautomatiseerde Archeologisch Informatiesysteem voor Nederland. 

Dit bestaat uit een databank waarin allerlei gegevens over archeologi-

sche vindplaatsen en terreinen in Nederland zijn opgeslagen, daterend 

van de Prehistorie tot de Nieuwe Tijd. 

AMK  en digitaal bestand van alle bekende behoudenswaardige archeologi-

sche terreinen in Nederland dat door de RCE in samenwerking met de 

desbetreffende provincie is opgesteld. Op de kaart staan terreinen met 

archeologische status aangegeven. De kaart baseert zich op gegevens 

uit ARCHIS. Statustoekenning vindt plaats nadat het terrein is getoetst 

aan een aantal door de RCE gehanteerde criteria (kwaliteit, zeldzaam-

heid en contextwaarde). 

IKAW  de zogenaamde archeologische verwachtingskaart. Deze geeft een ge-

biedsindeling in drie categorieën weer op basis van de verwachting van 

archeologische vondsten (gebieden met een lage, midden, dan wel hoge 

–archeologische verwachting). De kaart is voornamelijk gebaseerd op 

het bodemtype. 

A0-horizont een moerige horizont, bestaande uit onverteerbare en weinig verteerde 

plantenresten opgehoopt in een aëroob milieu op het onderlinge materi-

aal (strooisellaag). 

A1-horizont een minerale of moerige, donker gekleurde horizont, ontstaan aan of 

nabij het oppervlak, waarin de organische stof geheel of gedeeltelijk is 

omgezet (humushoudende bovengrond). 

Aan-horizont horizont door de mens opgebracht zoals het mestdek van de enkeerd-

gronden. 

AC-horizont een geleidelijke overgang van een A1- naar een C-horizont. 

AB-horizont een geleidelijke overgang naar een B-horizont. 

Ap-horizont de bouwvoor, de A-horizont die door de mens is bewerkt. 

B-horizont een minerale of moerige horizont waaraan door inspoeling bestanddelen 

zijn toegevoegd, zoals humus of lutum (inspoelingshorizont). 

C-horizont een minerale of moerige horizont, die weinig of nauwelijks door bodem-

vorming is veranderd. Aangenomen wordt dat de bovenliggende hori-

zonten uit soortgelijk materiaal zijn ontstaan (moedermateriaal). 

E-horizont een minerale, licht gekleurde horizont die door uitspoeling verarmd is 

aan kleimineralen, ijzer, aluminium of aan alle drie (uitspoelingshorizont 

of loodzandlaag). 

G-horizont een minerale of moerige, niet-geaëreerde horizont, bij mineraal materi-

aal meestal donkergrijs of donker blauwgrijs van kleur (“gereduceerde” 

ondergrond); bij moerig materiaal meestal donkerbruin, na oxidatie ver-

andert in grijs, resp. zwart tot donkergrijs. 
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CIS-Code (=ARCHIS-nummer). Het landelijk registratienummer ten behoeve van 

archeologisch onderzoek, uitgegeven door het Centraal Informatiesys-

teem. Dit nummer dient op alle vondsten en documentatiemateriaal ver-

meld te worden. De RCE noemt dit het “onderzoeksmeldingsnummer”, 

en geeft het af na een Artikel 41-melding. 

Archeologische Indicatief archeologisch materiaal dat bij (boor)onderzoek een 

Indicatie aanwijzing kan zijn voor de aanwezigheid, ter plaatse of in de nabijheid, 

van een archeologische vindplaats. 

Enkeerdgrond dikke eerdgrond (=laag met donkere, min of meer rulle grond, met orga-

nische en anorganische bestanddelen) ontwikkeld op zandgrond onder 

invloed van de mens, ook wel essen genoemd. 

Holoceen geologisch tijdvak, vroeger Alluvium genoemd, binnen het Quartair, van 

ongeveer 10.000 jaar geleden tot nu, met daarin o.a. het Mesolithicum, 

Neolithicum, de Bronstijd, de IJzertijd, de Romeinse tijd en de histori-

sche tijd. 

Kwartair geologische periode van 2 miljoen jaar geleden tot nu, de tijd van het 

menselijk leven op aarde, omvattend het Pleistoceen en het Holoceen. 

Pleistoceen geologisch tijdvak binnen het Quartair, van ongeveer 2 miljoen jaar ge-

leden tot 10.000 jaar geleden, met daarin o.a. de eerste mensensoorten 

en het Paleolithicum (oude steentijd). 

Prehistorie dat deel van de geschiedenis waarvan geen geschreven bronnen be-

waard zijn gebleven. 

Site een plaats waar in het verleden menselijke activiteiten hebben plaatsge-

vonden. 

Tertiair geologische periode van 65-2 miljoen jaar geleden, waarin zich de be-

langrijkste ontwikkelingen van de zoogdieren voordeden. 

Vindplaats Een ruimtelijk begrensd gebied waarbinnen zich archeologische informa-

tie bevindt (monument, type monument, aard archeologische waarde, 

archeologische indicatie). 

Vondst Alle soorten mobilia: roerende of roerend geraakte onderdelen van on-

roerende goederen afkomstig van archeologisch veldwerk of uit be-

staande collecties. 

Weichselien geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet be-

reikte) ca. 120.000-10.000 jaar geleden. 

Gebruikte afkortingen 

AMK   Archeologische Monumentenkaart 

ARCHIS  ARCHeologisch Informatie Systeem Archis 2 

BP before present (voor heden); C14 jaren; het nulpunt ‘heden’ is hierbij 

volgens internationale afspraak gesteld op 1950 (n.Chr.); de werkelijke 

kalender- of zonnejaren (gekalibreerde C14-jaren) zijn weergeven in ja-

ren v.Chr. en n.Chr. 

C14 koolstof 14, isotoop van het normale koolstof 12; radioactief element dat 

voor dateringsmethoden gebruikt wordt. 

v.Chr.   (jaren) voor Christus 

n.Chr.   (jaren) na Christus 

GHG    Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand  

GLG    Gemiddelde Laagste Grondwaterstand  

Gwt   grondwatertrap  

IKAW   Indicatieve Kaart Archeologische Waarden 

KNA   Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

mv   maaiveld 

-mv   onder maaiveld 

RCE   Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

RGD Rijks Geologische Dienst (tegenwoordig onderdeel van TNO-NITG Bo-

dem) 

StiBoKa Stichting Bodem Kartering (tegenwoordig onderdeel van Alterra Wage-

ningen)
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Planvorming: Begane grond en doorsneden 
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Overzichtsfoto’s plangebied 
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Terras aan de achterzijde van de Lindenhoeve. Foto genomen in noordoostelijke richting. 

 

 
Tuin aan de zuidzijde van de Lindenhoeve. Foto genomen in westelijke richting. 
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Achtererf van de Lindenhoeve. Foto in noordoostelijke richting. 

 

 
Bijgebouw en mestvaalt op achtererf de Lindenhoeve. Foto’s in noordoostelijke en oostelijke 

richting. 

 

 
 

Ophoging van het achtererf van de Lindenhoeve rond 1970. Foto in oostelijke richting.
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Terreingesteldheid: Verhard, horecaterras met plantenbedden en paden. 

 

Methode: De coördinaten van de boringen zijn weergegeven in het Rijksdriehoeksstelsel. De 

boringen werden handmatig uitgezet aan de hand van de bestaande bebouwing. De hoogte 

van het maaiveld en de boringen werd afgeleid van het Actueel Hoogtebestand Nederland. 

De boringen werden uitgevoerd met een Edelman 7, na circa 1.30 meter werd verdiept met 

een guts 3. 

 

Boring 1 
Beschrijver   J. Wattenberghe 

Boor                  Edelman 70mm    

X 15536 Y  370528 Z +2.55 Meter  t.o.v. NAP 

        
0.00 - 0.05 Tegel 

0.05 - 0.35 Zand, matig fijn, geel: bouwzand 

0.35 - 0.95 Zand en klei, (donker)blauwgrijs, heterogeen: opgebracht 

0.95 - 1.30 Klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, puinbrokjes 2, kalkmortel 1: ophoog 

1.30 - 2.05 
Klei, donkergrijs, puinbrokjes 2, kleibrokjes 1, op 1.80 KER, ROOD, op 2.00 KER, GRS (14

e
 -

15
e
 E), onderin slap: ophoog 

2.05 - 3.80 Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs, siltlaagjes, naar onder matig fijn: geulafzettingen 

3.80   Einde boring 

 

Boring 2 
Beschrijver   J. Wattenberghe 

Boor                  Edelman 70mm    

X  15541 Y 370520 Z +2.58  Meter  t.o.v. NAP 

        
0.00 - 0.05 Tegel 

0.05 - 0.95 
Zand, matig grof, lichtbruingrijs, kleibrokken 3, op 0.85 puinbrokken 3, kalkmortel 1: opge-

bracht 

0.95 - 2.90 
Klei, donkergrijs-bruingrijs, puinbrokken 2, kalkmortel 1, ODB 1, naar onder toe matig zan-

dig, bruingrijs, kleibrokjes 2, onderin, slap, puinbrokjes 2, bruine plantenresten 1: ophoog 

2.90 - 4.00 
Zand, matig fijn, sterk siltig, lichtgrijs, gelaagde opbouw, top gevlekt en met houtresten: 

geulafzettingen 

4.00   Einde boring 

 

Boring 3 
Beschrijver   J. Wattenberghe 

Boor                  Edelman 70mm    

X  15543 Y 370527 Z +2.57  Meter  t.o.v. NAP 

        
0.00 - 0.05 Tegel 

0.05 - 0.35 Zand, matig fijn, geel: bouwzand 

0.35 - 1.15 Klei, donkerbruin, heterogeen: opgebracht 

1.15   Einde boring 
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Boring 4 
Beschrijver   J. Wattenberghe 

Boor                  Edelman 70mm    

X  15550 Y  370508 Z +2.64  Meter  t.o.v. NAP 

        
0.00 - 0.10 Teelaarde: opgebracht 

0.10 - 0.55 Zand, matig fijn, geel: bouwzand 

0.55 - 0.75 Zand, zeer fijn, zwak humeus, zwak kleiig, donkerbruin, puinspikkels 2: ophoog (1970?) 

0.75 - 1.20 
Klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerbruin, puinbrokjes 2, op 1.00 KER, ROOD (18

e
 -       

19
e
 E): ophoog 

1.20 - 1.45 Klei, donkergrijs-grijs, puinbrokjes 3, kalkmortel 1: ophoog 

1.45 - 1.80 
Klei, zwak zandig, donkerblauwgrijs, matig stevig, puinspikkels 1, naar onder geleidelijk lich-

ter van kleur, zwarte vlekjes: overgang naar natuurlijke afzettingen  

1.80 - 3.20 
Klei, zwak siltig, grijs, matig stevig, puinspikkels 1, vanaf 2.10 roest 1, vanaf 2.50 zandlaagjes, 

vanaf 2.80 zand-klei laminatie: verlandingsklei 

3.20 - 3.40 Zand, zeer fijn, zwak siltig, grijs, veenbrokje: geulafzettingen  

3.40   Einde boring 

 

Boring 5 
Beschrijver   J. Wattenberghe 

Boor                  Edelman 70mm    

X  15568 Y 370514 Z +2.76  Meter  t.o.v. NAP 

        
0.00 - 0.35 Teelaarde: opgebracht 

0.35 - 0.50 Zand, matig fijn, geel: bouwzand 

0.50 - 1.00 Zand, matig fijn, bruin, puinbrokjes 4: bouwzand 

1.00 - 1.30 
Klei, sterk zandig, donkergrijs-bruingrijs, puinbrokjes op 1.15 KER, ROOD (18

e
 -19

e
 E): op-

hoog 

1.30 - 2.10 Klei, zwak zandig, grijs, puinspikkels 3, grijs gevlekt: top geulafzettingen of ophoog  

2.10 - 3.30 Klei, lichtgrijs-grijs, matig stevig, roest 1: top geulafzettingen 

3.30 - 3.40 Klei, matig siltig, zwart, plantenresten 4  

3.40 - 3.90 Zand, zeer fijn, zwak kleiig, grijs: geulafzettingen 

3.40   Einde boring 
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Tijdtabel:  Model ARCHOL 
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NL.IMRO.1714.BPlindenhoeve12-VG01 bestemmingsplan De Lindenhoeve Sluis 

1 INLEIDENDE REGELS 

Artikel 1 Begrippen 

1.1 Plan 

het bestemmingsplan  'De Lindenhoeve Sluis ' van de Gemeente Sluis ; 

1.2 Bestemmingsplan 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-
bestand NL.IMRO.1714.BPlindenhoeve12-VG01 met de bijbehorende regels; 

1.3 Aan- en uitbouw 
een aan een hoofdgebouw aangebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te 
onderscheiden is van het hoofdgebouw; 

1.4 Aanduiding 
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 
ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het 
bebouwen van deze gronden; 

1.5 Achtergevel 
het naar het bijbehorende erf gekeerde meest achterwaarts gelegen deel van een 
woning of bedrijf, een aan- of uitbouw wordt hieronder mede begrepen; 

1.6 Archeologisch deskundige 
een door het bevoegd gezag aan te wijzen onafhankelijke en als zodanig 
geregistreerde deskundige op het gebied van archeologisch onderzoek.  

1.7 Archeologisch onderzoek 
onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een 
opgravingsvergunning beschikt. 

1.8 Archeologische waarde 
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied 
voorkomende overblijfselen uit oude tijden. 

1.9 Bebouwing 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

1.10 Bedrijf 
een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, 
installeren, inzamelen en verhandelen van goederen, waarbij eventueel 
detailhandel uitsluitend plaatsvindt als ondergeschikt onderdeel van de 
onderneming in de vorm van verkoop c.q. levering van ter plaatse vervaardigde, 
bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks verband 
staan met de uitgeoefende handelingen. 

1.11 Bedrijf aan huis 
het in een woning door de bewoner op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van 
activiteiten, waarvoor geen melding- of vergunningplicht op grond van het 
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer geldt, waarbij de woning in 
overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitstraling 
heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is; 

1.12 bestaande afstands-, hoogte-, inhouds-, en oppervlaktematen en aantallen 
afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen en aantallen, die op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan tot stand zijn gekomen of tot stand zullen komen 
met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet; 

1.13 Bestemmingsgrens 
de grens van een bestemmingsvlak; 
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1.14 Bestemmingvlak 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.15 Bevoegd gezag 
bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.16 Bijgebouw 
een vrijstaand gebouw of hooguit door middel van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, met een hoofdgebouw verbonden gebouw, behorende bij een op hetzelfde 
bouwperceel gelegen hoofdgebouw zoals bijvoorbeeld een huishoudelijke 
bergruimte, huishoudelijke werkruimte, hobbyruimte, garage, tuinhuisje en een 
onderkomen voor dieren, maar geen- woon en werkruimten (uitgezonderd van een 
huishoudelijke werkruimte); 

1.17 Bouwen 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 
vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, 
vernieuwen of veranderen van een standplaats; 

1.18 Bouwgrens 
de grens van een bouwvlak; 

1.19 Bouwperceel 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten; 

1.20 Bouwperceelsgrens 
de grens van een bouwperceel; 

1.21 Bouwvlak 
een aangegeven vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid waarop ingevolge de 
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn 
toegelaten; 

1.22 Bouwwerk 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die 
hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun 
vindt in of op de grond; 

1.23 Cultuurhistorische waarde 
de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde in verband met ouderdom en / 
of historische gaafheid. 

1.24 Detailhandel 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten 
verkoop, het verkopen, verhuren en leveren van goederen aan personen die die 
goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de 
uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

1.25 Dienstverlening 
het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan 
niet via een balie) te woord wordt gestaan en geholpen, zoals reisbureaus, 
kapsalons en wasserettes; 

1.26 Gebouw 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk 
met wanden omsloten ruimte vormt; 

1.27 Hoofdgebouw 
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn aard, functie, constructie of 
afmetingen dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste bouwwerk valt aan te 
merken; 
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1.28 Horeca 
Categorie I "lichte horeca" 
Bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te zijn geopend 
(vooral verstrekking van etenswaren en maaltijden) en daardoor slechts beperkte 
hinder voor omwonenden veroorzaken. Binnen deze categorie worden de volgende 
subcategorieën onderscheiden:  

1. Aan de detailhandelsfunctie verwante horeca  
a. automatiek;  
b. broodjeszaak;  
c. cafetaria;  
d. croissanterie;  
e. koffiebar;  
f. lunchroom;  
g. ijssalon;  
h. snackbar;  
i. tearoom;  
j. traiteur.  

2. Overige lichte horeca  
a. bistro;  
b. restaurant (zonder bezorg- en/of afhaalservice);  
c. hotel  

3. Bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking  
a. bedrijven genoemd onder 1a en 1b met een bedrijfsoppervlak van 

meer dan 250 m²;  
b. restaurant met bezorg- en/of afhaalservice (o.a. pizza, chinees, 

McDrives).  

Categorie 2 "middelzware horeca" 
Bedrijven die normaal gesproken ook delen van de nacht geopend zijn en die 
daardoor aanzienlijke hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken: 

1. bar;  
2. bierhuis;  
3. biljartcentrum;  
4. café;  
5. proeflokaal;  
6. shoarma/grillroom;  
7. zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-

/dansevenementen).  

Categorie 3 "zware horeca" 
Bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts geopend zijn en die tevens 
een groot aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor de omgeving 
met zich mee kunnen brengen: 

1. dancing;  
2. discotheek;  
3. nachtclub;  
4. partycentrum (regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-

/dansevenementen).  

1.29 Ondergeschikte horeca 
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beperkte op de eindgebruiker gerichte horeca, die functioneel rechtstreeks verband 
houdt met de bestemming; 

1.30 Overkapping 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, omsloten door maximaal één wand en 
voorzien van een gesloten dak, waaronder begrepen een carport; 

1.31 Peil 

 voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die 
weg;  

 in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de 
gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld;  

1.32 Risicovolle inrichtingen 
inrichtingen als bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen; 

1.33 Seksinrichting 
de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een 
omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of 
vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een 
seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, 
sekstheater, een parenclub, of een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een 
erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar; 

1.34 Voorgevellijn 
denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een gebouw tot aan de 
perceelsgrenzen; 

1.35 Wet/wettelijke regelingen 
indien en voorzover in deze regels wordt verwezen naar wettelijke regelingen c.q. 
verordeningen e.d., dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luiden 
op het tijdstip van de tervisielegging van het ontwerpplan, tenzij anders bepaald; 
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Artikel 2 Wijze van meten 
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1 De dakhelling 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

2.2 De goothoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of 
een daarmee gelijk te stellen constructiedeel; 

2.3 De inhoud van een bouwwerk 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels 
(en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

2.4 De bouwhoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, 
geen gebouw zijnde, met uitzondering van onderschikte bouwdelen, zoals 
schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

2.5 De oppervlakte van een bouwwerk 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, 
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte 
bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk; 

2.6 De afstand tot de bouwperceelsgrens 
tussen de grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, 
waar die afstand het kortst is; 

2.7 De ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk 
vanaf het bouwkundig peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet 
meegerekend. 
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2 BESTEMMINGSREGELS 

Artikel 3 Centrum 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De op de plankaart voor “Centrum” aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. detailhandel;  
b. kantoren;  
c. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca', horeca of ondergeschikte 

horeca tot en met horecacategorie 1;  
d. kleinschalige bedrijfsactiviteiten als bedoeld in categorie 1 van de als bijlage 

bij deze regels opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten;  
e. het wonen zowel in combinatie met het bepaalde onder a, b, c en d als 

zelfstandig;  
f. bij deze doeleinden behorende voorzieningen, zoals erven, tuinen, 

toegangs- en achterpaden, parkeervoorzieningen en speelvoorzieningen.  

3.2 Bouwregels 

3.2.1 Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 

a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;  
b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;  
c. ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' is de voorgevel van het 

hoofdgebouw gesitueerd. Indien de aanduiding 'gevellijn' niet aanwezig op 
een bouwperceel, geldt deze bepaling niet;  

d. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' geldt de aangegeven 
maatvoering als maximale goothoogte;  

e. ter plaatse van het bouwvlak mag de bebouwing maximaal 11,3 m hoog 
zijn.  

3.2.2 Bijgebouwen en aan- en uitbouwen 
Voor het bouwen van bijgebouwen en aan- en uitbouwen gelden de volgende 
regels: 

a. bijgebouwen en aan- en uitbouwen mogen binnen het bouwvlak en ter 
plaatse van de aanduiding 'erf' worden gebouwd;  

b. de bebouwde oppervlakte van het bouwperceel dat buiten het 
bebouwingsvlak is gelegen ten hoogste 75% mag worden bebouwd;  

c. de totale hoogte van bijgebouwen, aan- en uitbouwen bedraagt maximaal 6 
meter. Indien een dakhelling wordt toegepast bedraagt de helling maximaal 
55°;  

d. de minimale afstand tussen het hoofdgebouwen en bijgebouwen bedraagt 1 
meter.  

e. de afstand van gebouwen tot de perceelsgrens mag niet minder dan 1 
meter bedragen, tenzij gebouwen in de perceelsgrens worden gebouwd.  

3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende 
regels: 
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1. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de 
voorgevellijn bedraagt 2 meter;  

2. de maximale bouwhoogte van pergola's en overkappingen bedraagt 2,75 
meter;  

3. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
bedraagt 1 meter.  

3.3 Nadere eisen 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen omtrent: 

a. de dakhelling van hellende dakvlakken van gebouwen;  
b. de plaatsing van gebouwen ten opzichte van de perceelsgrenzen en ten 

opzichte van elkaar;  
c. de plaatsing en afmeting van bouwwerken geen gebouwen zijnde;  
d. de in sub a t/m c gestelde nadere eisen mogen slechts worden gesteld met 

het doel te voorkomen dat de belangen van derden zouden worden 
geschaad- of afbreuk zou worden gedaan aan de doeleinden van het plan 
met het oog op de bereikbaarheid van gebouwen, bouwwerken geen 
gebouwen zijnde en gronden in verband met calamiteiten.  

3.4 Specifieke gebruiksregels 

3.4.1 Strijdig gebruik 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend 
het gebruik voor: 

a. geluidszoneringsplichtige inrichtingen;  
b. risicovolle inrichtingen;  
c. de verkoop van LPG;  
d. de opslag van meer dan 10.000 kilogram consumentenvuurwerk;  
e. wonen in bijgebouwen;  
f. seksinrichtingen;  
g. het ingebruik nemen van gronden ten behoeve van windmolens;  
h. (permanente) buitenopslag van goederen en materialen voor de 

voorgevellijn, met dien verstande dat dergelijke opslag tot een hoogte van 
ten hoogste 2 meter is toegestaan voor zover en indien de minimale afstand 
van de opslaglocatie tot de rand van de openbare weg minimaal 10 meter 
bedraagt.  

3.5 Afwijken van de gebruiksregels 
Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in: 

a. artikel 3 lid 1 sub d voor bedrijfsactiviteiten die voorkomen in een hogere 
categorie van de Staat van Bedrijfsactiviteiten dan op grond van artikel 3 lid 
1 sub d toelaatbaar is, mits de betreffende bedrijfsactiviteit naar aard en 
invloed op de omgeving gelijkgesteld kan worden aan bedrijfsactiviteiten die 
ingevolge artikel 3 lid 1 sub d  zijn toegestaan;  

b. artikel 3 lid 1 sub d voor bedrijfsactiviteiten die niet in de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten zijn genoemd, mits de betreffende bedrijfsactiviteiten 
naar aard en invloed op de omgeving gelijkgesteld kan worden aan 
bedrijfsactiviteiten die ingevolge artikel 3 lid 1 sub d zijn toegelaten.  
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Artikel 4 Waarde - Archeologie 
4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 
daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en 
veiligstelling van archeologische waarden. 

4.2 Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 4.1 genoemde 
bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden 
gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 2 m;  

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) 
mag - met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) 
geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, indien:  

1. de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft 
overlegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie 
naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is 
vastgesteld;  

2. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de 
bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan 
worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning regels te 
verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de 
bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de 
bouwactiviteiten door een archeologische deskundige;  

c. het bepaalde in dit lid onder b.1 en b.2 is niet van toepassing, indien het 
bouwplan betrekking heeft op een of meer van de volgende activiteiten of 
bouwwerken:  

1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, 
waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet 
wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de 
bestaande fundering;  

2. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 50 m²;  
3. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden niet dieper dan 40 

cm en zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst.  

4.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

4.3.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Archeologie 
zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag 
(omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden) de 
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 40 cm, 
waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, 
egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;  

b. het verdiepen en afgraven van de zeebodem;  
c. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven 

van voorwerpen;  
d. het verlagen of verhogen van het waterpeil;  
e. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden 

verwijderd;  
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f. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen 
van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;  

g. het graven, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren 
dieper dan 40 cm onder het bestaande maaiveld.  

4.3.2 Uitzondering op aanlegverbod 
Het verbod van 4.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden: 

a. werken en / of werkzaamheden die normaal beheer en onderhoud betreffen;  
b. werken en / of werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd krachtens 

een verleende omgevingsvergunning voor het bouwen of 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden of 
ontgrondingsvergunning;  

c. een oppervlakte beslaan van ten hoogste 50 m²;  
d. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan;  
e. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.  

4.3.3 Voorwaarden voor omgevingsvergunning 
De werken en werkzaamheden, zoals in lid 4.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, 
indien de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of 
werkzaamheden aan de hand van nader archeologisch onderzoek kan aantonen 
dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts 
zijn de werken en werkzaamheden toelaatbaar, indien: 

a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken 
of werkzaamheden een rapport heeft overlegd waarin de archeologische 
waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in 
voldoende mate is vastgesteld;  

b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de 
activiteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden 
voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 
werken of werkzaamheden regels te verbinden, gericht op het behoud van 
de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel 
het begeleiden van de activiteiten door een archeologische deskundige.  

4.4 Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen door 
de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie" geheel of gedeeltelijk te doen 
vervallen, indien op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek 
is aangetoond, dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) 
aanwezig zijn, dan wel er niet langer archeologische begeleiding of zorg nodig is. 
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3 ALGEMENE REGELS 

Artikel 5 Anti-dubbeltelregel 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 
waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de 
beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 6 Algemene bouwregels 
6.1 Bestaande maten 

a. De bestaande hoogte- en oppervlaktematen en aantallen die meer 
bedragen dan in het plan is voorgeschreven, mogen als ten hoogste 
toelaatbaar worden aangehouden.  

b. De bestaande afstanden, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen en 
aantallen die minder bedragen dan in het plan is voorgeschreven, mogen 
als ten minste toelaatbaar worden aangehouden.  

c. In geval van herbouw is het bepaalde in sub a en b uitsluitend van 
toepassing, indien de herbouw op dezelfde plaats plaatsvindt.  

6.2 Overschrijding bouwgrenzen 
De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van de 
plankaart en hoofdstuk 2 uitsluitend worden overschreden door:  

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, 
hellingbanen, funderingen, balkons, entreeportalen, veranda's en afdaken, 
mits de overschrijding niet meer dan 2,5 meter bedraagt;  

b. tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding niet meer 
dan 2 meter bedraagt;  

c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding 
niet meer dan 1,5 meter bedraagt.  

6.3 Uitsluitend aanvullende werking bouwverordening 
De regels van stedenbouwkundige aard van paragraaf 2.5 van de bouwverordening 
zijn uitsluitend van toepassing, voor zover het betreft: 

a. bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer, brandblusvoorzieningen;  
b. brandweeringang;  
c. bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten;  
d. de ruimte tussen bouwwerken;  
e. parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen.  
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Artikel 7 Algemene aanduidingsregels 
7.1 Vrijwaringszone molenbiotoop 

  

7.1.1 Bouwregels 
In afwijking van hoofdstuk 2 gelden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - 
molenbiotoop' de volgende regels: 

a. binnen een afstand van 100 meter tot het middelpunt van de molen worden 
ten behoeve van de onderliggende bestemmingen geen 
omgevingsvergunningen voor afwijken verleend of wijzigingsbevoegdheden 
toegepast voor het oprichten van nieuwe bebouwing of de verhoging van 
bouwhoogten;  

b. indien in de zone tussen 100 en 400 meter vanaf het middelpunt van de 
molen ten behoeve vande onderliggende bestemmingen bij 
omgevingsvergunningen wordt afgeweken of wijzigingsbevoegdheden 
worden toegepast geldt een maximale bouwhoogte van 11,3 meter.  

c. indien op grond van de artikelen geldend voor de onderliggende 
bestemmingen een lagere maximale bouwhoogte geldt dan de maximaal 
toelaatbare bouwhoogte ingevolge het bepaalde onder 2, prevaleert de 
maximaal toelaatbare bouwhoogte van de betreffende artikelen;  

7.1.2 Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 
lid 7.1.1 onder a 
en b, indien: 

a. de vrije windvang of het zicht op de molen al zijn beperkt vanwege 
aanwezige bebouwing en de windvang en het zicht op de molen niet verder 
worden beperkt vanwege de nieuw op te richten bebouwing.  

7.1.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

7.1.3.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone-molenbiotoop' en 
gelegen binnen een afstand van 100 m tot het middelpunt van de molen, zonder of 
in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag 
(omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken ofwerkzaamheden) de 
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het beplanten met bomen, heesters en andere opgaande begroeiing;  

een en ander met inachtneming van het volgende: 

b. omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden 
wordt niet verleend voor beplanten met bomen, heesters en andere 
opgaande beplanting die als zij volgroeid is, hoger is dan de onderste punt 
van de verticaal staande wiek.  
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7.1.3.2 Uitzondering op het aanlegverbod 

Het verbod van 7.1.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en 
werkzaamheden: 

a. werken en/of werkzaamheden die normaal beheer of onderhoud betreffen;  
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan;  
c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning.  

7.1.3.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken of werkzaamheden als bedoeld in 7.1.3.1 zijn slechts toelaatbaar, indien 
het huidige en/of toekomstige functioneren van de molen als werktuig en/of de 
waarde van de molen als cultuurhistorisch en landschapsbepalend element niet 
onevenredig wordt of kan worden aangetast. 
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Artikel 8 Algemene afwijkingsregels 

a. Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning 
afwijken van de regels in hoofdstuk 2 voor:  

1. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 
10%;  

2. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, 
voor zover zulks van belang is voor een technische betere 
realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is 
in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De 
overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 meter bedragen en 
het bouwvlak met niet meer dan 10% worden vergroot.  

b. De omgevingsvergunning wordt niet verleend indien daardoor onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven 
gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken en voor 
zover de regeling in is of kan worden toegepast.  
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Artikel 9 Algemene wijzigingsregels 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen 
bestemmingen te wijzigen ten behoeve van: 

a. overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor 
een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel 
voor zover dit noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het 
terrein. De overschrijding mag echter niet meer bedragen dan 3 meter en 
het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot;  

b. het wijzigen van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, indien technologische 
ontwikkelingen of vernieuwde inzichten hiertoe aanleiding geven;  

c. het aanpassen van opgenomen bepalingen in de voorafgaande artikelen, 
waarbij verwezen wordt naar bepalingen in wettelijke regelingen, indien 
deze wettelijke regelingen na het tijdstip van de tervisielegging van het 
ontwerpplan worden gewijzigd.  
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Artikel 10 Overige regels 
Overtreding van het bepaalde in regels hoofdstuk 2 is een economisch delict in de 
zin van artikel 1a, sub 2° van de Wet op de economische delicten en als zodanig 
strafbaar op grond van deze wet.  
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4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

Artikel 11 Overgangsrecht 

11.1 Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk, dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden 
krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:  

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;  
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden 

vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning 
wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is 
teniet gegaan.  

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een 
bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%  

c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar 
bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn 
gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, 
daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.  

11.2 Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag 
worden voortgezet.  

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 
het bepaalde in sub a te veranderen of te laten veranderen in een ander met 
dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard 
en omvang wordt verkleind.  

c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt 
onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 
hervatten.  

d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in 
strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder 
begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.  

11.3 Hardheidsclausule 
Voor zover toepassing van het overgangsrecht gebruik leidt tot een onbillijkheid van 
overwegende aard voor een of meer natuurlijke personen, die op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan grond en opstallen gebruiken in strijd 
met het voordien geldende bestemmingsplan kunnen het bevoegd gezag kan ten 
behoeve van die persoon of personen van dat overgangsrecht afwijken. 
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Artikel 12 Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan  'De 
Lindenhoeve Sluis '. 

    

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van  

          

………………………  

          

          

  De voorzitter,    De griffier,    

  
     

……….  
  

     

………  
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Op deze rapportage zijn de DNR (gedeponeerd op 5 oktober 2004 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 139/2004) en de algemene  
voorwaarden van de VOTB (gedeponeerd op 11 januari 2010 ter griffie van de Rechtbank te Utrecht onder nummer 40476246) van toepassing   


Het eigendom inzake de informatie en kennis vervat in dit rapport berust bij Bouw- en Managementservice Nederland bv. Het is dan ook niet toegestaan deze 
informatie en kennis aan derden ter beschikking te stellen en/of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend. 
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1 INLEIDING 


 
 
In opdracht van Bouw- en Managementservice Nederland B.V. (hierna: BMNed) is door AGEL 
adviseurs een akoestisch  onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting van de bedrijfsvoering 
van Restaurant De Lindenhoeve, gevestigd op het adres Beestenmarkt 4 te Sluis. 
 
Aanleiding voor het akoestisch onderzoek is de gedeeltelijke nieuwbouw van het restaurant. Het 
zuidelijk deel van de bestaande bebouwing op het perceel zal worden gesloopt en vervangen 
door nieuwbouw. In verband met deze nieuwbouw dient een planologische procedure 
doorlopen te worden. In verband met deze procedure dient de geluidbelasting van de 
plaatsvindende activiteiten in beeld gebracht te worden. De aard van de activiteiten is gelijk aan 
de bestaande situatie. 
 
Voor het in beeld brengen van de geluidbelasting wordt uitgegaan van de Handleiding meten en 
rekenen industrielawaai.  
 
Als toetsingskader voor het onderzoek zal uitgegaan worden van het toetsingskader geluid zoals 
omschreven in de VNG publicatie “Bedrijven en milieuzonering 2009” en de geluidvoorschriften 
van het Activiteitenbesluit. 
 
Aan de hand van deze onderzoeksresultaten kan beoordeeld worden of ter plaatse van de 
omliggende woningen sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat en het restaurant kan 
voldoen aan de grenswaarde voor geluid van het Activiteitenbesluit. 
 
De resultaten van het milieuonderzoek zijn in de rapportage als volgt uitgewerkt. Hoofdstuk 2 
geeft een beschrijving van de onderzoekslocatie met de plaatsvindende activiteiten van het 
Restaurant. In hoofdstuk 3 worden het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek 
beschreven  en in hoofdstuk 4 de uitgangspunten voor het onderzoek. In hoofdstuk 5 wordt de 
rekenmethode omschreven en in hoofdstuk 6 worden de rekenresultaten vermeld. Hoofdstuk 7 
sluit de rapportage af met een samenvatting en conclusie van de onderzoeksresultaten. 
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2 OMSCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE 


 
 
2.1 Ligging restaurant De Lindenhoeve 


 
Het restaurant De Lindenhoeve is gelegen aan de Beestenmarkt 4 in het centrum van de 
woonplaats Sluis. Aan de oostzijde grenst de onderzoekslocatie aan de Beestenmarkt en de 
Plompe Toren en aan de zuid en westzijde aan de Klokstraat. Aan de noordzijde grenst de 
onderzoekslocatie aan een bestaande parkeervoorziening en het woonperceel van de eigenaar 
van het restaurant. De omgeving van het restaurant kan aangemerkt worden als een 
centrumfunctie welke voornamelijk bestaat uit een combinatie van horeca, detailhandel en 
wonen. Aan de Kolkstraat zijn een tweetal (openbare) parkeervoorzieningen gelegen. 
 
In figuur 2.1 is de ligging van de onderzoekslocatie in haar omgeving weergegeven.  
 
Figuur 2.1 Ligging onderzoekslocatie 


 
   
2.2 Omschrijving nieuwbouwplan en activiteiten 


 
Het bestaande deel van het restaurant dat gevestigd is in een voormalige schuur zal worden 
gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Het bestaande noordelijk deel van het restaurant 
gelegen aan de Beestenmarkt zal worden gehandhaafd. 


onderzoekslocatie 


te slopen schuur 
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De nieuwbouw zal bestaan uit een kelder, begane grond en een verdieping. De kelder zal 
worden ingericht als opslagruimte en als sanitaire ruimte. De begane grond voorziet in de 
vestiging van 4 commerciële ruimten, een keuken met buffetruimte en opslagruimte. Op de 
verdieping komt een keuken, banketzaal en sanitaire ruimten. Daarnaast zijn aan de zuidzijde 
een kantoorruimte en enkele personeelsruimten aanwezig. Bovenstaande omschrijving is 
gebaseerd op bouwkundige tekeningen van BMNed met het documentnummer 20110994 d.d. 
mei 2012. 
 
Aan bijgebouwen zijn aanwezig een garage grenzend aan de Klokstraat en een bijgebouw 
gelegen op het binnenterrein. 
 


De plaatsvindende activiteiten binnen de onderzoekslocatie kunnen als volgt worden 
samengevat: 
1. Exploitatie restaurant in nieuwbouw en het te handhaven deel van het restaurant. 
2. Gebruik buitenterrassen voor bezoekers restaurant 
3. Gebruik speeltuin voor kinderen van bezoekers restaurant 
4. Gebruik technische installaties t.b.v. het restaurant 
 
De buitenterrassen bestaan uit een terras op de begane grond grenzend aan de westzijde van 
het restaurant. Het terras heeft een capaciteit van maximaal 180 bezoekers. Een tweede terras 
is gelegen op de verdieping aan de westzijde van de banketzaal. Het terras heeft een capaciteit 
van maximaal 60 bezoekers. 
 
De speeltuin is gelegen aan de oostzijde van de onderzoekslocatie en grenst aan de Klokstraat. 
 
Het restaurant is voor bezoekers geopend van 09.00 uur tot 21.00 uur met een uitloop tot circa 
22.00 uur. 
 
De exploitatie van de commerciële ruimten wordt op basis van het beschikbare 
bedrijfsvloeroppervlak als akoestisch niet relevant aangemerkt. 
 
In hoofdstuk 4 Uitgangspunten akoestisch onderzoek, zal nader ingegaan worden op de 
plaatsvindende activiteiten.  
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3 TOETSINGSKADER 


 
 
3.1 Algemeen 


 
Bepalend voor de beoordeling van de geluidskwaliteit zijn het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau, het maximaal geluidniveau en de indirecte hinder als gevolg van de 
verkeersaantrekkende werking. In het kader van de beoordeling op basis van de 
milieuwetgeving is bepalend de geluidnormering uit het Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer. In paragraaf 3.2 zal hier nader op worden ingegaan. In het kader 
van een ruimtelijke onderbouwing is geen wettelijke normeringen vastgesteld. Bij een 
planologische procedure is het van belang dat een nabijgelegen milieubelastende activiteit door 
de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling niet onnodig beperkt mag worden in haar activiteiten en 
ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast dient ter plaatse van milieugevoelige functies sprake te 
zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Voor de beoordeling hiervan wordt in de 
praktijk vaak gebruik gemaakt van de richtwaarden genoemd in het toetsingskader uit de VNG 
publicatie Bedrijven en milieuzonering. In paragraaf 3.3 zal hier op ingegaan worden. 
 
3.2 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
 
Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
(Activiteitenbesluit) in werking getreden. Dit besluit heeft onder andere het Besluit horeca-, 
sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer doen vervallen. Restaurant De Lindehoeve valt 
onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Onderstaand is een overzicht gegeven van 
de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. In artikel 2.17 van dit besluit worden de in 
tabel 3.1 weergegeven grenswaarden gesteld. 
 
Tabel 3.1: Grenswaarden geluid Activiteitenbesluit 
 07:00–19:00 19:00–23:00 23:00–07:00 uur 
LAr,LT  op de gevel van gevoelige gebouwen  50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 
LAr,LT  in in- en aanpandige gevoelige gebouwen  35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A) 
LAmax  op de gevel van gevoelige gebouwen  70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 
LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen  55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 


 


Het besluit geeft aan dat bij het bepalen van de in tabel 3.1 genoemde langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveaus en maximale geluidsniveau buiten beschouwing blijven (artikel 2.18): 
• Het stemgeluid van personen op een onverwarmd terras en onoverdekt terrein, dat 


onderdeel is van een inrichting, tenzij dat terrein kan worden aangemerkt als een 
binnenterrein. 


• Het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- en 
recreatieactiviteiten. 


 
Bij het bepalen van maximale geluidsniveaus worden het komen en gaan van bezoekers, het in 
de openlucht verrichten van sportactiviteiten en het in de dagperiode ten behoeve van de 
inrichting laden en lossen buiten beschouwing gelaten. 
 
De grenswaarden in tabel 3.1 zijn, voor zover de naleving van deze normen redelijkerwijs niet 
kan worden gevergd, niet van toepassing op dagen of delen van dagen in verband met de 
viering van: 
• Festiviteiten die bij of krachtens een gemeentelijke verordening zijn aangewezen, in de 


gebieden in de gemeente waarvoor de verordening geldt. 
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• Andere festiviteiten of activiteiten die plaatsvinden binnen de inrichting, waarbij het aantal 
bij of krachtens een gemeentelijke verordening aan te wijzen dagen of delen van dagen 
niet meer mag bedragen dan twaalf per kalenderjaar. 


 
3.3 Geluidaspecten bij ruimtelijke onderbouwing 


 
In het kader van planologische procedure dient stemgeluid van bezoekers wel mee te worden 
genomen in het afwegingsproces. De mogelijke hinder, of het te verwachten leefklimaat dient 
namelijk in beeld te worden gebracht. 
 
De VNG publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ gaat uit van een tweetal omgevingstyperingen. 
Het omgevingstype rustige woonwijk en rustig buitengebied en het omgevingstype gemengd 
gebied. Het omgevingstype rustige woonwijk dient aangemerkt te worden als een locatie waar 
uitsluitend sprake is van een woonfunctie met uitsluitend een wegenstructuur ten dienste van 
het plangebied en geen verstorende invloed heeft vanwege wegverkeer van nabijgelegen 
wegen. Bij een gemengd gebied is sprake van een vermenging van de functie wonen en andere 
gebruiksfuncties zoals o.a. voorzieningen, winkels, horeca, kantoren en bedrijven. Daarnaast 
worden woongebieden direct gelegen langs hoofdontsluitingswegen aangemerkt als een 
gemengd gebied. 
In tabel 3.2 zijn de richtwaarde voor geluid voor beide omgevingstype weergegeven. Deze 
richtwaarde zijn gebaseerd op het toetsingskader geluid zoals omschreven in voornoemde 
publicatie.   
 
Tabel 3.2: Richtwaarden omgevingstype VNG publicatie 
 Richtwaarde in dB(A) (etmaal) 


Rustige woonwijk Gemengd gebied 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 45 dB(A) 50 dB(A) 
Maximaal geluidniveau (piekgeluiden) 65 dB(A) 70 dB(A) 
Indirecte hinder 50 dB(A) 50 dB(A) 


 
Gelet op het feit dat de onderzoeklocatie en haar directe omgeving gelegen is in het centrum 
van Sluis en in de omgeving sprake is van een vermenging van functies zoals winkels, horeca, 
verkeersdoeleinden e.d. kan de omgeving getypeerd worden als een gemengd gebied. 
 
Samenvattend zal er worden getoetst aan de volgende normen: 
• Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt getoetst aan een etmaalwaarde van 


50 dB(A). 
• Voor het maximaal geluidniveau wordt getoetst aan een etmaalwaarde van 70 dB(A). 
• Voor het equivalente geluidsniveaus ten gevolge van indirecte hinder wordt getoetst aan 


een etmaalwaarde van 50 dB(A) met een maximale grenswaarde van 65 dB(A). 
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4 UITGANGSPUNTEN AKOESTISCH ONDERZOEK 


 
 
4.1 Algemeen 


 
Voor het in beeld brengen van de geluidbelasting van de activiteiten dient de representatieve 
bedrijfssituatie (RBS) van de betreffende activiteit vastgesteld te worden. Hieronder dient 
verstaan te worden de voor de geluiduitstraling relevante omstandigheden die kenmerkend zijn 
voor de bedrijfsvoering bij de volledige capaciteit voor de betreffende etmaalperiode. Ook wordt 
dit wel vertaald als de 13e luidruchtigste dag in het jaar. Voor incidentele luidruchtige 
bedrijfssituaties (IBS) bestaat op basis van de milieuwetgeving de mogelijkheid om ontheffing 
te verlenen van de grenswaarde voor de representatieve bedrijfssituatie, de zogenaamde 12 
dagenregeling. Daarnaast kan er sprake zijn van regelmatig voorkomende afwijkingen van de  
representatieve bedrijfssituatie (RRBS). De Handreiking industrielawaai noemt hierbij o.a. als 
voorbeeld festiviteiten bij horecagelegenheden. Het gevolg van deze activiteiten is dat bij een 
beperkte frequentie, maar vaker dan 12 maal per jaar, een hogere geluidemissie plaatsvindt 
dan onder de representatieve bedrijfssituatie. Middels maatwerkvoorschriften kan het bevoegd 
gezag medewerking verlenen aan deze afwijkende bedrijfssituaties. 
 
Als algemeen uitgangspunt is uitgegaan van een bedrijfssituatie voorkomend in het toeristisch 
hoogseizoen. 
In overleg met de opdrachtgever zijn de volgende uitgangspunten voor het akoestisch 
onderzoek vastgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende scenario’s: 
1. Representatieve bedrijfssituatie (RBS) 


Exploitatie restaurant in combinatie met gebruik buitenterrassen, speeltuin en technische 
installaties. 


2. Reguliere afwijking representatieve bedrijfssituatie (RRBS) 
Op jaarbasis maximaal 20 dagen RBS situatie met extra gebruik speeltuin in verband met 
communiefeesten en kinderverjaardagen. 


3. Incidentele bedrijfssituatie (IBS) 
Een bedrijfssituatie waarbij in het restaurant op de begane grond muziek ten gehore wordt 
gebracht.  


 
In de paragrafen 4.2 t/m 4.4 zal per scenario de uitgangspunten voor het akoestisch onderzoek 
worden omschreven. In de paragrafen 4.5 en 4.6 zal nader ingegaan worden op het maximaal 
geluidniveau en de indirecte hinder als gevolg van de verkeersaantrekkende werking. 
 
Daarnaast dient nog opgemerkt te worden dat in het huidig gebruik van de speeltuin, het 
buitenterras op de begane grond en de laad- en loshandelingen geen wijzigingen plaatsvinden 
ten opzichte van de bestaande situatie. 
 
4.2 Scenario 1 RBS situatie 


 
- Uitsluitend achtergrondmuziek in restaurant met een binnenniveau van 60 tot 65 dB(A). De 


geluiduitstraling via de gevels kan als akoestisch niet relevant aangemerkt worden. 
- Terrasgebruik begane grond van 12.00 uur tot 20.00 uur bij een bezetting van 180 


personen. 
- Terrasgebruik banketzaal verdieping van 15.00 uur tot 20.00 uur bij een bezetting van 60 


personen. De banketzaal dient als overloop voor het restaurant op de begane grond. 
- Terrasgebruik personeel verdieping van 15.00 uur tot 20.00 uur bij een bezetting van 4 


personen. 
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- De speeltuin is in gebruik tussen 12.00 uur en 21.00 uur door 10 spelende kinderen in de 
leeftijd van 4 tot 8 jaar. 


- De luchtbehandelingskasten voor de koeling zijn continu in bedrijf waarbij sprake is van een 
dagstand van 08.00 uur tot 22.00 uur en een nachtstand van 22.00 uur tot 08.00 uur. 


- De luchtbehandelingskasten van de keukens zijn in bedrijf van 09.00 uur tot 21.00 uur en 
van de overige ruimten van 09.00 uur tot 23.00 uur. 


- De laad/loshandelingen t.b.v. de aan en afvoer van goederen en afvalstoffen bestaan uit: 
o 1 bezoekende vrachtwagen met koeling in de dagperiode. Losduur 15 minuten en 5 te 


lossen rolcontainers. 
o 2 bestelwagens met koeling, losduur 5 minuten per bestelwagen. 
o 2 bestelwagens zonder koeling, handmatig lossen van kratten. 
o 1 bezoekende vrachtwagen met autokraan t.b.v. afvoer afvalstoffen. Laadduur 3 


minuten. 
 
4.3 Scenario 2 RRBS situatie 
 
In deze situatie is sprake van een communiefeest of een kinderfeest waarbij maximaal 30 
spelende kinderen aanwezig zijn in de speeltuin tussen 12.00 uur en 20.00 uur. Daarnaast zijn 
de overige activiteiten van de RBS situatie van toepassing. 
 
4.4 Scenario 3 IBS (12 dagen regeling) 


 
In deze situatie wordt muziek ten gehore gebracht in het bestaande restaurantgedeelte op de 
begane grond. Deze situatie komt maximaal 12 maal per jaar voor. Voor de uitstraling van het 
muziekgeluid zijn bepalend de geveldelen van het horecapand alsmede het gebruik van de 
technische installaties. Het muziekgeluid wordt ten gehore gebracht in de dag- en 
avondperiode. De avondperiode is derhalve bepalend voor de geluidbelasting. Indien sprake is 
van duidelijk hoorbaar muziekgeluid bij de ontvanger dient op de berekende geluidbelasting een 
toeslag van 10 dB in rekening te worden gebracht en mag geen bedrijfsduurcorrectie worden 
toegepast. 
 
4.5 Maximaal geluidniveau (piekgeluiden) 
 
Voor het in beeld brengen van de piekgeluiden zijn bepalend het stemgeluid van de spelende 
kinderen in de speeltuin, het stemgeluid van de terrasbezoekers en de piekgeluiden die 
optreden bij laad- en loshandelingen. 
 
4.6 Indirecte hinder (verkeersaantrekkende werking) 


 
De bepaling hiervan is alleen van belang voor de direct nabij de horeca-inrichting gelegen 
woningen. Dit betreft de woningen aan de Beestenmarkt, Plompe Toren, Klokstraat en 
Bagijnhof. Voor deze woningen zal het gebruik van de twee parkeerplaatsen aan de Klokstraat 
bepalend zijn. De horeca-inrichting is direct bereikbaar vanuit deze parkeerplaatsen. Voor beide 
parkeerplaatsen is uitgegaan 125 parkerende motorvoertuigen per dag. Totaal 250 bezoekende 
motorvoertuigen. Dit aantal is gebaseerd op een maximale bezoekerscapaciteit van 1000 
personen per dag in het hoogseizoen. Uitgaande van 2 bezoekers per motorvoertuig  is sprake 
van 500 bezoekende motorvoertuigen. 50% van deze bezoekend motorvoertuigen maakt 
gebruik van de overige beschikbare parkeervoorzieningen in de woonplaats Sluis. Voor de beide 
parkeerplaatsen aan de Klokstraat resteert 250 parkerende personenwagens. Voor de verdeling 
over de dag- en avondperiode is uitgegaan van 80% in de dagperiode en 20% in de 
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avondperiode. Naast de personenwagens van de bezoekers maken ook de motorvoertuigen 
voor de aan- en afvoer van goederen deel uit van de indirecte hinder. 
 
4.7 Uitgangspunten bronvermogens 


 
De maatgevende geluiduitstraling wordt met name bepaald door het stemgeluid van de 
bezoekers op het buitenterrein, de technische installaties alsmede de verkeersbewegingen van 
de bezoekende motorvoertuigen. Daarnaast is voor de incidentele bedrijfssituatie het 
muziekgeluid van belang. 
Voor het geluidsonderzoek is gebruik gemaakt van algemeen aanvaarde kengetallen.  
 
Stemgeluid 
Voor het stemgeluid van de bezoekers is uitgegaan van een gemiddeld zeer luid stemgeluid van 
75 dB(A) van de spelende kinderen en van een normaal stemgeluid van 65 dB(A) voor de 
bezoekers van het terras. Dit is gebaseerd op een publicatie van het Nederlands Akoestisch 
Genootschap. Uit deze publicatie blijkt dat het gemiddeld stemgeluid varieert tussen de 60 en 
75 dB(A). In tabel 4.1 is een overzicht gegeven van bronvermogens voor menselijk stemgeluid. 
Voor het piekgeluid van gillende kinderen is uitgegaan van 100 dB(A) en voor het luidruchtig 
stemgebruik op het terras van 80 dB(A). Voor het stemgeluid op de terrassen is uitgegaan dat 
50% spreekt en 50% luistert. 
  
Tabel 4.1: Geluidproductie menselijke stem (NAG-journaal 123, mei 1994) 
Stemvolume Bronvermogen Lw in dB(A) 


Minimaal Gemiddeld maximaal 
Rustig 40 60 75 
Normaal 45 65 80 
Verheven 50 70 85 
Zeer luid 55 75 90 
Schreeuwen 60 80 95 
Gillen1)   100 
Max. volume1)   105 


Noot1): deze volumes kunnen alleen kortstondig voorkomen. 


 
Op basis van o.a. bovenstaande informatiebron is in het akoestisch rekenmodel voor het 
stemgeluid uitgegaan van de in tabel 4.2 genoemde bronvermogens. De aangegeven ID 
nummers verwijzen naar het akoestisch rekenmodel.  
 
Tabel 4.2: Uitgangspunten bronvermogen stemgeluid 


ID nr. Omschrijving 
Bronvermogen 
in dB(A) 


Toelichting 


Buitenterras begane grond 


01-18 Stemgeluid 180 bezoekers 72 
Verdeeld over 10 bronnen 
(65 + 10 log 5)  


Buitenterras verdieping 


21-26 Stemgeluid 60 bezoekers 72 
Verdeeld over 10 bronnen 
(65 + 10 log 5)  


Buitenterras personeel 


31-32 Stemgeluid 4 bezoekers 65 
Continue stemgeluid 1 
persoon  


Stemgeluid speeltuin RBS 
51-60 Stemgeluid 10 kinderen 75 Continue stemgeluid 1 kind  
Stemgeluid speeltuin RRBS 


51-60 Stemgeluid 30 kinderen 79,8 
Continue stemgeluid 3 
kinderen  
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Technische installaties 
Door de opdrachtgever is informatie aangeleverd over de toe te passen technische installaties. 
De luchtbehandelingskasten voor zowel de koeling als de luchtbehandeling worden geplaatst op 
het plattedak aan de zuidgevel. Voor de koelinstallaties is aangegeven een geluidniveau van 
60 dB(A) voor de dagstand en 47 dB(A) voor de nachtstand, gemeten op 1 meter van kast. Dit 
komt overeen met een bronvermogen van respectievelijk 69 dB(A) en 56 dB(A). Voor de 
luchtbehandelingskasten is aangegeven een geluidniveau van 60 dB(A) gemeten op een afstand 
van 5 meter. Dit komt overeen met een bronvermogen van 83 dB(A). 
 
Laad- en loshandelingen 
Voor de verschillende laad- loshandelingen is van de navolgende bronvermogens uitgegaan: 


Koeling vrachtwagen  97 dB(A) 
Koeling bestelwagen  92 dB(A) 
Laadhandelingen autokraan 98 dB(A) 
Wisselen rolcontainers      102 dB(A) 
Piek autokraan       109 dB(A) 
Piek rolcontainer       106 dB(A) 


 
Muziekgeluid 
Voor het te hanteren muziekgeluid voor de IBS situatie is als uitgangspunt genomen een 
binnenniveau van 90 dB(A). Dit binnenniveau is gebaseerd op een gemiddeld binnenniveau 
voor een feestzaal voor ouderenpubliek zoals aangegeven in tabel 2 “Bedrijfskenmerken 
horecageluid” uit de SBR publicatie “Horecalawaai de baas”. Deze tabel is hierna als tabel 4.3 
weergegeven. Omdat het restaurant in open verbinding staat met de aangrenzende 
keuken/buffetruimte en middels een vide met de banketzaal is voor de deze aangrenzende 
ruimten uitgegaan van een binnenniveau van 85 dB(A) ter plaatse van het drankbuffet, 
80 dB(A) ter plaatse van het loopbuffet, 75 dB(A) vide verdieping en 70 dB(A) voor de 
banketzaal. 
Naast het binnenniveau is voor de uitstraling van de gevelbelasting van belang de samenstelling 
van de geveldelen. Voor de begane grond zijn met name de gevelkozijnen bepalend voor de 
geluiduitstraling. Deze bestaan uit een thermische beglazing en deels uit gevelpanelen. Voor de 
verdieping is de kapconstructie en de gevelkozijnen van de banketzaal bepalend voor de 
geluiduitstraling van het muziekgeluid. Voor de beglazing is uitgegaan van een isolatiewaarde 
van RA van 27 dB(A) en voor de kapconstructie van RA van 24 dB(A). 
Als bijlage 2 is bijgevoegd een berekening van de bronvermogens.  
 
Tabel  4.3: Bedrijfskenmerken horeca (bron Horecalawaai de baas) 
type bedrijf kenmerken Equivalent geluidsniveau 


in dB(A) 
Restaurant Praten/praten + achtergrondmuziek 55 - 75 
Automatenhal  65 - 75 
Café Rustig (bruin) café/bar 75 - 80 
 Café/bar met drukte en muziek 80 - 95 
 Café/bar + dansen 90 – 100 
Dansschool  80 – 90 
Disco/feestzaal Voor ouderenpubliek 85-95 
 Voor jongeren 90-105 
 Met live muziek (pop,punk,hardrock) 95-115 
 Met housemuziek 95 - 120 
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Indirecte hinder 
Voor de geluidbronnen van de verkeersaantrekkende werking is uitgegaan van een 
verkeersnelheid van 20 km per uur en een bronvermogen van 100 dB(A) voor een 
vrachtwagen, 92 dB(A) voor een bestelwagen en 88 dB(A) voor een personenwagen. 
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5 REKENMETHODE 


 
 
De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de methoden uit de "Handleiding meten en rekenen 
industrielawaai", van 1999. De berekeningen zijn uitgevoerd met het computerprogramma 
Geomilieu, versie V2.01, module IL van het bureau DGMR. Deze berekeningsmethodiek volgt de 
rekenmethode van de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, van 1999. Als standaard 
bodemfactor is 0 (harde bodem) aangehouden. De speeltuin, bodemfactor 1, en de 
woongebieden, bodemfactor 0,8,  zijn als een absorberende bodem ingevoerd. 
 
Toegepast is de methode II.8 (berekening van overdracht) ter bepaling van de geluidsbelasting 
ter plaatse van beoordelingspunten. 
 
De beoordelingspunten zijn gelegen ter plaatse van de maatgevende gevelvlakken van de nabij 
gelegen woonbestemmingen. Voor de beoordeling van de dagperiode is een 
beoordelingshoogte van 1,5 meter aangehouden. Voor de avond- en nachtperiode is uitgegaan 
van een beoordelingshoogte gelegen op verdiepingshoogte. Afhankelijk van het type bebouwing 
en het aantal bouwlagen varieert deze hoogte van 4,5 meter tot 8 meter.  
De navolgende beoordelingspunten zijn in het geluidmodel opgenomen: 
01 t/m 04 Bagijnhof 11 t/m 23 
05 t/m 06 appartementen Klokstraat 
07   Kapellestraat 42 
08   Nieuwstraat 1-3 
09 en 10  Plompe Toren 5 en 13 
11 en 12  Beestenmarkt 4A 
 
De woning Beestenmarkt 4A is aangemerkt als een bedrijfswoning. 
 
In het geluidmodel is de afschermende werking van de dakterrassen middels schermen 
gemodelleerd. Als reflectiefactor is voor beide zijden 0,2 dB aangehouden en als profielcorrectie 
2 dB. 
 
Als bijlage 1 zijn bijgevoegd de figuren waarop aangegeven de ligging van de objecten, 
bodemgebieden, geluidbronnen en beoordelingspunten. De berekening van de gevelbronnen is 
als bijlage 2 bijgevoegd en de invoer gegeven als bijlage 3. 
 
In figuur 5.1 is het akoestisch rekenmodel voor de RBS situatie weergegeven.  
 







AGEL adviseurs 
 


D04 Akoestisch onderzoek  20120334 
Restaurant De Lindenhoeve   juni 2012 
Beestenmarkt 4 te Sluis   blad 14 
 
 
 
 


 


Figuur 5.1: Geluidmodel  RBS situatie restaurant De Lindenhoeve 
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6 REKENRESULTATEN 


 
 
6.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 


  
6.1.1 Scenario 1 RBS 
In tabel 6.1 zijn de rekenresultaten weergegeven als gevolg van de activiteiten die plaatsen 
vinden tijdens een representatieve bedrijfssituatie met inbegrip van stemgeluid speeltuin en 
terrassen. De rekenresultaten zijn afgerond overeenkomstig de afrondingsregels van de 
Handleiding meten en rekenen industrielawaai.  
 
De rekenresultaten zijn als bijlage 4 bijgevoegd. 
  
Tabel  6.1: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau scenario 1 RBS  met stemgeluid 


Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 


01_A Bagijnhof 19-21 1,5 43,8 42,0 8,7 47 


01_B Bagijnhof 19-21 5,0 46,0 44,1 12,2 49 


02_A Bagijnhof 15-17 1,5 41,2 39,5 5,9 45 


02_B Bagijnhof 15-17 5,0 44,3 42,2 8,9 47 


03_A Bagijnhof 11-13 1,5 37,0 35,2 5,3 40 


03_B Bagijnhof 11-13 5,0 41,3 39,1 6,7 44 


04_A Bagijnhof 23 1,5 42,5 39,5 10,5 45 


04_B Bagijnhof 23 5,0 44,8 42,0 13,5 47 


05_A app. Klokstraat westgevel 4,5 50,7 41,6 15,1 51 


05_B app. Klokstraat westgevel 7,5 50,8 43,6 18,1 51 


06_A app. Klokstraat noordgevel 4,5 43,7 40,2 14,6 45 


06_B app. Klokstraat noordgevel 7,5 45,8 43,4 18,2 48 


07_A Kapellestraat 42 4,5 36,1 34,4 5,7 39 


07_B Kapellestraat 42 7,5 39,5 37,8 9,2 43 


08_A Nieuwstraat 1-3 4,5 31,3 29,7 -4,2 35 


08_B Nieuwstraat 1-3 7,5 34,2 32,5 1,5 38 


09_A Plompe Toren 5 4,5 44,1 42,6 16,7 48 


09_B Plompe Toren 5 7,5 46,9 45,3 19,6 50 


10_A Plompe Toren 13 1,5 39,2 35,2 10,1 40 


10_B Plompe Toren 13 4,5 41,6 38,2 13,3 43 


11_A Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 5,0 35,3 33,6 5,2 39 


11_B Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 8,0 32,6 30,6 1,4 36 


12_A Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 5,0 48,6 46,1 15,0 51 
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Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 


12_B Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 8,0 48,7 46,3 15,3 51 


 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de hoogst optredende etmaalwaarde 51 dB(A) bedraagt en 
optreedt ter plaatse van westgevel van de appartementen van de Klokstraat en de 
bedrijfswoning aan de Beestenmarkt 4A. Ter plaatse van alle overige woning wordt voldaan aan 
de richtwaarde van 50 dB(A). 
 
Ten aanzien van de woning Beestenmarkt 4A kan gesteld worden dat bij deze woning geen 
toetsing hoeft plaats te vinden omdat sprake is van een bedrijfswoning behorende bij het 
restaurant. Voor de westgevel van de appartementen is sprake van een lichte overschrijding 
van de richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde met 1 dB. De bepalende geluidbron is de 
koeling van de vrachtwagen. Gelet op de geringe overschrijding en het hoge achtergrondniveau 
vanwege de centrumfunctie kan deze geluidbelasting als aanvaardbaar aangemerkt worden. 
 
Voor de beoordeling aan de normstelling van het Activiteitenbesluit hoeft de beoordeling van 
het stemgeluid niet meegenomen te worden. In tabel 6.3 is de geluidbelasting zonder 
stemgeluid weergegeven. Bepalend voor de geluidbelasting zijn de laad/loshandelingen en de 
bijdrage van de technische installaties. De rekenresultaten zijn als bijlage 4 bijgevoegd. 
 
Tabel  6.2: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau scenario 1 RBS zonder stemgeluid 


Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 


01_A Bagijnhof 19-21 1,5 37,4 29,2 -- 37 


01_B Bagijnhof 19-21 5,0 40,4 33,2 -- 40 


02_A Bagijnhof 15-17 1,5 34,3 26,0 -- 34 


02_B Bagijnhof 15-17 5,0 38,7 31,9 -- 39 


03_A Bagijnhof 11-13 1,5 29,3 24,1 -- 29 


03_B Bagijnhof 11-13 5,0 36,5 30,7 -- 37 


04_A Bagijnhof 23 1,5 39,5 31,7 -- 40 


04_B Bagijnhof 23 5,0 41,6 34,7 -- 42 


05_A app. Klokstraat westgevel 4,5 49,9 30,7 -- 50 


05_B app. Klokstraat westgevel 7,5 49,6 31,7 -- 50 


06_A app. Klokstraat noordgevel 4,5 39,4 23,8 -- 39 


06_B app. Klokstraat noordgevel 7,5 39,4 25,6 -- 39 


07_A Kapellestraat 42 4,5 29,6 25,2 -- 30 


07_B Kapellestraat 42 7,5 32,5 27,9 -- 33 


08_A Nieuwstraat 1-3 4,5 26,5 22,7 -- 28 


08_B Nieuwstraat 1-3 7,5 28,9 25,1 -- 30 


09_A Plompe Toren 5 4,5 32,6 26,8 -- 33 
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Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 


09_B Plompe Toren 5 7,5 34,7 29,3 -- 35 


10_A Plompe Toren 13 1,5 35,8 18,7 -- 36 


10_B Plompe Toren 13 4,5 37,3 22,2 -- 37 


11_A Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 5,0 26,6 21,9 -- 27 


11_B Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 8,0 27,5 22,7 -- 28 


12_A Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 5,0 46,2 42,2 -- 47 


12_B Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 8,0 46,1 42,3 -- 47 


 
Uit de rekenresultaten blijkt dat voor de toetsing aan de normstelling van het Activiteitenbesluit 
de hoogste geluidsbelasting optreedt ter plaatse van de westgevel van de appartementen aan 
de Klokstraat. De geluidbelasting bedraagt 50 dB(A). Aan de normstelling van het 
Activiteitenbesluit wordt voldaan. 
 
6.1.2 Scenario 2 RRBS 
In tabel 6.3 zijn de rekenresultaten weergegeven als gevolg van de reguliere afwijking van de 
representatieve bedrijfssituatie. De reguliere afwijking bestaat uit 20 dagen per jaar een extra 
gebruik van de speelplaats vanwege communiefeesten of kinderverjaardagen. 
De rekenresultaten voor scenario 2 zijn als bijlage 5 bijgevoegd. 
  
Tabel  6.3: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau scenario 2 RRBS 


Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 


01_A Bagijnhof 19-21 1,5 47,4 43,6 8,7 49 


01_B Bagijnhof 19-21 5,0 49,1 45,4 12,2 50 


02_A Bagijnhof 15-17 1,5 44,6 41,0 5,9 46 


02_B Bagijnhof 15-17 5,0 47,0 43,4 8,9 48 


03_A Bagijnhof 11-13 1,5 39,3 36,1 5,3 41 


03_B Bagijnhof 11-13 5,0 43,6 40,1 6,7 45 


04_A Bagijnhof 23 1,5 45,0 40,8 10,5 46 


04_B Bagijnhof 23 5,0 47,3 43,3 13,5 48 


05_A app. Klokstraat westgevel 4,5 50,8 42,0 15,1 51 


05_B app. Klokstraat westgevel 7,5 51,0 43,8 18,1 51 


06_A app. Klokstraat noordgevel 4,5 43,6 40,0 14,6 45 


06_B app. Klokstraat noordgevel 7,5 45,7 43,1 18,2 48 


07_A Kapellestraat 42 4,5 37,6 34,9 5,7 40 


07_B Kapellestraat 42 7,5 40,7 38,2 9,2 43 


08_A Nieuwstraat 1-3 4,5 34,3 30,8 -4,2 36 
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Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 


08_B Nieuwstraat 1-3 7,5 36,7 33,4 1,5 38 


09_A Plompe Toren 5 4,5 44,5 43,0 16,7 48 


09_B Plompe Toren 5 7,5 47,1 45,5 19,6 50 


10_A Plompe Toren 13 1,5 39,5 35,5 10,1 41 


10_B Plompe Toren 13 4,5 41,9 38,4 13,3 43 


11_A Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 5,0 35,9 33,8 5,2 39 


11_B Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 8,0 33,9 31,1 1,4 36 


12_A Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 5,0 50,5 47,0 15,0 52 


12_B Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 8,0 50,5 47,1 15,3 52 


 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de hoogst optredende etmaalwaarde 52 dB(A) bedraagt en 
optreedt ter plaatse van de bedrijfswoning aan de Beestenmarkt 4A. Ter plaatse van de 
westgevel van de appartementen aan de Klokstraat bedraagt de geluidbelasting 51 dB(A) en is 
hiermee gelijk aan scenario 1. Ter plaatse van de overige woningen wordt voldaan aan de 
richtwaarde van 50 dB(A). Wel is ter plaatse van de woningen gelegen aan het Bagijnhof 
sprake van een toename van de geluidbelasting met 1 tot 1,5 dB. 
 
Omdat in deze situatie geen wijzigingen plaatsvinden in de laad/loshandelingen en het gebruik 
van de technische installatie wordt ook voldaan aan de normstelling van het Activiteitenbesluit. 
 
6.1.3 Scenario 3 IBS (muziekgeluid) 
In tabel 6.4 zijn de rekenresultaten weergegeven als gevolg van de incidentele bedrijfssituatie 
waarbij muziekgeluid ten gehore wordt gebracht in het restaurant op de begane grond. De 
relevante geluidbronnen voor deze scenario zijn de geluiduitstralende geveldelen en het gebruik 
van de gebouwgebonden technische installaties. De toeslag van 10 dB voor muziekgeluid dient 
toegepast te worden op het berekend geluidniveau van alle geluidbronnen. In het geluidmodel 
is deze berekening uitgevoerd door gebruik te maken van een negatieve groepsreductie van  
-10 dB op het rekenresultaat. 
 
De rekenresultaten voor scenario 3 zijn als bijlage 6 bijgevoegd. 
  
Tabel  6.4: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau scenario 3 IBS (muziekgeluid) 


Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 


01_A Bagijnhof 19-21 1,5 46,2 44,9 18,7 50 


01_B Bagijnhof 19-21 5,0 49,9 48,5 22,2 54 


02_A Bagijnhof 15-17 1,5 45,8 44,4 15,9 49 


02_B Bagijnhof 15-17 5,0 49,2 48,0 18,9 53 


03_A Bagijnhof 11-13 1,5 44,2 42,7 15,3 48 


03_B Bagijnhof 11-13 5,0 47,1 45,8 16,7 51 
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Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 


04_A Bagijnhof 23 1,5 43,8 42,7 20,5 48 


04_B Bagijnhof 23 5,0 46,7 45,6 23,5 51 


05_A app. Klokstraat westgevel 4,5 52,1 50,7 25,1 56 


05_B app. Klokstraat westgevel 7,5 54,2 52,8 28,1 58 


06_A app. Klokstraat noordgevel 4,5 51,6 50,2 24,6 55 


06_B app. Klokstraat noordgevel 7,5 54,6 53,2 28,2 58 


07_A Kapellestraat 42 4,5 47,7 47,2 15,7 52 


07_B Kapellestraat 42 7,5 50,5 49,9 19,2 55 


08_A Nieuwstraat 1-3 4,5 44,2 44,1 5,8 49 


08_B Nieuwstraat 1-3 7,5 45,2 44,9 11,5 50 


09_A Plompe Toren 5 4,5 54,6 53,6 26,7 59 


09_B Plompe Toren 5 7,5 57,0 55,7 29,6 61 


10_A Plompe Toren 13 1,5 46,7 45,3 20,1 50 


10_B Plompe Toren 13 4,5 49,6 48,1 23,3 53 


11_A Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 5,0 54,1 54,0 15,2 59 


11_B Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 8,0 53,2 53,1 11,4 58 


12_A Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 5,0 52,2 51,6 25,0 57 


12_B Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 8,0 53,3 52,6 25,3 57 


 
Uit de rekenresultaten blijkt dat bij alle woningen, m.u.v. de woning aan de Nieuwstraat, sprake 
is van een overschrijding van de grenswaarde van 50 dB(A) van het Activiteitenbesluit. De 
hoogste geluidbelasting treedt op ter plaatse van de woning Plompe Toren 5 en bedraagt 
61 dB(A). De maatgevende geluidbron bij deze woning betreft echter het gebruik van 
technische installaties. Geluidbron 39B, buitenunit luchtbehandeling overige, is hierbij met 
geluidbelasting van 42 dB(A) de maatgevende bron in de avondperiode. Op het 
beoordelingspunt 09 ligt de geluidsbijdrage van de technische installaties circa 9 dB hoger als 
de geluidsbijdrage bepalend voor het muziekgeluid. De verwachting is dat de technische 
installaties een maskerend effect hebben op het muziekgeluid en hierdoor het muziekgeluid niet 
duidelijk meer herkenbaar zal zijn bij het betreffende beoordelingspunt. In bijlage 6 zijn de 
deelbijdrage van de afzonderlijke geluidbronnen bijgevoegd voor de beoordelingspunten 01, 05 
en 09. 
 
Ter plaatse van de woningen aan het Bagijnhof is sprake van een geluidbelasting van 54 dB(A), 
voor de appartementen aan de Klokstraat van 58 dB(A) en de woning Kapellestraat 42 van 
55 dB(A).  Gesteld kan worden dat gelet op het incidentele karakter van het ten gehore 
brengen van muziek, de optredende geluidbelastingen ter plaatse van de woningen als 
aanvaardbaar aangemerkt kunnen worden. 
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6.2 Maximaal geluidniveau 


 
In tabel 6.5 is het maximaal geluidniveau op de beoordelingspunten weergegeven. Bepalend 
hiervoor zijn het stemgeluid van de spelende kinderen in de speeltuin, het stemgeluid van de 
terrasbezoekers en de piekgeluiden die optreden bij laad- en loshandelingen. 
 
De rekenresultaten zijn als bijlage 7 bijgevoegd. 
 
Tabel  6.5: Maximaal geluidniveau incl. stemgeluid 


Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 


01_A Bagijnhof 19-21 1,5 63 62 -- 


01_B Bagijnhof 19-21 5,0 65 63 -- 


02_A Bagijnhof 15-17 1,5 60 60 -- 


02_B Bagijnhof 15-17 5,0 64 61 -- 


03_A Bagijnhof 11-13 1,5 52 52 -- 


03_B Bagijnhof 11-13 5,0 61 56 -- 


04_A Bagijnhof 23 1,5 66 59 -- 


04_B Bagijnhof 23 5,0 68 61 -- 


05_A app. Klokstraat westgevel 4,5 72 56 -- 


05_B app. Klokstraat westgevel 7,5 72 56 -- 


06_A app. Klokstraat noordgevel 4,5 57 43 -- 


06_B app. Klokstraat noordgevel 7,5 57 47 -- 


07_A Kapellestraat 42 4,5 52 52 -- 


07_B Kapellestraat 42 7,5 53 53 -- 


08_A Nieuwstraat 1-3 4,5 50 50 -- 


08_B Nieuwstraat 1-3 7,5 52 52 -- 


09_A Plompe Toren 5 4,5 51 44 -- 


09_B Plompe Toren 5 7,5 54 50 -- 


10_A Plompe Toren 13 1,5 65 45 -- 


10_B Plompe Toren 13 4,5 67 48 -- 


11_A Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 5,0 46 45 -- 


11_B Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 8,0 46 45 -- 


12_A Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 5,0 69 67 -- 


12_B Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 8,0 67 67 - 


 
Uit de rekenresultaten blijkt dat in de dagperiode bij alle beoordelingspunten voldaan kan 
worden aan de richtwaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde, m.u.v. van de westgevel van de 
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appartementen aan de Klokstraat. Ter plaatse van deze gevel is sprake van een maximaal 
geluidniveau van 72 dB(A) in de dagperiode. In de avondperiode wordt wel ruim aan de 
richtwaarde voldaan. Bepalend voor de overschrijding zijn optredende piekgeluiden bij het 
wisselen van de rolcontainers. De overschrijding van 2 dB kan in deze situatie als aanvaardbaar 
aangemerkt worden daar deze in de dagperiode optreden. Daarnaast betreft het laad- en 
loshandelingen waarvoor in het Activiteitenbesluit een vrijstelling is gegeven voor de toetsing. 
Daarnaast kan nog opgemerkt worden dat het gaat om reeds bestaande activiteiten van het 
restaurant en deze activiteiten eveneens voorkomen bij de winkelbestemming gelegen onder de 
appartementen. 
 
In de avondperiode is alleen ter plaatse van de bedrijfswoning Beestenmarkt 4A sprake van een 
overschrijding van de richtwaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde. De overschrijding bedraagt 
2 dB. De overschrijding wordt veroorzaakt door het stemgeluid van de spelende kinderen. 
Omdat sprake is van een bedrijfswoning behorende tot de inrichting hoeft geen toetsing plaats 
te vinden. 
 
Voor de beoordeling van het maximaal geluidniveau aan de normstelling van het 
Activiteitenbesluit kan gesteld worden dat hier aan wordt voldaan. Zowel het stemgeluid als de 
piekgeluiden tijdens laad/loshandelingen in de dagperiode zijn uitgesloten van een beoordeling. 
 
6.3 Indirecte hinder 


 
In tabel 6.6 zijn de rekenresultaten weergegeven als gevolg van indirecte hinder vanwege het 
aan en afrijden van motorvoertuigen. Hierbij is uitgegaan van 1 bezoekende vrachtwagen, 4 
bestelwagens en 250 personenwagens. De vrachtwagen en bestelwagens komen uitsluitend in 
de dagperiode. Voor de personenwagens is uitgegaan van 80% in de dagperiode en 20% in de 
nachtperiode. Voor de vrachtwagen en de bestelwagens is uitgegaan van de route Oude 
Kerkstraat – Klokstraat. Voor de personenwagens is uitgegaan van 300 verkeersbewegingen in 
de Klokstraat, 125 in de Oude Kerkstraat en 325 in de Plompe Toren. 


  
De rekenresultaten zijn als bijlage 8 bijgevoegd. 
  
Tabel  6.6: Equivalent geluidniveau indirecte hinder 


Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 


01_A Bagijnhof 19-21 1,5 40,3 38,5 -- 44 


01_B Bagijnhof 19-21 5,0 40,7 39,0 -- 44 


02_A Bagijnhof 15-17 1,5 40,5 38,8 -- 44 


02_B Bagijnhof 15-17 5,0 40,9 39,2 -- 44 


03_A Bagijnhof 11-13 1,5 40,1 38,4 -- 43 


03_B Bagijnhof 11-13 5,0 40,4 38,7 -- 44 


04_A Bagijnhof 23 1,5 36,6 34,8 -- 40 


04_B Bagijnhof 23 5,0 38,3 36,6 -- 42 


05_A app. Klokstraat westgevel 4,5 43,1 41,4 -- 46 


05_B app. Klokstraat westgevel 7,5 42,8 41,0 -- 46 
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Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 


06_A app. Klokstraat noordgevel 4,5 47,2 45,7 -- 51 


06_B app. Klokstraat noordgevel 7,5 45,9 44,4 -- 49 


07_A Kapellestraat 42 4,5 36,1 33,8 -- 39 


07_B Kapellestraat 42 7,5 37,6 35,4 -- 40 


08_A Nieuwstraat 1-3 4,5 31,8 29,5 -- 35 


08_B Nieuwstraat 1-3 7,5 32,2 30,0 -- 35 


09_A Plompe Toren 5 4,5 44,7 42,6 -- 48 


09_B Plompe Toren 5 7,5 43,7 41,7 -- 47 


10_A Plompe Toren 13 1,5 48,9 47,6 -- 53 


10_B Plompe Toren 13 4,5 47,8 46,4 -- 51 


11_A Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 5,0 43,8 41,5 -- 47 


11_B Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 8,0 42,2 39,9 -- 45 


12_A Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 5,0 34,5 32,8 -- 38 


12_B Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 8,0 34,6 32,9 -- 37 


 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de richtwaarde van 50 dB(A) ter plaatse van de woning Plompe 
Toren 13 met 3 dB wordt overschreden en ter plaatse van de westgevel van het appartement 
aan de Klokstraat met 1 dB. Ter plaatse van alle overige beoordelingspunten wordt voldaan aan 
de richtwaarde. 
 
Voor de beoordelingspunten waar sprake is van een overschrijding kan gesteld worden dat deze 
ruim gelegen is onder de ten hoogst toelaatbare grenswaarde van 65 dB(A). Op basis van de 
centrumfunctie van het gebied kan deze overschrijding als aanvaardbaar aangemerkt worden. 
Daarnaast kan nog opgemerkt worden dat het reeds om een bestaande situatie gaat en de 
nieuwbouwplannen geen extra verkeersbewegingen genereren. De geluidbelasting van de 
verkeersaantrekkende werking zal een marginale toename geven aan de reeds aanwezige 
geluidbelasting van het heersend verkeersbeeld. 
 
6.4 Conclusie geluidsonderzoek 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten kan gesteld worden dat het in eerste aanleg 
aangehouden toetsingskader voor geluid ter plaatse van enkele beoordelingspunten wordt 
overschreden. 
 
Representatieve bedrijfssituatie 
Voor de representatieve bedrijfssituatie met inbegrip van het stemgeluid is ter plaatse van de 
woning Beestenmarkt 4A en de westgevel van de appartementen aan de Klokstraat sprake van 
overschrijding van de richtwaarde van 50 dB(A) met 1 dB. De overschrijding van de richtwaarde 
kan gelet op de centrumfunctie van de omgeving als aanvaardbaar aangemerkt worden.  
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Voor de representatieve bedrijfssituatie zonder stemgeluid wordt voldaan aan de standaard 
geluidsnorm van het Activiteitenbesluit. 
 
Reguliere afwijking representatieve bedrijfssituatie 
De reguliere afwijking geeft een geluidstoename van 1 tot 1,5 dB ter plaatse van de woningen 
aan het Bagijnhof. Bij deze woningen is geen sprake van een overschrijding van de richtwaarde.  
Bij de overige woningen is geen sprake van een relevante toename van de geluidbelasting. 
 
Incidentele bedrijfssituatie (muziekgeluid) 
Bij het merendeel van de beoordelingspunten is sprake van een overschrijding van de 
grenswaarde van 50 dB(A). Afhankelijk van de ligging van het beoordelingspunt bedraagt de 
overschrijding 4 tot 11 dB(A). Op basis van het incidentele karakter, de geringe mate van de 
overschrijding en het karakter van de omgeving kan deze overschrijding als aanvaardbaar 
aangemerkt worden. Daarnaast blijft de incidentele bedrijfssituatie beperkt tot de dag- en 
avondperiode. Middels de gemeentelijke APV kunnen aan deze bedrijfssituatie voorschriften 
opgelegd worden. 
 
Maximaal geluidniveau 
In de dagperiode is alleen sprake van een overschrijding van het maximaal geluidniveau ter 
plaatse van de westgevel van de appartementen aan de Klokstraat. De overschrijding bedraagt 
2 dB. Bepalend voor de overschrijding zijn de laad/loshandelingen. Dit betreft een reeds 
bestaande activiteit van het restaurant. Op basis van het Activiteitenbesluit geldt voor de 
dagperiode een vrijstelling voor de toetsing van piekgeluiden aan de grenswaarde. In deze 
situatie kan hierbij aangesloten worden. 
 
In de avondperiode is allen sprake van een overschrijding ter plaatse van de bedrijfswoning 
Beestenmarkt 4A. Voor deze woning hoeft geen toetsing plaats te vinden. 
 
Aan de geluidvoorschriften voor het maximaal geluidniveau van het Activiteitenbesluit wordt 
voldaan. 
 
Indirecte hinder 
De richtwaarde van 50 dB(A) voor indirecte hinder wordt ter plaatse van de woning Plompe 
Toren 13 en de westgevel van het appartement van de Klokstraat overschreden. De 
overschrijding bedraagt maximaal 3 dB. De ten hoogst toelaatbare grenswaarde van 65 dB(A) 
wordt ruim onderschreden. Op basis van de centrumfunctie van het gebied kan deze 
overschrijding als aanvaardbaar aangemerkt worden. De extra geluidbelasting van de 
verkeersaantrekkende werking zal een marginale toename geven aan de reeds aanwezige 
geluidbelasting van het heersend verkeersbeeld.  
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7 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 


 
 
7.1 Samenvatting 


 
In opdracht van Bouw- en Managementservice Nederland B.V. (hierna: BMNed) is door AGEL 
adviseurs een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting van de bedrijfsvoering 
van Restaurant De Lindenhoeve, gevestigd op het adres Beestenmarkt 4 te Sluis. 
 
Voor het in beeld brengen van de geluidbelasting wordt uitgegaan van de Handleiding meten en 
rekenen industrielawaai.  
 
Als toetsingskader voor het onderzoek is uitgegaan van het toetsingskader geluid zoals 
omschreven in de VNG publicatie “Bedrijven en milieuzonering 2009” en de geluidvoorschriften 
van het Activiteitenbesluit. 
 
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de uitgangspunten van de Handleiding 
meten en rekenen industrielawaai. 
 
In het akoestisch onderzoek zijn de volgende bedrijfssituaties in beeld gebracht: 
1. Representatieve bedrijfssituatie (RBS) 


Exploitatie restaurant in combinatie met gebruik buitenterrassen, speeltuin en technische 
installaties. 


2. Reguliere afwijking representatieve bedrijfssituatie (RRBS) 
Op jaarbasis maximaal 20 dagen RRBS situatie met extra gebruik speeltuin in verband met 
communiefeesten en kinderverjaardagen. 


3. Incidentele bedrijfssituatie (IBS) 
Een bedrijfssituatie waarbij in het restaurant op de begane grond muziek ten gehore wordt 
gebracht.  


 
Daarnaast is het maximaal geluidniveau en de indirecte hinder in beeld gebracht. 
 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt het volgende: 
 
Representatieve bedrijfssituatie 
Voor de representatieve bedrijfssituatie met bijdrage stemgeluid is ter plaatse van de woning 
Beestenmarkt 4A en de westgevel van de appartementen aan de Klokstraat sprake van 
overschrijding van de richtwaarde van 50 dB(A) met 1 dB. De overschrijding van de richtwaarde 
kan gelet op de centrumfunctie van de omgeving als aanvaardbaar aangemerkt worden. 
 
Voor de representatieve bedrijfssituatie zonder bijdrage stemgeluid wordt voldaan aan de 
geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit. 
 
Reguliere afwijking representatieve bedrijfssituatie 
De reguliere afwijking geeft een geluidstoename van 1 tot 1,5 dB ter plaatse van de woningen 
aan het Bagijnhof. De toename is een gevolg van de extra spelende kinderen in de speeltuin. 
Bij de woningen aan het Bagijnhof is geen sprake van een overschrijding van de richtwaarde. 
Bij de overige woningen is geen sprake van een relevante toename van de geluidbelasting. 
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Incidentele bedrijfssituatie (muziekgeluid) 
Bij het merendeel van de beoordelingspunten is sprake van een overschrijding van de 
grenswaarde van 50 dB(A). Afhankelijk van de ligging van het beoordelingspunt bedraagt de 
overschrijding 4 tot 11 dB. Op basis van het incidentele karakter, de geringe mate van de 
overschrijding en het karakter van de omgeving kan deze overschrijding als aanvaardbaar 
aangemerkt worden. Daarnaast blijft de incidentele bedrijfssituatie beperkt tot de dag- en 
avondperiode. Middels de gemeentelijke APV kunnen aan deze bedrijfssituatie voorschriften 
opgelegd worden. 
 
Maximaal geluidniveau 
In de dagperiode is alleen sprake van een overschrijding van het maximaal geluidniveau ter 
plaatse van de westgevel van de appartementen aan de Klokstraat. De overschrijding bedraagt 
2 dB. Bepalend voor de overschrijding zijn de laad/loshandelingen. Dit betreft een reeds 
bestaande activiteit van het restaurant. Op basis van het Activiteitenbesluit geldt voor de 
dagperiode een vrijstelling voor de toetsing van piekgeluiden aan de grenswaarde. In deze 
situatie kan hierbij aangesloten worden. 
 
In de avondperiode is allen sprake van een overschrijding ter plaatse van de bedrijfswoning 
Beestenmarkt 4A. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door het stemgeluid van spelende 
kinderen. Voor deze woning hoeft geen toetsing plaats te vinden. 
 
Aan de geluidvoorschriften voor het maximaal geluidniveau van het Activiteitenbesluit wordt 
voldaan. 
 
Indirecte hinder 
De richtwaarde van 50 dB(A) voor indirecte hinder wordt ter plaatse van de woning Plompe 
Toren 13 en de westgevel van het appartement van de Klokstraat overschreden. De 
overschrijding bedraagt maximaal 3 dB. De ten hoogst toelaatbare grenswaarde van 65 dB(A) 
wordt ruim onderschreden. Op basis van de centrumfunctie van het gebied kan deze geringe 
overschrijding als aanvaardbaar aangemerkt worden. De extra geluidbelasting van de 
verkeersaantrekkende werking zal een marginale toename geven aan de reeds aanwezige 
geluidbelasting van het heersend verkeersbeeld.  
 
7.2 Conclusie 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten kan voor de representatieve bedrijfssituatie en de 
reguliere afwijking, beide met stemgeluid, gesteld worden dat bij nagenoeg alle 
beoordelingspunten voldaan wordt aan het toetsingskader geluid geldend voor een gemengd 
gebied. Alleen voor de westgevel van het appartement aan de Klokstraat is sprake van een 
marginale overschrijding van de richtwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en 
het maximaal geluidniveau. Op basis van het karakter van de omgeving en het reeds een 
bestaande activiteit betreft kan deze geringe overschrijding als aanvaardbaar aangemerkt 
worden.  
 
Voor de incidentele bedrijfssituatie waarbij muziekgeluid ten gehore wordt gebracht is sprake 
van een overschrijding van de grenswaarde gesteld in het Activiteitenbesluit. De overschrijding 
varieert van 4 tot 11 dB. Omdat het een incidentele bedrijfssituatie kan voor deze situatie 
gebruik gemaakt worden van de zogenaamde 12 dagenregeling. De mate van overschrijding 
kan voor dit soort activiteiten als aanvaardbaar aangemerkt worden. Hierbij kan nog opgemerkt 
worden dat deze incidentele bedrijfssituatie beperkt blijft tot de dag- en avondperiode.    
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Geadviseerd wordt om aan deze incidentele bedrijfssituatie op basis van de gemeentelijke APV 
voorschriften te verbinden aan bijvoorbeeld tijdsduur. 
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Figuren geluidmodel 
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figuur 1 situatietekening


Industrielawaai - IL, [versie  5-6-2012 Restaurant De Lindehoeve - model RBS] , Geomilieu V2.01
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figuur 2 bodemgebieden, gebouwen, schermen


Industrielawaai - IL, [versie  5-6-2012 Restaurant De Lindehoeve - model RBS] , Geomilieu V2.01
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figuur 3 beoordelingspunten


Industrielawaai - IL, [versie  5-6-2012 Restaurant De Lindehoeve - model RBS] , Geomilieu V2.01
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figuur 4 geluidbronnen RBS en RRBS


Industrielawaai - IL, [versie  5-6-2012 Restaurant De Lindehoeve - model RBS] , Geomilieu V2.01
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figuur 5 geluidbronnen IBS


Industrielawaai - IL, [versie  5-6-2012 Restaurant De Lindehoeve - model IBS muziekgeluid] , Geomilieu V2.01
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figuur 6 geluidbronnen Lmax


Industrielawaai - IL, [versie  5-6-2012 Restaurant De Lindehoeve - model Lmax] , Geomilieu V2.01
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figuur 7 geluidbronnen indirecte hinder


Industrielawaai - IL, [versie  5-6-2012 Restaurant De Lindehoeve - model indirecte hinder] , Geomilieu V2.01
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Restaurant De Lindenhoeve Bijlage 2


Beestenmarkt 4 te Sluis


rekenmethode II.7 - Uitstraling gebouwen


bronnummer: 61-62 aantal bronnen: 2


beschrijving geveldeel: Westgevel restaurant


onderdelen geveldeel: 1. gevelmetselwerk 23,0 m2


2. gevelpui met dubbele beglazing 16,0 m2


3. m2


4. m2


totaal oppervlak geveldeel Si 39,0 m2


gegevens tussenruimte: ruimte: afmetingen:   lengte: m hoogte: m


nagalmtijd: sec breedte: m opp Sw: 0 m2


scheidingsconstructie: 


middenfrequenties 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 som


standaardspectrum popmuziek [dB] -27 -14 -9 -6 -5 -6 -10


binnenniveau Lp i [dB(A)] 63,0 76,0 81,0 84,0 85,0 84,0 80,0 90,0


10log(Si) [dB] 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9


R1 [dB] 38,0 41,0 46,0 52,0 59,0 64,0 64,0


R2 [dB] 18,0 21,0 22,0 28,0 36,0 38,0 33,0


R3 [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


R4 [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Ri totaal [dB] 21,8 24,8 25,8 31,8 39,8 41,9 36,9


Di [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Cd [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0


Lw i = Lpi + 10lgSi - Ri - Cd = [dB(A)] 54,1 64,1 68,1 65,1 58,1 55,1 56,0 71,4


Broncorrectie aantal bronnen [dB] 51,1 61,1 65,1 62,1 55,1 52,0 53,0 68,4


rekenmethode II.7 - Uitstraling gebouwen


bronnummer: 63-64 aantal bronnen: 2


beschrijving geveldeel: oostgevel restaurant


onderdelen geveldeel: 1. gevelmetselwerk + houten binnenspouwblad 6,0 m2


2. gevelpui met dubbele beglazing 24,0 m2


3. m2


4. m2


totaal oppervlak geveldeel Si 30,0 m2


gegevens tussenruimte: ruimte: afmetingen:   lengte: m hoogte: m


nagalmtijd: sec breedte: m opp Sw: 0 m2


scheidingsconstructie: 


middenfrequenties 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 som


standaardspectrum popmuziek [dB] -27 -14 -9 -6 -5 -6 -10


binnenniveau Lp i [dB(A)] 63,0 76,0 81,0 84,0 85,0 84,0 80,0 90,0


 


 


10log(Si) [dB] 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8


R1 [dB] 38,0 41,0 46,0 52,0 59,0 64,0 64,0


R2 [dB] 18,0 21,0 22,0 28,0 36,0 38,0 33,0


R3 [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


R4 [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Ri totaal [dB] 19,0 22,0 23,0 29,0 37,0 39,0 34,0


Di [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Cd [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0


Lw i = Lpi + 10lgSi - Ri - Cd = [dB(A)] 55,8 65,8 69,8 66,8 59,8 56,8 57,8 73,1


Broncorrectie aantal bronnen [dB] 52,8 62,8 66,8 63,8 56,8 53,8 54,8 70,1


rekenmethode II.7 - Uitstraling gebouwen


bronnummer: 65 aantal bronnen: 1


beschrijving geveldeel: buitendeur tearoom


onderdelen geveldeel: 1. gevelpui met dubbele beglazing 22,1 m2


2. gevelbetimmering 6,0 m2


3. m2


4. m2


totaal oppervlak geveldeel Si 28,1 m2


gegevens tussenruimte: ruimte: afmetingen:   lengte: m hoogte: m


nagalmtijd: sec breedte: m opp Sw: 0 m2


scheidingsconstructie: 


middenfrequenties 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 som


standaardspectrum popmuziek [dB] -27 -14 -9 -6 -5 -6 -10


binnenniveau Lp i [dB(A)] 58,0 71,0 76,0 79,0 80,0 79,0 75,0 85,0


 


 


10log(Si) [dB] 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5


R1 [dB] 18,0 21,0 22,0 28,0 36,0 38,0 33,0


R2 [dB] 18,0 21,0 30,0 37,0 41,0 44,0 44,0


R3 [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


R4 [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Ri totaal [dB] 18,0 21,0 22,9 28,9 36,7 38,8 34,0


Di [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Cd [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0


Lw i = Lpi + 10lgSi - Ri - Cd = [dB(A)] 51,5 61,5 64,6 61,6 54,8 51,7 52,5 68,1


Broncorrectie aantal bronnen [dB] 51,5 61,5 64,6 61,6 54,8 51,7 52,5 68,1
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Restaurant De Lindenhoeve Bijlage 2


Beestenmarkt 4 te Sluis


rekenmethode II.7 - Uitstraling gebouwen


bronnummer: 66 aantal bronnen: 1


beschrijving geveldeel: Gevelpui tearoom


onderdelen geveldeel: 1. gevelmetselwerk + houten binnenspouwblad 5,0 m2


2. gevelpui met dubbele beglazing 6,0 m2


3. gevelbetimmering 2,9 m2


4. 0,0 m2


totaal oppervlak geveldeel Si 13,9 m2


gegevens tussenruimte: ruimte: afmetingen:   lengte: m hoogte: m


nagalmtijd: sec breedte: m opp Sw: 0 m2


scheidingsconstructie: 


middenfrequenties 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 som


standaardspectrum popmuziek [dB] -27 -14 -9 -6 -5 -6 -10


binnenniveau Lp i [dB(A)] 58,0 71,0 76,0 79,0 80,0 79,0 75,0 85,0


10log(Si) [dB] 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4


R1 [dB] 33,0 36,0 42,0 47,0 53,0 60,0 60,0


R2 [dB] 18,0 21,0 22,0 28,0 36,0 38,0 33,0


R3 [dB] 18,0 21,0 30,0 37,0 41,0 44,0 44,0


R4 [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Ri totaal [dB] 19,9 22,9 25,3 31,3 39,0 41,1 36,5


Di [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Cd [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0


Lw i = Lpi + 10lgSi - Ri - Cd = [dB(A)] 46,6 56,6 59,1 56,1 49,5 46,3 47,0 62,8


Broncorrectie aantal bronnen [dB] 46,6 56,6 59,1 56,1 49,5 46,3 47,0 62,8


rekenmethode II.7 - Uitstraling gebouwen


bronnummer: 67-68 aantal bronnen: 1


beschrijving geveldeel: gevelpuien buffetruimte


onderdelen geveldeel: 1. gevelmetselwerk + houten binnenspouwblad 3,1 m2


2. gevelpui met dubbele beglazing 8,8 m2


3. gevelbetimmering 3,1 m2


4. m2


totaal oppervlak geveldeel Si 15,0 m2


gegevens tussenruimte: ruimte: afmetingen:   lengte: m hoogte: m


nagalmtijd: sec breedte: m opp Sw: 0 m2


scheidingsconstructie: 


middenfrequenties 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 som


standaardspectrum popmuziek [dB] -27 -14 -9 -6 -5 -6 -10


binnenniveau Lp i [dB(A)] 53,0 66,0 71,0 74,0 75,0 74,0 70,0 80,0


 


 


10log(Si) [dB] 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8


R1 [dB] 33,0 36,0 42,0 47,0 53,0 60,0 60,0


R2 [dB] 18,0 21,0 22,0 28,0 36,0 38,0 33,0


R3 [dB] 18,0 21,0 30,0 37,0 41,0 44,0 44,0


R4 [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Ri totaal [dB] 19,0 22,0 24,1 30,1 37,8 39,9 35,2


Di [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Cd [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0


Lw i = Lpi + 10lgSi - Ri - Cd = [dB(A)] 42,8 52,8 55,7 52,7 45,9 42,8 43,6 59,3


Broncorrectie aantal bronnen [dB] 42,8 52,8 55,7 52,7 45,9 42,8 43,6 59,3


rekenmethode II.7 - Uitstraling gebouwen


bronnummer: 69 aantal bronnen: 1


beschrijving geveldeel: buitendeur buffetruimte


onderdelen geveldeel: 1. gevelmetselwerk + houten binnenspouwblad 1,7 m2


2. gevelpui met dubbele beglazing 10,2 m2


3. gevelbetimmering 3,1 m2


4. m2


totaal oppervlak geveldeel Si 15,0 m2


gegevens tussenruimte: ruimte: afmetingen:   lengte: m hoogte: m


nagalmtijd: sec breedte: m opp Sw: 0 m2


scheidingsconstructie: 


middenfrequenties 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 som


standaardspectrum popmuziek [dB] -27 -14 -9 -6 -5 -6 -10


binnenniveau Lp i [dB(A)] 53,0 66,0 71,0 74,0 75,0 74,0 70,0 80,0


 


 


10log(Si) [dB] 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8


R1 [dB] 33,0 36,0 42,0 47,0 53,0 60,0 60,0


R2 [dB] 18,0 21,0 22,0 28,0 36,0 38,0 33,0


R3 [dB] 18,0 21,0 30,0 37,0 41,0 44,0 44,0


R4 [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Ri totaal [dB] 18,5 21,5 23,5 29,5 37,3 39,4 34,6


Di [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Cd [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0


Lw i = Lpi + 10lgSi - Ri - Cd = [dB(A)] 43,3 53,3 56,3 53,3 46,5 43,4 44,2 59,8


Broncorrectie aantal bronnen [dB] 43,3 53,3 56,3 53,3 46,5 43,4 44,2 59,8
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rekenmethode II.7 - Uitstraling gebouwen


bronnummer: 70 en 72 aantal bronnen: 1


beschrijving geveldeel: dak vide 


onderdelen geveldeel: 1. pannendak met unidekdakplaten type 6.0 22,8 m2


2. 0,0 m2


3. 0,0 m2


4. 0,0 m2


totaal oppervlak geveldeel Si 22,8 m2


gegevens tussenruimte: ruimte: afmetingen:   lengte: m hoogte: m


nagalmtijd: sec breedte: m opp Sw: 0 m2


scheidingsconstructie: 


middenfrequenties 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 som


standaardspectrum popmuziek [dB] -27 -14 -9 -6 -5 -6 -10


binnenniveau Lp i [dB(A)] 48,0 61,0 66,0 69,0 70,0 69,0 65,0 75,0


10log(Si) [dB] 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6


R1 [dB] 17,0 20,0 17,0 26,0 32,0 46,0 46,0


R2 [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


R3 [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


R4 [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Ri totaal [dB] 17,0 20,0 17,0 26,0 32,0 46,0 46,0


Di [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Cd [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0


Lw i = Lpi + 10lgSi - Ri - Cd = [dB(A)] 41,6 51,6 59,6 53,6 48,6 33,6 29,6 61,4


Broncorrectie aantal bronnen [dB] 41,6 51,6 59,6 53,6 48,6 33,6 29,6 61,4


rekenmethode II.7 - Uitstraling gebouwen


bronnummer: 71 aantal bronnen: 1


beschrijving geveldeel: dak vide


onderdelen geveldeel: 1. pannendak met unidekdakplaten type 6.0 26,0 m2


2. gevelpui met dubbele beglazing 0,0 m2


3. gevelbetimmering 0,0 m2


4. m2


totaal oppervlak geveldeel Si 26,0 m2


gegevens tussenruimte: ruimte: afmetingen:   lengte: m hoogte: m


nagalmtijd: sec breedte: m opp Sw: 0 m2


scheidingsconstructie: 


middenfrequenties 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 som


standaardspectrum popmuziek [dB] -27 -14 -9 -6 -5 -6 -10


binnenniveau Lp i [dB(A)] 48,0 61,0 66,0 69,0 70,0 69,0 65,0 75,0


 


 


10log(Si) [dB] 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1


R1 [dB] 17,0 20,0 17,0 26,0 32,0 46,0 46,0


R2 [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


R3 [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


R4 [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Ri totaal [dB] 17,0 20,0 17,0 26,0 32,0 46,0 46,0


Di [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Cd [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0


Lw i = Lpi + 10lgSi - Ri - Cd = [dB(A)] 42,1 52,1 60,1 54,1 49,1 34,1 30,1 61,9


Broncorrectie aantal bronnen [dB] 42,1 52,1 60,1 54,1 49,1 34,1 30,1 61,9







AGEL    adviseurs
20120334


Restaurant De Lindenhoeve Bijlage 2


Beestenmarkt 4 te Sluis


rekenmethode II.7 - Uitstraling gebouwen


bronnummer: 73-75 aantal bronnen: 3


beschrijving geveldeel: Westgevel banketzaal


onderdelen geveldeel: 1. gevelmetselwerk + houten binnenspouwblad 20,2 m2


2. gevelpui met dubbele beglazing 28,8 m2


3. m2


4. m2


totaal oppervlak geveldeel Si 49,0 m2


gegevens tussenruimte: ruimte: afmetingen:   lengte: m hoogte: m


nagalmtijd: sec breedte: m opp Sw: 0 m2


scheidingsconstructie: 


middenfrequenties 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 som


standaardspectrum popmuziek [dB] -27 -14 -9 -6 -5 -6 -10


binnenniveau Lp i [dB(A)] 43,0 56,0 61,0 64,0 65,0 64,0 60,0 70,0


10log(Si) [dB] 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9


R1 [dB] 33,0 36,0 42,0 47,0 53,0 60,0 60,0


R2 [dB] 18,0 21,0 22,0 28,0 36,0 38,0 33,0


R3 [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


R4 [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Ri totaal [dB] 20,2 23,2 24,3 30,3 38,2 40,3 35,3


Di [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Cd [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0


Lw i = Lpi + 10lgSi - Ri - Cd = [dB(A)] 36,7 46,7 50,6 47,6 40,7 37,6 38,6 54,0


Broncorrectie aantal bronnen [dB] 31,9 41,9 45,9 42,9 35,9 32,8 33,8 49,2


rekenmethode II.7 - Uitstraling gebouwen


bronnummer: 76-81 aantal bronnen: 3


beschrijving geveldeel: dakvlak west- en oostgevel banketzaal


onderdelen geveldeel: 1. pannendak met unidekdakplaten type 6.0 91,0 m2


2. m2


3. m2


4. m2


totaal oppervlak geveldeel Si 91,0 m2


gegevens tussenruimte: ruimte: afmetingen:   lengte: m hoogte: m


nagalmtijd: sec breedte: m opp Sw: 0 m2


scheidingsconstructie: 


middenfrequenties 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 som


standaardspectrum popmuziek [dB] -27 -14 -9 -6 -5 -6 -10


binnenniveau Lp i [dB(A)] 43,0 56,0 61,0 64,0 65,0 64,0 60,0 70,0


 


 


10log(Si) [dB] 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6


R1 [dB] 17,0 20,0 17,0 26,0 32,0 46,0 46,0


R2 [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


R3 [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


R4 [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Ri totaal [dB] 17,0 20,0 17,0 26,0 32,0 46,0 46,0


Di [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Cd [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0


Lw i = Lpi + 10lgSi - Ri - Cd = [dB(A)] 42,6 52,6 60,6 54,6 49,6 34,6 30,6 62,4


Broncorrectie aantal bronnen [dB] 37,8 47,8 55,8 49,8 44,8 29,8 25,8 57,6
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek 
20120334; Bijlage 3Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Model: model RBS
versie 8-6-2012 Restaurant De Lindehoeve - Restaurant De Lindehoeve


Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam Omschr. Bf Opp.


01 speeltuin 1,00           168,14


02 speeltuin 1,00           395,54


03 buitenterras 0,00           546,05


04 woonpercelen 0,80          1430,72


05 woonpercelen 0,80          2472,41


06 parkeerplaats Klokstraat Zuid 0,00          2539,28


07 parkeerplaats Klokstraat Noord 0,00          2011,54
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek 
20120334; Bijlage 3Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Model: model RBS
versie 8-6-2012 Restaurant De Lindehoeve - Restaurant De Lindehoeve


Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 1k Refl. 8k X-1


01 bestaande bebouwing     3,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80      15531,51


02 begane grond     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80      15554,08


03 verdieping banketzaal/keuken     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80      15569,72


04 verdieping vide     6,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80      15543,21


05 verdieping personeelsruimte     7,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80      15568,34


06 hoekpunt     8,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80      15574,47


11 garage     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80      15467,12


12 garage     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80      15480,73


13 garage     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80      15489,61


14 garage     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80      15503,16


15 Begijnhof 19-21     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80      15485,85


16 Begijnhof 15-17     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80      15472,32


17 Begijnhof 11-13     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80      15458,80


22 Klokstraat 15     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80      15543,07


18 winkel met bovenappartementen(Klokstraat 1-9)     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80      15580,38


19 Beestenmarkt 4a bedrijfswoning     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80      15536,39


20 Beestenmarkt 5-6     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80      15523,15


21 bestaande bebouwing Beestenmarkt     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80      15485,71


23 Kapellesttraat 42     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80      15523,35


24 Kapellesttraat 42     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80      15552,91


25 Oude Kerkstraat 35-39     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80      15512,41


26 Kapellestraat 37-39     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80      15548,87


27 Niewstraat 1-19     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80      15583,56


28 Beestenmarkt 1-3     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80      15556,68


31 Beestenmarkt 1     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80      15583,83


30 Plompe Toren 1-7     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80      15565,55


31 Plompe Toren  5     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80      15579,79


32 Nieuwstraat 10 Hema     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80      15579,79


33 Plompe Toren  13-15     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80      15595,67


34 Begijnhof 23-25     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80      15496,23


08 bijgebouw     3,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80      15524,09


09 garage     3,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80      15500,68


37 appartementen Plompe Toren 5     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80      15575,27
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek 
20120334; Bijlage 3Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Model: model RBS
versie 8-6-2012 Restaurant De Lindehoeve - Restaurant De Lindehoeve


Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam Y-1


01     370542,06


02     370545,01


03     370521,36


04     370535,05


05     370520,30


06     370514,62


11     370530,20


12     370516,59


13     370507,54


14     370494,16


15     370495,07


16     370508,59


17     370522,23


22     370472,77


18     370506,42


19     370562,90


20     370575,63


21     370612,45


23     370587,08


24     370594,35


25     370597,59


26     370625,29


27     370590,73


28     370550,00


31     370575,54


30     370540,86


31     370525,29


32     370525,38


33     370510,83


34     370466,79


08     370526,93


09     370516,22


37     370530,11
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek 
20120334; Bijlage 3Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Model: model RBS
versie 8-6-2012 Restaurant De Lindehoeve - Restaurant De Lindehoeve


Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Cp Refl.L 31 Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k


01 nok bestaande bouw      6,50      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20


02  nok bestaande bouw      6,60      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20


03 nok banketzaal     11,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20


04 scherm terras personeel      4,50      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20


05 nok personeelsruimten      9,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek 
20120334; Bijlage 3Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Model: model RBS
versie 8-6-2012 Restaurant De Lindehoeve - Restaurant De Lindehoeve


Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 31 Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k


01 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20


02 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20


03 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20


04 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20


05 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek 
20120334; Bijlage 3Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Model: model RBS
versie 8-6-2012 Restaurant De Lindehoeve - Restaurant De Lindehoeve


Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam Refl.R 8k


01 0,20


02 0,20


03 0,20


04 0,20


05 0,20
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek 
20120334; Bijlage 3Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Model: model RBS
versie 8-6-2012 Restaurant De Lindehoeve - Restaurant De Lindehoeve


Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Gevel X


01 Bagijnhof 19-21      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja      15496,12


02 Bagijnhof 15-17      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja      15482,87


03 Bagijnhof 11-13      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja      15469,32


04 Bagijnhof 23      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja      15507,70


05 app. Klokstraat westgevel      0,00 Relatief      4,50      7,50 -- -- Ja      15576,58


06 app. Klokstraat noordgevel      0,00 Relatief      4,50      7,50 -- -- Ja      15584,68


07 Kapellestraat 42      0,00 Relatief      4,50      7,50 -- -- Ja      15551,98


08 Nieuwstraat 1-3      0,00 Relatief      4,50      7,50 -- -- Ja      15587,91


09 Plompe Toren 5      0,00 Relatief      4,50      7,50 -- -- Ja      15577,38


10 Plompe Toren 13      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- Ja      15598,70


11 Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning)      0,00 Relatief      5,00      8,00 -- -- Ja      15539,95


12 Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning)      0,00 Relatief      5,00      8,00 -- -- Ja      15531,19
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek 
20120334; Bijlage 3Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Model: model RBS
versie 8-6-2012 Restaurant De Lindehoeve - Restaurant De Lindehoeve


Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam Y


01     370495,88


02     370509,01


03     370522,96


04     370473,69


05     370495,50


06     370505,08


07     370586,30


08     370585,58


09     370527,65


10     370509,47


11     370559,42


12     370550,60
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek 
20120334; Bijlage 3Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Model: model RBS
versie 8-6-2012 Restaurant De Lindehoeve - Restaurant De Lindehoeve


Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D)


21 terras banketzaal     1,10      4,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   4,77


22 terras banketzaal     1,10      4,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   4,77


23 terras banketzaal     1,10      4,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   4,77


24 terras banketzaal     1,10      4,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   4,77


25 terras banketzaal     1,10      4,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   4,77


26 terras banketzaal     1,10      4,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   4,77


31 terras personeel     1,10      4,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   4,77


32 terras personeel     1,10      4,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   4,77


37 buitenunit luchtbeh dagstand     1,00      7,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   0,38


38 buitenunit luchtbeh dagstand     1,00      7,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   0,38


39 buitenunit luchtbeh dagstand     1,00      7,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   0,38


37A buitenunit koeling nachtstand     1,00      7,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00  10,79


38A buitenunit koeling nachtstand     1,00      7,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00  10,79


39A buitenunit koeling nachtstand     1,00      7,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00  10,79


37B buitenunit luchtbeh keuken     1,00      7,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   0,79


38B buitenunit luchtbeh keuken     1,00      7,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   0,79


39B buitenunit luchtbeh overige     1,00      7,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   0,79


51 kinderen speeltuin     0,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34


52 kinderen speeltuin     0,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34


53 kinderen speeltuin     0,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34


54 kinderen speeltuin     0,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34


55 kinderen speeltuin     0,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34


56 kinderen speeltuin     0,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34


57 kinderen speeltuin     0,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34


58 kinderen speeltuin     0,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34


59 kinderen speeltuin     0,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34


60 kinderen speeltuin     0,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34


41 koeling vrachtwagen     3,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  16,81


42 koeling bestelwagen     2,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  18,59


43 autokraan afvalwagen     2,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  23,80


01 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34


02 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34


03 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34


04 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34


05 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34


06 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34


07 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34


08 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34


09 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34


10 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34


11 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34


12 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34


13 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34


14 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34


15 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34


16 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34


17 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34


18 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek 
20120334; Bijlage 3Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Model: model RBS
versie 8-6-2012 Restaurant De Lindehoeve - Restaurant De Lindehoeve


Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k


21   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --


22   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --


23   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --


24   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --


25   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --


26   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --


31   6,02 -- Nee Nee Nee --   47,20   55,20   62,20   58,20   55,20   51,20 --


32   6,02 -- Nee Nee Nee --   47,20   55,20   62,20   58,20   55,20   51,20 --


37   1,25 -- Nee Nee Nee   32,90   45,90   55,20   59,10   62,80   63,10   63,50   57,30


38   1,25 -- Nee Nee Nee   32,90   45,90   55,20   59,10   62,80   63,10   63,50   57,30


39   1,25 -- Nee Nee Nee   32,90   45,90   55,20   59,10   62,80   63,10   63,50   57,30


37A   6,02   0,00 Nee Nee Nee    0,00   32,90   42,20   46,10   49,80   50,10   50,50   44,20


38A   6,02   0,00 Nee Nee Nee    0,00   32,90   42,20   46,10   49,80   50,10   50,50   44,20


39A   6,02   0,00 Nee Nee Nee    0,00   32,90   42,20   46,10   49,80   50,10   50,50   44,20


37B   3,01 -- Nee Nee Nee   46,90   59,90   69,20   73,10   76,80   77,10   77,50   71,30


38B   3,01 -- Nee Nee Nee   46,90   59,90   69,20   73,10   76,80   77,10   77,50   71,30


39B   1,25 -- Nee Nee Nee   46,90   59,90   69,20   73,10   76,80   77,10   77,50   71,30


51   3,01 -- Nee Nee Nee --   57,20   65,20   72,20   68,20   65,20   61,20 --


52   3,01 -- Nee Nee Nee --   57,20   65,20   72,20   68,20   65,20   61,20 --


53   3,01 -- Nee Nee Nee --   57,20   65,20   72,20   68,20   65,20   61,20 --


54   3,01 -- Nee Nee Nee --   57,20   65,20   72,20   68,20   65,20   61,20 --


55   3,01 -- Nee Nee Nee --   57,20   65,20   72,20   68,20   65,20   61,20 --


56   3,01 -- Nee Nee Nee --   57,20   65,20   72,20   68,20   65,20   61,20 --


57   3,01 -- Nee Nee Nee --   57,20   65,20   72,20   68,20   65,20   61,20 --


58   3,01 -- Nee Nee Nee --   57,20   65,20   72,20   68,20   65,20   61,20 --


59   3,01 -- Nee Nee Nee --   57,20   65,20   72,20   68,20   65,20   61,20 --


60   3,01 -- Nee Nee Nee --   57,20   65,20   72,20   68,20   65,20   61,20 --


41 -- -- Nee Nee Nee   60,00   73,90   83,20   87,10   90,80   91,10   91,50   85,30


42 -- -- Nee Nee Nee   55,00   68,90   78,20   82,10   85,80   86,10   86,50   80,30


43 -- -- Nee Nee Nee   72,90   77,90   84,80   88,20   88,10   93,90   92,40   86,40


01   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --


02   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --


03   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --


04   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --


05   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --


06   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --


07   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --


08   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --


09   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --


10   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --


11   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --


12   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --


13   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --


14   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --


15   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --


16   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --


17   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --


18   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek 
20120334; Bijlage 3Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Model: model RBS
versie 8-6-2012 Restaurant De Lindehoeve - Restaurant De Lindehoeve


Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam Lw 8k Lwr Totaal


21 --   72,01


22 --   72,01


23 --   72,01


24 --   72,01


25 --   72,01


26 --   72,01


31 --   65,01


32 --   65,01


37   49,20   69,03


38   49,20   69,03


39   49,20   69,03


37A   36,20   56,02


38A   36,20   56,02


39A   36,20   56,02


37B   63,20   83,03


38B   63,20   83,03


39B   63,20   83,03


51 --   75,01


52 --   75,01


53 --   75,01


54 --   75,01


55 --   75,01


56 --   75,01


57 --   75,01


58 --   75,01


59 --   75,01


60 --   75,01


41   77,20   97,03


42   72,20   92,03


43   78,80   98,06


01 --   72,01


02 --   72,01


03 --   72,01


04 --   72,01


05 --   72,01


06 --   72,01


07 --   72,01


08 --   72,01


09 --   72,01


10 --   72,01


11 --   72,01


12 --   72,01


13 --   72,01


14 --   72,01


15 --   72,01


16 --   72,01


17 --   72,01


18 --   72,01
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek 
20120334; Bijlage 3Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Model: model RBS
versie 8-6-2012 Restaurant De Lindehoeve - Restaurant De Lindehoeve


Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid


01 rijden rolcontainer      1,20      0,00 Relatief    10 -- --  32,52 -- --   4
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek 
20120334; Bijlage 3Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Model: model RBS
versie 8-6-2012 Restaurant De Lindehoeve - Restaurant De Lindehoeve


Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal


01   5,00   76,90   81,90   88,40   92,20   92,10   97,90   96,40   90,40   82,80  102,04
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 3Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Model: model RRBS
versie 8-6-2012 Restaurant De Lindehoeve - Restaurant De Lindehoeve


Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D)
01 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34
02 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34
03 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34
04 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34
05 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34


06 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34
07 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34
08 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34
09 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34
10 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34


11 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34
12 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34
13 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34
14 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34
15 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34


16 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34
17 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34
18 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34
21 terras banketzaal     1,10      4,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   4,77
22 terras banketzaal     1,10      4,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   4,77


23 terras banketzaal     1,10      4,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   4,77
24 terras banketzaal     1,10      4,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   4,77
25 terras banketzaal     1,10      4,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   4,77
26 terras banketzaal     1,10      4,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   4,77
31 terras personeel     1,10      4,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   4,77


32 terras personeel     1,10      4,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   4,77
37 buitenunit luchtbeh dagstand     1,00      7,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   0,38
38 buitenunit luchtbeh dagstand     1,00      7,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   0,38
39 buitenunit luchtbeh dagstand     1,00      7,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   0,38
37A buitenunit koeling nachtstand     1,00      7,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00  10,79


38A buitenunit koeling nachtstand     1,00      7,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00  10,79
39A buitenunit koeling nachtstand     1,00      7,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00  10,79
37B buitenunit luchtbeh keuken     1,00      7,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   0,79
38B buitenunit luchtbeh keuken     1,00      7,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   0,79
39B buitenunit luchtbeh overige     1,00      7,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   0,79


51 kinderen speeltuin     0,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34
52 kinderen speeltuin     0,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34
53 kinderen speeltuin     0,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34
54 kinderen speeltuin     0,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34
55 kinderen speeltuin     0,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34


56 kinderen speeltuin     0,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34
57 kinderen speeltuin     0,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34
58 kinderen speeltuin     0,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34
59 kinderen speeltuin     0,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34
60 kinderen speeltuin     0,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34


41 koeling vrachtwagen     3,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  16,81
42 koeling bestelwagen     2,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  18,59
43 autokraan afvalwagen     2,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  23,80
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 3Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Model: model RRBS
versie 8-6-2012 Restaurant De Lindehoeve - Restaurant De Lindehoeve


Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k
01   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --
02   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --
03   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --
04   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --
05   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --


06   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --
07   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --
08   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --
09   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --
10   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --


11   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --
12   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --
13   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --
14   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --
15   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --


16   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --
17   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --
18   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --
21   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --
22   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --


23   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --
24   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --
25   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --
26   6,02 -- Nee Nee Nee --   54,20   62,20   69,20   65,20   62,20   58,20 --
31   6,02 -- Nee Nee Nee --   47,20   55,20   62,20   58,20   55,20   51,20 --


32   6,02 -- Nee Nee Nee --   47,20   55,20   62,20   58,20   55,20   51,20 --
37   1,25 -- Nee Nee Nee   32,90   45,90   55,20   59,10   62,80   63,10   63,50   57,30
38   1,25 -- Nee Nee Nee   32,90   45,90   55,20   59,10   62,80   63,10   63,50   57,30
39   1,25 -- Nee Nee Nee   32,90   45,90   55,20   59,10   62,80   63,10   63,50   57,30
37A   6,02   0,00 Nee Nee Nee    0,00   32,90   42,20   46,10   49,80   50,10   50,50   44,20


38A   6,02   0,00 Nee Nee Nee    0,00   32,90   42,20   46,10   49,80   50,10   50,50   44,20
39A   6,02   0,00 Nee Nee Nee    0,00   32,90   42,20   46,10   49,80   50,10   50,50   44,20
37B   3,01 -- Nee Nee Nee   46,90   59,90   69,20   73,10   76,80   77,10   77,50   71,30
38B   3,01 -- Nee Nee Nee   46,90   59,90   69,20   73,10   76,80   77,10   77,50   71,30
39B   1,25 -- Nee Nee Nee   46,90   59,90   69,20   73,10   76,80   77,10   77,50   71,30


51   6,02 -- Nee Nee Nee --   61,60   69,60   76,60   72,60   69,60   69,60   65,60
52   6,02 -- Nee Nee Nee --   61,60   69,60   76,60   72,60   69,60   69,60   65,60
53   6,02 -- Nee Nee Nee --   61,60   69,60   76,60   72,60   69,60   69,60   65,60
54   6,02 -- Nee Nee Nee --   61,60   69,60   76,60   72,60   69,60   69,60   65,60
55   6,02 -- Nee Nee Nee --   61,60   69,60   76,60   72,60   69,60   69,60   65,60


56   6,02 -- Nee Nee Nee --   61,60   69,60   76,60   72,60   69,60   69,60   65,60
57   6,02 -- Nee Nee Nee --   61,60   69,60   76,60   72,60   69,60   69,60   65,60
58   6,02 -- Nee Nee Nee --   61,60   69,60   76,60   72,60   69,60   69,60   65,60
59   6,02 -- Nee Nee Nee --   61,60   69,60   76,60   72,60   69,60   69,60   65,60
60   6,02 -- Nee Nee Nee --   61,60   69,60   76,60   72,60   69,60   69,60   65,60


41 -- -- Nee Nee Nee   60,00   73,90   83,20   87,10   90,80   91,10   91,50   85,30
42 -- -- Nee Nee Nee   55,00   68,90   78,20   82,10   85,80   86,10   86,50   80,30
43 -- -- Nee Nee Nee   72,90   77,90   84,80   88,20   88,10   93,90   92,40   86,40
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 3Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Model: model RRBS
versie 8-6-2012 Restaurant De Lindehoeve - Restaurant De Lindehoeve


Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam Lw 8k Lwr Totaal
01 --   72,01
02 --   72,01
03 --   72,01
04 --   72,01
05 --   72,01


06 --   72,01
07 --   72,01
08 --   72,01
09 --   72,01
10 --   72,01


11 --   72,01
12 --   72,01
13 --   72,01
14 --   72,01
15 --   72,01


16 --   72,01
17 --   72,01
18 --   72,01
21 --   72,01
22 --   72,01


23 --   72,01
24 --   72,01
25 --   72,01
26 --   72,01
31 --   65,01


32 --   65,01
37   49,20   69,03
38   49,20   69,03
39   49,20   69,03
37A   36,20   56,02


38A   36,20   56,02
39A   36,20   56,02
37B   63,20   83,03
38B   63,20   83,03
39B   63,20   83,03


51 --   79,84
52 --   79,84
53 --   79,84
54 --   79,84
55 --   79,84


56 --   79,84
57 --   79,84
58 --   79,84
59 --   79,84
60 --   79,84


41   77,20   97,03
42   72,20   92,03
43   78,80   98,06
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 3Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Model: model IBS muziekgeluid
versie 8-6-2012 Restaurant De Lindehoeve - Restaurant De Lindehoeve


Groep: muziekgeluid
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D)
37 buitenunit luchtbeh dagstand     1,00      7,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   0,38
38 buitenunit luchtbeh dagstand     1,00      7,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   0,38
39 buitenunit luchtbeh dagstand     1,00      7,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   0,38
37A buitenunit koeling nachtstand     1,00      7,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00  10,79
38A buitenunit koeling nachtstand     1,00      7,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00  10,79


39A buitenunit koeling nachtstand     1,00      7,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00  10,79
37B buitenunit luchtbeh keuken     1,00      7,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   0,79
38B buitenunit luchtbeh keuken     1,00      7,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   0,79
39B buitenunit luchtbeh overige     1,00      7,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   0,79
73 westgevel banketzaal     5,00      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00


74 westgevel banketzaal     5,00      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00
75 westgevel banketzaal     5,00      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00
76 dak westzijde banketzaal     9,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
77 dak westzijde banketzaal     9,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
78 dak westzijde banketzaal     9,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00


79 dak oostzijde banketzaal     9,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
80 dak oostzijde banketzaal     9,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
81 dak oostzijde banketzaal     9,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
61 westgevel restaurant     2,00      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00
62 westgevel restaurant     2,00      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00


63 oostgevel restaurant     2,00      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00
64 oostgevel restaurant     2,00      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00
65 buitendeur tearoom     2,20      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00
66 gevelpui tearoom     2,20      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00
67 gevelpui buffetruimte     2,20      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00


68 gevelpui buffetruimte     2,20      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00
69 buitendeur buffetruimte     2,20      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00
70 dak vide     5,00      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00
72 dak vide     5,00      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00
71 dak vide     5,00      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 3Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Model: model IBS muziekgeluid
versie 8-6-2012 Restaurant De Lindehoeve - Restaurant De Lindehoeve


Groep: muziekgeluid
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k
37   1,25 -- Nee Nee Nee   32,90   45,90   55,20   59,10   62,80   63,10   63,50   57,30
38   1,25 -- Nee Nee Nee   32,90   45,90   55,20   59,10   62,80   63,10   63,50   57,30
39   1,25 -- Nee Nee Nee   32,90   45,90   55,20   59,10   62,80   63,10   63,50   57,30
37A   6,02   0,00 Nee Nee Nee    0,00   32,90   42,20   46,10   49,80   50,10   50,50   44,20
38A   6,02   0,00 Nee Nee Nee    0,00   32,90   42,20   46,10   49,80   50,10   50,50   44,20


39A   6,02   0,00 Nee Nee Nee    0,00   32,90   42,20   46,10   49,80   50,10   50,50   44,20
37B   3,01 -- Nee Nee Nee   46,90   59,90   69,20   73,10   76,80   77,10   77,50   71,30
38B   3,01 -- Nee Nee Nee   46,90   59,90   69,20   73,10   76,80   77,10   77,50   71,30
39B   1,25 -- Nee Nee Nee   46,90   59,90   69,20   73,10   76,80   77,10   77,50   71,30
73   0,00 -- Ja Nee Nee    0,00   31,90   41,90   45,90   42,90   35,90   32,80   33,80


74   0,00 -- Ja Nee Nee    0,00   31,90   41,90   45,90   42,90   35,90   32,80   33,80
75   0,00 -- Ja Nee Nee    0,00   31,90   41,90   45,90   42,90   35,90   32,80   33,80
76   0,00 -- Ja Nee Nee    0,00   37,80   47,80   55,80   49,80   44,80   29,80   25,80
77   0,00 -- Ja Nee Nee    0,00   37,80   47,80   55,80   49,80   44,80   29,80   25,80
78   0,00 -- Ja Nee Nee    0,00   37,80   47,80   55,80   49,80   44,80   29,80   25,80


79   0,00 -- Ja Nee Nee    0,00   37,80   47,80   55,80   49,80   44,80   29,80   25,80
80   0,00 -- Ja Nee Nee    0,00   37,80   47,80   55,80   49,80   44,80   29,80   25,80
81   0,00 -- Ja Nee Nee    0,00   37,80   47,80   55,80   49,80   44,80   29,80   25,80
61   0,00 -- Ja Nee Nee    0,00   51,10   61,10   65,10   62,10   55,10   52,00   53,00
62   0,00 -- Ja Nee Nee    0,00   51,10   61,10   65,10   62,10   55,10   52,00   53,00


63   0,00 -- Ja Nee Nee    0,00   52,80   62,80   66,80   63,80   56,80   53,80   54,80
64   0,00 -- Ja Nee Nee    0,00   52,80   62,80   66,80   63,80   56,80   53,80   54,80
65   0,00 -- Ja Nee Nee    0,00   51,50   61,50   64,60   61,60   54,80   51,70   52,50
66   0,00 -- Ja Nee Nee    0,00   46,60   56,60   59,10   56,10   49,50   46,30   47,00
67   0,00 -- Ja Nee Nee    0,00   42,80   52,80   55,70   42,70   45,90   42,80   43,60


68   0,00 -- Ja Nee Nee    0,00   42,80   52,80   55,70   42,70   45,90   42,80   43,60
69   0,00 -- Ja Nee Nee    0,00   43,30   53,30   56,30   53,30   46,50   43,40   44,20
70   0,00 -- Ja Nee Nee    0,00   41,60   51,60   59,60   53,60   48,60   33,60   29,60
72   0,00 -- Ja Nee Nee    0,00   41,60   51,60   59,60   53,60   48,60   33,60   29,60
71   0,00 -- Ja Nee Nee    0,00   42,10   52,10   60,10   54,10   49,10   34,10   30,10
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 3Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Model: model IBS muziekgeluid
versie 8-6-2012 Restaurant De Lindehoeve - Restaurant De Lindehoeve


Groep: muziekgeluid
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam Lw 8k Lwr Totaal
37   49,20   69,03
38   49,20   69,03
39   49,20   69,03
37A   36,20   56,02
38A   36,20   56,02


39A   36,20   56,02
37B   63,20   83,03
38B   63,20   83,03
39B   63,20   83,03
73 --   49,22


74 --   49,22
75 --   49,22
76 --   57,59
77 --   57,59
78 --   57,59


79 --   57,59
80 --   57,59
81 --   57,59
61 --   68,42
62 --   68,42


63 --   70,13
64 --   70,13
65 --   68,14
66 --   62,80
67 --   58,33


68 --   58,33
69 --   59,86
70 --   61,39
72 --   61,39
71 --   61,89
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 3Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Model: model Lmax
versie 8-6-2012 Restaurant De Lindehoeve - Restaurant De Lindehoeve


Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D)
P11 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
P12 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
P13 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
P14 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
P15 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00


P16 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
P17 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
P18 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
P19 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
P20 terras maaiveld     1,10      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00


P21 terras banketzaal     1,10      4,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
P22 terras banketzaal     1,10      4,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
P23 terras banketzaal     1,10      4,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
P24 terras personeel     1,10      4,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
P1 kinderen speeltuin     0,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00


P2 kinderen speeltuin     0,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
P3 kinderen speeltuin     0,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
P4 kinderen speeltuin     0,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
P5 kinderen speeltuin     0,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
P6 kinderen speeltuin     0,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00


P7 kinderen speeltuin     0,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
P8 kinderen speeltuin     0,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
P9 kinderen speeltuin     0,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
P10 kinderen speeltuin     0,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
P31 piek wisselen rolcontainers     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00


P32 piek autokraan     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00
P35 buitenunit luchtbeh keuken     1,00      7,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   0,79
P36 buitenunit luchtbeh keuken     1,00      7,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   0,79
P37 buitenunit luchtbeh overige     1,00      7,50 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00   0,79
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 3Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Model: model Lmax
versie 8-6-2012 Restaurant De Lindehoeve - Restaurant De Lindehoeve


Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k
P11   0,00 -- Nee Nee Nee --   72,00   80,00   87,00   83,00   80,00   76,00
P12   0,00 -- Nee Nee Nee --   72,00   80,00   87,00   83,00   80,00   76,00
P13   0,00 -- Nee Nee Nee --   72,00   80,00   87,00   83,00   80,00   76,00
P14   0,00 -- Nee Nee Nee --   72,00   80,00   87,00   83,00   80,00   76,00
P15   0,00 -- Nee Nee Nee --   72,00   80,00   87,00   83,00   80,00   76,00


P16   0,00 -- Nee Nee Nee --   72,00   80,00   87,00   83,00   80,00   76,00
P17   0,00 -- Nee Nee Nee --   72,00   80,00   87,00   83,00   80,00   76,00
P18   0,00 -- Nee Nee Nee --   72,00   80,00   87,00   83,00   80,00   76,00
P19   0,00 -- Nee Nee Nee --   72,00   80,00   87,00   83,00   80,00   76,00
P20   0,00 -- Nee Nee Nee --   72,00   80,00   87,00   83,00   80,00   76,00


P21   0,00 -- Nee Nee Nee --   72,00   80,00   87,00   83,00   80,00   76,00
P22   0,00 -- Nee Nee Nee --   72,00   80,00   87,00   83,00   80,00   76,00
P23   0,00 -- Nee Nee Nee --   72,00   80,00   87,00   83,00   80,00   76,00
P24   0,00 -- Nee Nee Nee --   72,00   80,00   87,00   83,00   80,00   76,00
P1   0,00 -- Nee Nee Nee --   82,00   90,00   97,00   93,00   90,00   86,00


P2   0,00 -- Nee Nee Nee --   82,00   90,00   97,00   93,00   90,00   86,00
P3   0,00 -- Nee Nee Nee --   82,00   90,00   97,00   93,00   90,00   86,00
P4   0,00 -- Nee Nee Nee --   82,00   90,00   97,00   93,00   90,00   86,00
P5   0,00 -- Nee Nee Nee --   82,00   90,00   97,00   93,00   90,00   86,00
P6   0,00 -- Nee Nee Nee --   82,00   90,00   97,00   93,00   90,00   86,00


P7   0,00 -- Nee Nee Nee --   82,00   90,00   97,00   93,00   90,00   86,00
P8   0,00 -- Nee Nee Nee --   82,00   90,00   97,00   93,00   90,00   86,00
P9   0,00 -- Nee Nee Nee --   82,00   90,00   97,00   93,00   90,00   86,00
P10   0,00 -- Nee Nee Nee --   82,00   90,00   97,00   93,00   90,00   86,00
P31 -- -- Nee Nee Nee   68,00   78,00   88,00   90,00   96,00  102,00  101,00


P32 -- -- Nee Nee Nee   71,00   81,00   91,00   93,00   99,00  105,00  104,00
P35   3,01 -- Nee Nee Nee   46,90   59,90   69,20   73,10   76,80   77,10   77,50
P36   3,01 -- Nee Nee Nee   46,90   59,90   69,20   73,10   76,80   77,10   77,50
P37   1,25 -- Nee Nee Nee   46,90   59,90   69,20   73,10   76,80   77,10   77,50
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 3Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Model: model Lmax
versie 8-6-2012 Restaurant De Lindehoeve - Restaurant De Lindehoeve


Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam Lw 4k Lw 8k Lwr Totaal
P11 -- --   89,81
P12 -- --   89,81
P13 -- --   89,81
P14 -- --   89,81
P15 -- --   89,81


P16 -- --   89,81
P17 -- --   89,81
P18 -- --   89,81
P19 -- --   89,81
P20 -- --   89,81


P21 -- --   89,81
P22 -- --   89,81
P23 -- --   89,81
P24 -- --   89,81
P1 -- --   99,81


P2 -- --   99,81
P3 -- --   99,81
P4 -- --   99,81
P5 -- --   99,81
P6 -- --   99,81


P7 -- --   99,81
P8 -- --   99,81
P9 -- --   99,81
P10 -- --   99,81
P31   96,00   93,00  106,03


P32   99,00   96,00  109,03
P35   71,30   63,20   83,03
P36   71,30   63,20   83,03
P37   71,30   63,20   83,03
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 3Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: model RBS


Model eigenschap


Omschrijving model RBS


Verantwoordelijke cmachielsen


Rekenmethode IL


Modelgrenzen (15290,00, 370325,00) - (15693,00, 370755,00)


Aangemaakt door cmachielsen op 30-05-2012


Laatst ingezien door cmachielsen op 08-06-2012


Model aangemaakt met Geomilieu V2.01


Standaard maaiveldhoogte 0


Rekenhoogte contouren 4


Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten


Detailniveau resultaten grids Totaalresultaten


Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0


Standaard bodemfactor 0,0


Absorptiestandaarden HMRI-II.8


Clusteren gebouwen Ja


Verwijderen binnenwanden Ja


Luchtdemping [dB/km] 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40


Aandachtsgebied --


Dynamische foutmarge --
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 3Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Commentaar


08-06-2012 15:22:05Geomilieu V2.01







AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 3Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Rapport: Groepsreducties
Model: model IBS muziekgeluid


Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht


(hoofdgroep)
  laad/loshandelingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  muziekgeluid -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00
    muziekgeluid 0,00 0,00 0,00 -10,00 -10,00 -10,00
    technische installaties 0,00 0,00 0,00 -10,00 -10,00 -10,00


  speeltuin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  terras maaiveld 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  terras verdieping 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 4Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Rapport: Resultatentabel
Model: model RBS


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A Bagijnhof 19-21 1,50 43,8 42,0 8,7 47,0
01_B Bagijnhof 19-21 5,00 46,0 44,1 12,2 49,1
02_A Bagijnhof 15-17 1,50 41,2 39,5 5,9 44,5
02_B Bagijnhof 15-17 5,00 44,3 42,2 8,9 47,2
03_A Bagijnhof 11-13 1,50 37,0 35,2 5,3 40,2


03_B Bagijnhof 11-13 5,00 41,3 39,1 6,7 44,1
04_A Bagijnhof 23 1,50 42,5 39,5 10,5 44,5
04_B Bagijnhof 23 5,00 44,8 42,0 13,5 47,0
05_A app. Klokstraat westgevel 4,50 50,6 41,6 15,1 50,6
05_B app. Klokstraat westgevel 7,50 50,8 43,6 18,1 50,8


06_A app. Klokstraat noordgevel 4,50 43,6 40,2 14,6 45,2
06_B app. Klokstraat noordgevel 7,50 45,8 43,4 18,2 48,4
07_A Kapellestraat 42 4,50 36,1 34,4 5,7 39,4
07_B Kapellestraat 42 7,50 39,5 37,8 9,2 42,8
08_A Nieuwstraat 1-3 4,50 31,3 29,7 -4,2 34,7


08_B Nieuwstraat 1-3 7,50 34,2 32,5 1,5 37,5
09_A Plompe Toren 5 4,50 44,1 42,6 16,7 47,6
09_B Plompe Toren 5 7,50 46,9 45,3 19,6 50,3
10_A Plompe Toren 13 1,50 39,2 35,2 10,1 40,2
10_B Plompe Toren 13 4,50 41,6 38,2 13,3 43,2


11_A Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 5,00 35,3 33,6 5,2 38,6
11_B Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 8,00 32,6 30,6 1,4 35,6
12_A Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 5,00 48,6 46,1 15,0 51,1
12_B Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 8,00 48,6 46,3 15,3 51,3


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 4Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Rapport: Resultatentabel
Model: model RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Bagijnhof 19-21
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee


Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A Bagijnhof 19-21 1,50 43,8 42,0 8,7 47,0
55 kinderen speeltuin 0,80 34,9 34,2 -- 39,2
56 kinderen speeltuin 0,80 33,8 33,1 -- 38,1
54 kinderen speeltuin 0,80 33,7 33,0 -- 38,0
41 koeling vrachtwagen 3,00 33,5 -- -- 33,5
60 kinderen speeltuin 0,80 33,0 32,4 -- 37,4


59 kinderen speeltuin 0,80 31,7 31,1 -- 36,1
37B buitenunit luchtbeh keuken 1,00 31,1 28,9 -- 33,9
57 kinderen speeltuin 0,80 30,8 30,1 -- 35,1
38B buitenunit luchtbeh keuken 1,00 30,6 28,4 -- 33,4
39B buitenunit luchtbeh overige 1,00 30,4 30,0 -- 35,0


43 autokraan afvalwagen 2,00 28,1 -- -- 28,1
58 kinderen speeltuin 0,80 28,0 27,3 -- 32,3
42 koeling bestelwagen 2,50 26,1 -- -- 26,1
51 kinderen speeltuin 0,80 25,9 25,2 -- 30,2
01 rijden rolcontainer 1,20 24,8 -- -- 24,8


03 terras maaiveld 1,10 24,6 21,0 -- 26,0
52 kinderen speeltuin 0,80 24,5 23,8 -- 28,8
02 terras maaiveld 1,10 24,0 20,3 -- 25,3
53 kinderen speeltuin 0,80 23,5 22,8 -- 27,8
04 terras maaiveld 1,10 23,2 19,5 -- 24,5


18 terras maaiveld 1,10 22,7 19,0 -- 24,0
01 terras maaiveld 1,10 21,4 17,7 -- 22,7
17 terras maaiveld 1,10 20,5 16,8 -- 21,8
16 terras maaiveld 1,10 20,2 16,5 -- 21,5
09 terras maaiveld 1,10 19,8 16,1 -- 21,1


Rest 30,6 28,4 8,7 33,4


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 4Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Rapport: Resultatentabel
Model: model RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Bagijnhof 19-21
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee


Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_B Bagijnhof 19-21 5,00 46,0 44,1 12,2 49,1
55 kinderen speeltuin 0,80 35,5 34,8 -- 39,8
54 kinderen speeltuin 0,80 34,5 33,8 -- 38,8
39B buitenunit luchtbeh overige 1,00 34,2 33,8 -- 38,8
56 kinderen speeltuin 0,80 34,4 33,7 -- 38,7
60 kinderen speeltuin 0,80 34,3 33,6 -- 38,6


59 kinderen speeltuin 0,80 33,4 32,7 -- 37,7
37B buitenunit luchtbeh keuken 1,00 34,8 32,6 -- 37,6
38B buitenunit luchtbeh keuken 1,00 34,2 32,0 -- 37,0
57 kinderen speeltuin 0,80 32,6 31,9 -- 36,9
58 kinderen speeltuin 0,80 31,0 30,4 -- 35,4


51 kinderen speeltuin 0,80 29,0 28,3 -- 33,3
52 kinderen speeltuin 0,80 27,9 27,2 -- 32,2
53 kinderen speeltuin 0,80 27,6 26,9 -- 31,9
03 terras maaiveld 1,10 27,9 24,2 -- 29,2
02 terras maaiveld 1,10 27,6 23,9 -- 28,9


24 terras banketzaal 1,10 24,5 23,2 -- 28,2
22 terras banketzaal 1,10 24,4 23,1 -- 28,1
04 terras maaiveld 1,10 26,7 23,1 -- 28,1
23 terras banketzaal 1,10 24,3 23,0 -- 28,0
21 terras banketzaal 1,10 24,2 23,0 -- 28,0


18 terras maaiveld 1,10 26,3 22,6 -- 27,6
25 terras banketzaal 1,10 23,0 21,7 -- 26,7
26 terras banketzaal 1,10 22,8 21,6 -- 26,6
01 terras maaiveld 1,10 25,0 21,3 -- 26,3
17 terras maaiveld 1,10 24,7 21,0 -- 26,0


Rest 39,4 30,7 12,2 39,4


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 4Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Rapport: Resultatentabel
Model: model RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - app. Klokstraat westgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee


Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
05_A app. Klokstraat westgevel 4,50 50,6 41,6 15,1 50,6
41 koeling vrachtwagen 3,00 48,3 -- -- 48,3
42 koeling bestelwagen 2,50 41,9 -- -- 41,9
01 rijden rolcontainer 1,20 39,3 -- -- 39,3
39B buitenunit luchtbeh overige 1,00 37,1 36,7 -- 41,7
38B buitenunit luchtbeh keuken 1,00 36,9 34,7 -- 39,7


37B buitenunit luchtbeh keuken 1,00 36,7 34,5 -- 39,5
43 autokraan afvalwagen 2,00 35,2 -- -- 35,2
58 kinderen speeltuin 0,80 29,3 28,7 -- 33,7
02 terras maaiveld 1,10 28,9 25,3 -- 30,3
57 kinderen speeltuin 0,80 28,3 27,6 -- 32,6


56 kinderen speeltuin 0,80 25,6 24,9 -- 29,9
06 terras maaiveld 1,10 23,5 19,8 -- 24,8
60 kinderen speeltuin 0,80 23,1 22,4 -- 27,4
03 terras maaiveld 1,10 23,0 19,3 -- 24,3
39 buitenunit luchtbeh dagstand 1,00 22,9 22,0 -- 27,0


38 buitenunit luchtbeh dagstand 1,00 22,9 22,0 -- 27,0
04 terras maaiveld 1,10 22,4 18,8 -- 23,8
07 terras maaiveld 1,10 22,4 18,8 -- 23,8
37 buitenunit luchtbeh dagstand 1,00 22,2 21,4 -- 26,4
08 terras maaiveld 1,10 22,0 18,4 -- 23,4


13 terras maaiveld 1,10 21,6 18,0 -- 23,0
01 terras maaiveld 1,10 21,6 17,9 -- 22,9
05 terras maaiveld 1,10 21,6 17,9 -- 22,9
54 kinderen speeltuin 0,80 20,4 19,7 -- 24,7
09 terras maaiveld 1,10 19,9 16,2 -- 21,2


Rest 30,8 28,9 15,1 33,9


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


08-06-2012 15:32:38Geomilieu V2.01







AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 4Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Rapport: Resultatentabel
Model: model RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - app. Klokstraat westgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee


Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
05_B app. Klokstraat westgevel 7,50 50,8 43,6 18,1 50,8
39B buitenunit luchtbeh overige 1,00 39,4 38,9 -- 43,9
38B buitenunit luchtbeh keuken 1,00 39,2 37,0 -- 42,0
37B buitenunit luchtbeh keuken 1,00 38,9 36,7 -- 41,7
58 kinderen speeltuin 0,80 29,3 28,6 -- 33,6
57 kinderen speeltuin 0,80 28,8 28,2 -- 33,2


56 kinderen speeltuin 0,80 26,1 25,4 -- 30,4
39 buitenunit luchtbeh dagstand 1,00 26,2 25,3 -- 30,3
02 terras maaiveld 1,10 28,9 25,2 -- 30,2
38 buitenunit luchtbeh dagstand 1,00 26,0 25,1 -- 30,1
37 buitenunit luchtbeh dagstand 1,00 24,8 24,0 -- 29,0


60 kinderen speeltuin 0,80 23,7 23,0 -- 28,0
54 kinderen speeltuin 0,80 22,6 21,9 -- 26,9
06 terras maaiveld 1,10 25,5 21,8 -- 26,8
03 terras maaiveld 1,10 25,5 21,8 -- 26,8
07 terras maaiveld 1,10 24,6 20,9 -- 25,9


55 kinderen speeltuin 0,80 21,4 20,8 -- 25,8
25 terras banketzaal 1,10 21,7 20,5 -- 25,5
53 kinderen speeltuin 0,80 20,9 20,3 -- 25,3
23 terras banketzaal 1,10 21,3 20,0 -- 25,0
21 terras banketzaal 1,10 21,2 19,9 -- 24,9


04 terras maaiveld 1,10 23,5 19,9 -- 24,9
05 terras maaiveld 1,10 22,8 19,2 -- 24,2
08 terras maaiveld 1,10 22,2 18,5 -- 23,5
13 terras maaiveld 1,10 21,9 18,2 -- 23,2
01 terras maaiveld 1,10 21,8 18,1 -- 23,1


Rest 49,5 28,5 18,1 49,5


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


08-06-2012 15:32:57Geomilieu V2.01







AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 4Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Rapport: Resultatentabel
Model: model RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Plompe Toren 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee


Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
09_A Plompe Toren 5 4,50 44,1 42,6 16,7 47,6
39B buitenunit luchtbeh overige 1,00 40,1 39,7 -- 44,7
38B buitenunit luchtbeh keuken 1,00 38,4 36,2 -- 41,2
37B buitenunit luchtbeh keuken 1,00 37,2 35,0 -- 40,0
41 koeling vrachtwagen 3,00 26,7 -- -- 26,7
37 buitenunit luchtbeh dagstand 1,00 25,0 24,1 -- 29,1


39 buitenunit luchtbeh dagstand 1,00 24,8 23,9 -- 28,9
38 buitenunit luchtbeh dagstand 1,00 24,6 23,8 -- 28,8
17 terras maaiveld 1,10 20,3 16,6 -- 21,6
42 koeling bestelwagen 2,50 20,1 -- -- 20,1
06 terras maaiveld 1,10 19,1 15,4 -- 20,4


15 terras maaiveld 1,10 19,1 15,4 -- 20,4
08 terras maaiveld 1,10 18,9 15,2 -- 20,2
09 terras maaiveld 1,10 18,6 14,9 -- 19,9
07 terras maaiveld 1,10 18,6 14,9 -- 19,9
05 terras maaiveld 1,10 18,5 14,8 -- 19,8


21 terras banketzaal 1,10 18,3 17,1 -- 22,1
03 terras maaiveld 1,10 18,1 14,5 -- 19,5
04 terras maaiveld 1,10 18,1 14,4 -- 19,4
43 autokraan afvalwagen 2,00 18,1 -- -- 18,1
18 terras maaiveld 1,10 17,7 14,0 -- 19,0


14 terras maaiveld 1,10 17,4 13,7 -- 18,7
10 terras maaiveld 1,10 17,4 13,7 -- 18,7
11 terras maaiveld 1,10 17,4 13,7 -- 18,7
01 rijden rolcontainer 1,20 17,2 -- -- 17,2
25 terras banketzaal 1,10 17,2 15,9 -- 20,9


Rest 28,1 26,6 16,7 31,6


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


08-06-2012 15:33:29Geomilieu V2.01







AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 4Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Rapport: Resultatentabel
Model: model RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Plompe Toren 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee


Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
09_B Plompe Toren 5 7,50 46,9 45,3 19,6 50,3
39B buitenunit luchtbeh overige 1,00 42,2 41,7 -- 46,7
38B buitenunit luchtbeh keuken 1,00 41,5 39,3 -- 44,3
37B buitenunit luchtbeh keuken 1,00 40,8 38,6 -- 43,6
38 buitenunit luchtbeh dagstand 1,00 27,9 27,0 -- 32,0
37 buitenunit luchtbeh dagstand 1,00 27,4 26,5 -- 31,5


39 buitenunit luchtbeh dagstand 1,00 27,3 26,4 -- 31,4
58 kinderen speeltuin 0,80 22,5 21,9 -- 26,9
57 kinderen speeltuin 0,80 21,2 20,5 -- 25,5
25 terras banketzaal 1,10 20,8 19,5 -- 24,5
17 terras maaiveld 1,10 23,0 19,3 -- 24,3


23 terras banketzaal 1,10 20,2 18,9 -- 23,9
53 kinderen speeltuin 0,80 19,5 18,8 -- 23,8
03 terras maaiveld 1,10 22,4 18,7 -- 23,7
51 kinderen speeltuin 0,80 19,0 18,4 -- 23,4
06 terras maaiveld 1,10 21,6 17,9 -- 22,9


05 terras maaiveld 1,10 21,5 17,8 -- 22,8
15 terras maaiveld 1,10 21,5 17,8 -- 22,8
04 terras maaiveld 1,10 21,4 17,7 -- 22,7
21 terras banketzaal 1,10 18,8 17,6 -- 22,6
54 kinderen speeltuin 0,80 18,2 17,6 -- 22,6


52 kinderen speeltuin 0,80 18,1 17,5 -- 22,5
08 terras maaiveld 1,10 20,8 17,1 -- 22,1
18 terras maaiveld 1,10 20,5 16,8 -- 21,8
09 terras maaiveld 1,10 20,5 16,8 -- 21,8
02 terras maaiveld 1,10 20,4 16,7 -- 21,7


Rest 32,9 27,4 19,6 32,9


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


08-06-2012 15:33:55Geomilieu V2.01







AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 4Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Rapport: Resultatentabel
Model: model RBS


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: geluid Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A Bagijnhof 19-21 1,50 37,4 29,2 -- 37,4
01_B Bagijnhof 19-21 5,00 40,4 33,2 -- 40,4
02_A Bagijnhof 15-17 1,50 34,3 26,0 -- 34,3
02_B Bagijnhof 15-17 5,00 38,7 31,9 -- 38,7
03_A Bagijnhof 11-13 1,50 29,3 24,1 -- 29,3


03_B Bagijnhof 11-13 5,00 36,5 30,7 -- 36,5
04_A Bagijnhof 23 1,50 39,5 31,7 -- 39,5
04_B Bagijnhof 23 5,00 41,6 34,7 -- 41,6
05_A app. Klokstraat westgevel 4,50 49,9 30,7 -- 49,9
05_B app. Klokstraat westgevel 7,50 49,6 31,7 -- 49,6


06_A app. Klokstraat noordgevel 4,50 39,4 23,8 -- 39,4
06_B app. Klokstraat noordgevel 7,50 39,4 25,6 -- 39,4
07_A Kapellestraat 42 4,50 29,6 25,2 -- 30,2
07_B Kapellestraat 42 7,50 32,5 27,9 -- 32,9
08_A Nieuwstraat 1-3 4,50 26,5 22,7 -- 27,7


08_B Nieuwstraat 1-3 7,50 28,9 25,1 -- 30,1
09_A Plompe Toren 5 4,50 32,6 26,8 -- 32,6
09_B Plompe Toren 5 7,50 34,7 29,3 -- 34,7
10_A Plompe Toren 13 1,50 35,8 18,7 -- 35,8
10_B Plompe Toren 13 4,50 37,3 22,2 -- 37,3


11_A Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 5,00 26,6 21,9 -- 26,9
11_B Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 8,00 27,5 22,7 -- 27,7
12_A Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 5,00 46,2 42,2 -- 47,2
12_B Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 8,00 46,1 42,3 -- 47,3


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


08-06-2012 15:26:24Geomilieu V2.01







AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 4Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Rapport: Resultatentabel
Model: model RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - app. Klokstraat westgevel
Groep: geluid Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee


Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
05_A app. Klokstraat westgevel 4,50 49,9 30,7 -- 49,9
41 koeling vrachtwagen 3,00 48,3 -- -- 48,3
42 koeling bestelwagen 2,50 41,9 -- -- 41,9
01 rijden rolcontainer 1,20 39,3 -- -- 39,3
43 autokraan afvalwagen 2,00 35,2 -- -- 35,2
02 terras maaiveld 1,10 28,9 25,3 -- 30,3


06 terras maaiveld 1,10 23,5 19,8 -- 24,8
03 terras maaiveld 1,10 23,0 19,3 -- 24,3
04 terras maaiveld 1,10 22,4 18,8 -- 23,8
07 terras maaiveld 1,10 22,4 18,8 -- 23,8
08 terras maaiveld 1,10 22,0 18,4 -- 23,4


13 terras maaiveld 1,10 21,6 18,0 -- 23,0
01 terras maaiveld 1,10 21,6 17,9 -- 22,9
05 terras maaiveld 1,10 21,6 17,9 -- 22,9
09 terras maaiveld 1,10 19,9 16,2 -- 21,2
18 terras maaiveld 1,10 19,2 15,5 -- 20,5


10 terras maaiveld 1,10 18,7 15,1 -- 20,1
12 terras maaiveld 1,10 18,3 14,6 -- 19,6
16 terras maaiveld 1,10 17,9 14,2 -- 19,2
17 terras maaiveld 1,10 17,7 14,0 -- 19,0
14 terras maaiveld 1,10 17,0 13,3 -- 18,3


11 terras maaiveld 1,10 16,8 13,2 -- 18,2
15 terras maaiveld 1,10 16,4 12,8 -- 17,8


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


08-06-2012 15:34:41Geomilieu V2.01







AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 4Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Rapport: Resultatentabel
Model: model RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - app. Klokstraat westgevel
Groep: geluid Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee


Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
05_B app. Klokstraat westgevel 7,50 49,6 31,7 -- 49,6
02 terras maaiveld 1,10 28,9 25,2 -- 30,2
06 terras maaiveld 1,10 25,5 21,8 -- 26,8
03 terras maaiveld 1,10 25,5 21,8 -- 26,8
07 terras maaiveld 1,10 24,6 20,9 -- 25,9
04 terras maaiveld 1,10 23,5 19,9 -- 24,9


05 terras maaiveld 1,10 22,8 19,2 -- 24,2
08 terras maaiveld 1,10 22,2 18,5 -- 23,5
13 terras maaiveld 1,10 21,9 18,2 -- 23,2
01 terras maaiveld 1,10 21,8 18,1 -- 23,1
09 terras maaiveld 1,10 21,1 17,5 -- 22,5


10 terras maaiveld 1,10 20,6 16,9 -- 21,9
12 terras maaiveld 1,10 19,8 16,1 -- 21,1
16 terras maaiveld 1,10 19,3 15,6 -- 20,6
18 terras maaiveld 1,10 19,3 15,6 -- 20,6
11 terras maaiveld 1,10 19,2 15,5 -- 20,5


17 terras maaiveld 1,10 18,0 14,3 -- 19,3
14 terras maaiveld 1,10 17,9 14,2 -- 19,2
15 terras maaiveld 1,10 16,6 12,9 -- 17,9
01 rijden rolcontainer 1,20 39,0 -- -- 39,0
41 koeling vrachtwagen 3,00 47,8 -- -- 47,8


42 koeling bestelwagen 2,50 42,3 -- -- 42,3
43 autokraan afvalwagen 2,00 35,1 -- -- 35,1


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


08-06-2012 15:36:02Geomilieu V2.01







 
 


   


BIJLAGE 5 
 
 
Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau RRBS 
 







AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 5Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Rapport: Resultatentabel
Model: model RRBS


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A Bagijnhof 19-21 1,50 47,4 43,6 8,7 48,6
01_B Bagijnhof 19-21 5,00 49,1 45,4 12,2 50,4
02_A Bagijnhof 15-17 1,50 44,6 41,0 5,9 46,0
02_B Bagijnhof 15-17 5,00 47,0 43,4 8,9 48,4
03_A Bagijnhof 11-13 1,50 39,3 36,1 5,3 41,1


03_B Bagijnhof 11-13 5,00 43,6 40,1 6,7 45,1
04_A Bagijnhof 23 1,50 45,0 40,8 10,5 45,8
04_B Bagijnhof 23 5,00 47,3 43,3 13,5 48,3
05_A app. Klokstraat westgevel 4,50 50,8 42,0 15,1 50,8
05_B app. Klokstraat westgevel 7,50 51,0 43,8 18,1 51,0


06_A app. Klokstraat noordgevel 4,50 43,6 40,0 14,6 45,0
06_B app. Klokstraat noordgevel 7,50 45,7 43,1 18,2 48,1
07_A Kapellestraat 42 4,50 37,6 34,9 5,7 39,9
07_B Kapellestraat 42 7,50 40,7 38,2 9,2 43,2
08_A Nieuwstraat 1-3 4,50 34,3 30,8 -4,2 35,8


08_B Nieuwstraat 1-3 7,50 36,7 33,4 1,5 38,4
09_A Plompe Toren 5 4,50 44,5 43,0 16,7 48,0
09_B Plompe Toren 5 7,50 47,1 45,5 19,6 50,5
10_A Plompe Toren 13 1,50 39,5 35,5 10,1 40,5
10_B Plompe Toren 13 4,50 41,9 38,4 13,3 43,4


11_A Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 5,00 35,9 33,8 5,2 38,8
11_B Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 8,00 33,9 31,1 1,4 36,1
12_A Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 5,00 50,5 47,0 15,0 52,0
12_B Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 8,00 50,5 47,1 15,3 52,1


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


08-06-2012 15:27:41Geomilieu V2.01







AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 5Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Rapport: Resultatentabel
Model: model RRBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Bagijnhof 19-21
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee


Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A Bagijnhof 19-21 1,50 47,4 43,6 8,7 48,6
55 kinderen speeltuin 0,80 39,9 36,3 -- 41,3
56 kinderen speeltuin 0,80 38,8 35,1 -- 40,1
54 kinderen speeltuin 0,80 38,8 35,1 -- 40,1
60 kinderen speeltuin 0,80 38,1 34,4 -- 39,4
59 kinderen speeltuin 0,80 36,8 33,2 -- 38,2


57 kinderen speeltuin 0,80 35,8 32,1 -- 37,1
41 koeling vrachtwagen 3,00 33,5 -- -- 33,5
58 kinderen speeltuin 0,80 33,0 29,4 -- 34,4
37B buitenunit luchtbeh keuken 1,00 31,1 28,9 -- 33,9
51 kinderen speeltuin 0,80 31,0 27,3 -- 32,3


38B buitenunit luchtbeh keuken 1,00 30,6 28,3 -- 33,3
39B buitenunit luchtbeh overige 1,00 30,3 29,9 -- 34,9
52 kinderen speeltuin 0,80 29,6 25,9 -- 30,9
53 kinderen speeltuin 0,80 28,6 24,9 -- 29,9
43 autokraan afvalwagen 2,00 28,1 -- -- 28,1


42 koeling bestelwagen 2,50 26,1 -- -- 26,1
01 rijden rolcontainer 1,20 24,8 -- -- 24,8
03 terras maaiveld 1,10 24,6 21,0 -- 26,0
02 terras maaiveld 1,10 24,0 20,3 -- 25,3
04 terras maaiveld 1,10 23,2 19,5 -- 24,5


18 terras maaiveld 1,10 22,7 19,0 -- 24,0
01 terras maaiveld 1,10 21,4 17,7 -- 22,7
17 terras maaiveld 1,10 20,5 16,8 -- 21,8
16 terras maaiveld 1,10 20,2 16,5 -- 21,5
09 terras maaiveld 1,10 19,8 16,1 -- 21,1


Rest 30,6 28,4 8,7 33,4


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


08-06-2012 15:39:24Geomilieu V2.01







AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 5Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Rapport: Resultatentabel
Model: model RRBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Bagijnhof 19-21
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee


Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_B Bagijnhof 19-21 5,00 49,1 45,4 12,2 50,4
55 kinderen speeltuin 0,80 40,4 36,7 -- 41,7
54 kinderen speeltuin 0,80 39,5 35,8 -- 40,8
56 kinderen speeltuin 0,80 39,3 35,6 -- 40,6
60 kinderen speeltuin 0,80 39,3 35,6 -- 40,6
59 kinderen speeltuin 0,80 38,4 34,7 -- 39,7


57 kinderen speeltuin 0,80 37,6 33,9 -- 38,9
39B buitenunit luchtbeh overige 1,00 34,2 33,7 -- 38,7
37B buitenunit luchtbeh keuken 1,00 34,8 32,6 -- 37,6
58 kinderen speeltuin 0,80 36,0 32,3 -- 37,3
38B buitenunit luchtbeh keuken 1,00 34,2 32,0 -- 37,0


51 kinderen speeltuin 0,80 34,0 30,3 -- 35,3
52 kinderen speeltuin 0,80 32,9 29,2 -- 34,2
53 kinderen speeltuin 0,80 32,6 28,9 -- 33,9
03 terras maaiveld 1,10 27,9 24,2 -- 29,2
02 terras maaiveld 1,10 27,6 23,9 -- 28,9


24 terras banketzaal 1,10 24,5 23,2 -- 28,2
22 terras banketzaal 1,10 24,4 23,1 -- 28,1
04 terras maaiveld 1,10 26,7 23,1 -- 28,1
23 terras banketzaal 1,10 24,3 23,0 -- 28,0
21 terras banketzaal 1,10 24,2 23,0 -- 28,0


18 terras maaiveld 1,10 26,3 22,6 -- 27,6
25 terras banketzaal 1,10 23,0 21,7 -- 26,7
26 terras banketzaal 1,10 22,8 21,6 -- 26,6
01 terras maaiveld 1,10 25,0 21,3 -- 26,3
17 terras maaiveld 1,10 24,7 21,0 -- 26,0


Rest 39,4 30,7 12,2 39,4


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


08-06-2012 15:39:50Geomilieu V2.01
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Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau IBS 
 







AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 6Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Rapport: Resultatentabel
Model: model IBS muziekgeluid


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Ja


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A Bagijnhof 19-21 1,50 46,2 44,9 18,7 49,9
01_B Bagijnhof 19-21 5,00 49,9 48,5 22,2 53,5
02_A Bagijnhof 15-17 1,50 45,8 44,4 15,9 49,4
02_B Bagijnhof 15-17 5,00 49,2 48,0 18,9 53,0
03_A Bagijnhof 11-13 1,50 44,2 42,7 15,3 47,7


03_B Bagijnhof 11-13 5,00 47,1 45,8 16,7 50,8
04_A Bagijnhof 23 1,50 43,8 42,7 20,5 47,7
04_B Bagijnhof 23 5,00 46,7 45,6 23,5 50,6
05_A app. Klokstraat westgevel 4,50 52,1 50,7 25,1 55,7
05_B app. Klokstraat westgevel 7,50 54,2 52,8 28,1 57,8


06_A app. Klokstraat noordgevel 4,50 51,6 50,2 24,6 55,2
06_B app. Klokstraat noordgevel 7,50 54,6 53,2 28,2 58,2
07_A Kapellestraat 42 4,50 47,7 47,2 15,7 52,2
07_B Kapellestraat 42 7,50 50,5 49,9 19,2 54,9
08_A Nieuwstraat 1-3 4,50 44,2 44,1 5,8 49,1


08_B Nieuwstraat 1-3 7,50 45,2 44,9 11,5 49,9
09_A Plompe Toren 5 4,50 54,6 53,6 26,7 58,6
09_B Plompe Toren 5 7,50 57,0 55,7 29,6 60,7
10_A Plompe Toren 13 1,50 46,7 45,3 20,1 50,3
10_B Plompe Toren 13 4,50 49,6 48,1 23,3 53,1


11_A Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 5,00 54,1 54,0 15,2 59,0
11_B Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 8,00 53,2 53,1 11,4 58,1
12_A Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 5,00 52,2 51,6 25,0 56,6
12_B Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 8,00 53,3 52,6 25,3 57,6


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


08-06-2012 15:49:03Geomilieu V2.01







AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 6Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Rapport: Resultatentabel
Model: model IBS muziekgeluid
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Bagijnhof 19-21
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Ja


Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A Bagijnhof 19-21 1,50 46,2 44,9 18,7 49,9
37B buitenunit luchtbeh keuken 1,00 41,1 38,9 -- 43,9
38B buitenunit luchtbeh keuken 1,00 40,6 38,3 -- 43,3
39B buitenunit luchtbeh overige 1,00 40,3 39,9 -- 44,9
65 buitendeur tearoom 2,20 30,9 30,9 -- 35,9
63 oostgevel restaurant 2,00 29,1 29,1 -- 34,1


64 oostgevel restaurant 2,00 28,5 28,5 -- 33,5
71 dak vide 5,00 28,1 28,1 -- 33,1
72 dak vide 5,00 27,9 27,9 -- 32,9
70 dak vide 5,00 27,6 27,6 -- 32,6
37 buitenunit luchtbeh dagstand 1,00 27,4 26,5 -- 31,5


66 gevelpui tearoom 2,20 24,6 24,6 -- 29,6
69 buitendeur buffetruimte 2,20 24,1 24,1 -- 29,1
39 buitenunit luchtbeh dagstand 1,00 22,4 21,5 -- 26,5
38 buitenunit luchtbeh dagstand 1,00 21,7 20,9 -- 25,9
77 dak westzijde banketzaal 9,00 21,0 21,0 -- 26,0


68 gevelpui buffetruimte 2,20 20,8 20,8 -- 25,8
76 dak westzijde banketzaal 9,00 20,7 20,7 -- 25,7
78 dak westzijde banketzaal 9,00 20,1 20,1 -- 25,1
67 gevelpui buffetruimte 2,20 19,1 19,1 -- 24,1
61 westgevel restaurant 2,00 18,0 18,0 -- 23,0


62 westgevel restaurant 2,00 17,4 17,4 -- 22,4
73 westgevel banketzaal 5,00 14,9 14,9 -- 19,9
74 westgevel banketzaal 5,00 13,9 13,9 -- 18,9
80 dak oostzijde banketzaal 9,00 13,5 13,5 -- 18,5
75 westgevel banketzaal 5,00 12,7 12,7 -- 17,7


Rest 15,7 16,9 18,7 28,7


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


08-06-2012 15:49:22Geomilieu V2.01







AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 6Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Rapport: Resultatentabel
Model: model IBS muziekgeluid
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Bagijnhof 19-21
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Ja


Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_B Bagijnhof 19-21 5,00 49,9 48,5 22,2 53,5
39B buitenunit luchtbeh overige 1,00 44,2 43,7 -- 48,7
37B buitenunit luchtbeh keuken 1,00 44,8 42,6 -- 47,6
38B buitenunit luchtbeh keuken 1,00 44,2 42,0 -- 47,0
63 oostgevel restaurant 2,00 34,4 34,4 -- 39,4
64 oostgevel restaurant 2,00 33,8 33,8 -- 38,8


65 buitendeur tearoom 2,20 32,6 32,6 -- 37,6
70 dak vide 5,00 31,0 31,0 -- 36,0
37 buitenunit luchtbeh dagstand 1,00 31,3 30,4 -- 35,4
71 dak vide 5,00 30,0 30,0 -- 35,0
66 gevelpui tearoom 2,20 27,5 27,5 -- 32,5


72 dak vide 5,00 27,3 27,3 -- 32,3
69 buitendeur buffetruimte 2,20 26,9 26,9 -- 31,9
61 westgevel restaurant 2,00 26,1 26,1 -- 31,1
68 gevelpui buffetruimte 2,20 24,6 24,6 -- 29,6
39 buitenunit luchtbeh dagstand 1,00 25,2 24,3 -- 29,3


62 westgevel restaurant 2,00 24,1 24,1 -- 29,1
38 buitenunit luchtbeh dagstand 1,00 24,5 23,6 -- 28,6
67 gevelpui buffetruimte 2,20 23,4 23,4 -- 28,4
76 dak westzijde banketzaal 9,00 22,3 22,3 -- 27,3
77 dak westzijde banketzaal 9,00 22,3 22,3 -- 27,3


78 dak westzijde banketzaal 9,00 21,9 21,9 -- 26,9
73 westgevel banketzaal 5,00 16,2 16,2 -- 21,2
74 westgevel banketzaal 5,00 16,2 16,2 -- 21,2
75 westgevel banketzaal 5,00 15,6 15,6 -- 20,6
38A buitenunit koeling nachtstand 1,00 7,9 12,7 18,7 28,7


Rest 15,7 17,2 19,7 29,7


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


08-06-2012 15:49:42Geomilieu V2.01







AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 6Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Rapport: Resultatentabel
Model: model IBS muziekgeluid
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - app. Klokstraat westgevel
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Ja


Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
05_A app. Klokstraat westgevel 4,50 52,1 50,7 25,1 55,7
39B buitenunit luchtbeh overige 1,00 47,2 46,7 -- 51,7
38B buitenunit luchtbeh keuken 1,00 46,9 44,7 -- 49,7
37B buitenunit luchtbeh keuken 1,00 46,7 44,5 -- 49,5
65 buitendeur tearoom 2,20 33,4 33,4 -- 38,4
39 buitenunit luchtbeh dagstand 1,00 32,9 32,0 -- 37,0


38 buitenunit luchtbeh dagstand 1,00 32,9 32,0 -- 37,0
37 buitenunit luchtbeh dagstand 1,00 32,2 31,4 -- 36,4
64 oostgevel restaurant 2,00 32,1 32,1 -- 37,1
62 westgevel restaurant 2,00 27,6 27,6 -- 32,6
80 dak oostzijde banketzaal 9,00 26,9 26,9 -- 31,9


61 westgevel restaurant 2,00 26,9 26,9 -- 31,9
79 dak oostzijde banketzaal 9,00 26,7 26,7 -- 31,7
63 oostgevel restaurant 2,00 25,1 25,1 -- 30,1
81 dak oostzijde banketzaal 9,00 24,3 24,3 -- 29,3
70 dak vide 5,00 23,5 23,5 -- 28,5


78 dak westzijde banketzaal 9,00 22,7 22,7 -- 27,7
76 dak westzijde banketzaal 9,00 21,3 21,3 -- 26,3
77 dak westzijde banketzaal 9,00 21,2 21,2 -- 26,2
72 dak vide 5,00 19,9 19,9 -- 24,9
71 dak vide 5,00 17,4 17,4 -- 22,4


66 gevelpui tearoom 2,20 16,7 16,7 -- 21,7
69 buitendeur buffetruimte 2,20 15,9 15,9 -- 20,9
68 gevelpui buffetruimte 2,20 13,5 13,5 -- 18,5
67 gevelpui buffetruimte 2,20 12,5 12,5 -- 17,5
37A buitenunit koeling nachtstand 1,00 9,5 14,3 20,3 30,3


Rest 14,4 18,0 23,3 33,3


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


08-06-2012 15:50:01Geomilieu V2.01







AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 6Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Rapport: Resultatentabel
Model: model IBS muziekgeluid
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - app. Klokstraat westgevel
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Ja


Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
05_B app. Klokstraat westgevel 7,50 54,2 52,8 28,1 57,8
39B buitenunit luchtbeh overige 1,00 49,4 49,0 -- 54,0
38B buitenunit luchtbeh keuken 1,00 49,2 47,0 -- 52,0
37B buitenunit luchtbeh keuken 1,00 48,9 46,7 -- 51,7
39 buitenunit luchtbeh dagstand 1,00 36,2 35,3 -- 40,3
38 buitenunit luchtbeh dagstand 1,00 36,0 35,1 -- 40,1


37 buitenunit luchtbeh dagstand 1,00 34,8 34,0 -- 39,0
62 westgevel restaurant 2,00 31,3 31,3 -- 36,3
61 westgevel restaurant 2,00 30,9 30,9 -- 35,9
63 oostgevel restaurant 2,00 27,8 27,8 -- 32,8
81 dak oostzijde banketzaal 9,00 26,9 26,9 -- 31,9


70 dak vide 5,00 26,0 26,0 -- 31,0
78 dak westzijde banketzaal 9,00 25,8 25,8 -- 30,8
80 dak oostzijde banketzaal 9,00 25,4 25,4 -- 30,4
64 oostgevel restaurant 2,00 25,2 25,2 -- 30,2
77 dak westzijde banketzaal 9,00 24,6 24,6 -- 29,6


79 dak oostzijde banketzaal 9,00 24,3 24,3 -- 29,3
76 dak westzijde banketzaal 9,00 23,4 23,4 -- 28,4
65 buitendeur tearoom 2,20 22,6 22,6 -- 27,6
72 dak vide 5,00 22,1 22,1 -- 27,1
71 dak vide 5,00 18,5 18,5 -- 23,5


66 gevelpui tearoom 2,20 17,7 17,7 -- 22,7
39A buitenunit koeling nachtstand 1,00 12,8 17,5 23,6 33,6
38A buitenunit koeling nachtstand 1,00 12,6 17,3 23,4 33,4
37A buitenunit koeling nachtstand 1,00 12,2 17,0 23,0 33,0
69 buitendeur buffetruimte 2,20 16,0 16,0 -- 21,0


Rest 17,7 17,7 -- 22,7


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


08-06-2012 15:50:19Geomilieu V2.01







AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 6Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Rapport: Resultatentabel
Model: model IBS muziekgeluid
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - app. Klokstraat westgevel
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Ja


Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
05_A app. Klokstraat westgevel 4,50 52,1 50,7 25,1 55,7
39B buitenunit luchtbeh overige 1,00 47,2 46,7 -- 51,7
38B buitenunit luchtbeh keuken 1,00 46,9 44,7 -- 49,7
37B buitenunit luchtbeh keuken 1,00 46,7 44,5 -- 49,5
65 buitendeur tearoom 2,20 33,4 33,4 -- 38,4
39 buitenunit luchtbeh dagstand 1,00 32,9 32,0 -- 37,0


38 buitenunit luchtbeh dagstand 1,00 32,9 32,0 -- 37,0
37 buitenunit luchtbeh dagstand 1,00 32,2 31,4 -- 36,4
64 oostgevel restaurant 2,00 32,1 32,1 -- 37,1
62 westgevel restaurant 2,00 27,6 27,6 -- 32,6
80 dak oostzijde banketzaal 9,00 26,9 26,9 -- 31,9


61 westgevel restaurant 2,00 26,9 26,9 -- 31,9
79 dak oostzijde banketzaal 9,00 26,7 26,7 -- 31,7
63 oostgevel restaurant 2,00 25,1 25,1 -- 30,1
81 dak oostzijde banketzaal 9,00 24,3 24,3 -- 29,3
70 dak vide 5,00 23,5 23,5 -- 28,5


78 dak westzijde banketzaal 9,00 22,7 22,7 -- 27,7
76 dak westzijde banketzaal 9,00 21,3 21,3 -- 26,3
77 dak westzijde banketzaal 9,00 21,2 21,2 -- 26,2
72 dak vide 5,00 19,9 19,9 -- 24,9
71 dak vide 5,00 17,4 17,4 -- 22,4


66 gevelpui tearoom 2,20 16,7 16,7 -- 21,7
69 buitendeur buffetruimte 2,20 15,9 15,9 -- 20,9
68 gevelpui buffetruimte 2,20 13,5 13,5 -- 18,5
67 gevelpui buffetruimte 2,20 12,5 12,5 -- 17,5
37A buitenunit koeling nachtstand 1,00 9,5 14,3 20,3 30,3


Rest 14,4 18,0 23,3 33,3


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


08-06-2012 15:51:24Geomilieu V2.01







AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 6Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Rapport: Resultatentabel
Model: model IBS muziekgeluid
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - app. Klokstraat westgevel
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Ja


Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
05_B app. Klokstraat westgevel 7,50 54,2 52,8 28,1 57,8
39B buitenunit luchtbeh overige 1,00 49,4 49,0 -- 54,0
38B buitenunit luchtbeh keuken 1,00 49,2 47,0 -- 52,0
37B buitenunit luchtbeh keuken 1,00 48,9 46,7 -- 51,7
39 buitenunit luchtbeh dagstand 1,00 36,2 35,3 -- 40,3
38 buitenunit luchtbeh dagstand 1,00 36,0 35,1 -- 40,1


37 buitenunit luchtbeh dagstand 1,00 34,8 34,0 -- 39,0
62 westgevel restaurant 2,00 31,3 31,3 -- 36,3
61 westgevel restaurant 2,00 30,9 30,9 -- 35,9
63 oostgevel restaurant 2,00 27,8 27,8 -- 32,8
81 dak oostzijde banketzaal 9,00 26,9 26,9 -- 31,9


70 dak vide 5,00 26,0 26,0 -- 31,0
78 dak westzijde banketzaal 9,00 25,8 25,8 -- 30,8
80 dak oostzijde banketzaal 9,00 25,4 25,4 -- 30,4
64 oostgevel restaurant 2,00 25,2 25,2 -- 30,2
77 dak westzijde banketzaal 9,00 24,6 24,6 -- 29,6


79 dak oostzijde banketzaal 9,00 24,3 24,3 -- 29,3
76 dak westzijde banketzaal 9,00 23,4 23,4 -- 28,4
65 buitendeur tearoom 2,20 22,6 22,6 -- 27,6
72 dak vide 5,00 22,1 22,1 -- 27,1
71 dak vide 5,00 18,5 18,5 -- 23,5


66 gevelpui tearoom 2,20 17,7 17,7 -- 22,7
39A buitenunit koeling nachtstand 1,00 12,8 17,5 23,6 33,6
38A buitenunit koeling nachtstand 1,00 12,6 17,3 23,4 33,4
37A buitenunit koeling nachtstand 1,00 12,2 17,0 23,0 33,0
69 buitendeur buffetruimte 2,20 16,0 16,0 -- 21,0


Rest 17,7 17,7 -- 22,7


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


08-06-2012 15:51:54Geomilieu V2.01







 
 


   


BIJLAGE 7 
 
 
Rekenresultaten maximaal geluidniveau 
 
 







AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 7Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Rapport: Resultatentabel
Model: model Lmax


LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A Bagijnhof 19-21 1,50 63 62 --
01_B Bagijnhof 19-21 5,00 65 63 --
02_A Bagijnhof 15-17 1,50 60 60 --
02_B Bagijnhof 15-17 5,00 64 61 --
03_A Bagijnhof 11-13 1,50 52 52 --


03_B Bagijnhof 11-13 5,00 61 56 --
04_A Bagijnhof 23 1,50 66 59 --
04_B Bagijnhof 23 5,00 68 61 --
05_A app. Klokstraat westgevel 4,50 72 56 --
05_B app. Klokstraat westgevel 7,50 72 56 --


06_A app. Klokstraat noordgevel 4,50 57 43 --
06_B app. Klokstraat noordgevel 7,50 57 47 --
07_A Kapellestraat 42 4,50 52 52 --
07_B Kapellestraat 42 7,50 53 53 --
08_A Nieuwstraat 1-3 4,50 50 50 --


08_B Nieuwstraat 1-3 7,50 52 52 --
09_A Plompe Toren 5 4,50 51 44 --
09_B Plompe Toren 5 7,50 54 50 --
10_A Plompe Toren 13 1,50 65 45 --
10_B Plompe Toren 13 4,50 67 48 --


11_A Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 5,00 46 45 --
11_B Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 8,00 46 45 --
12_A Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 5,00 69 67 --
12_B Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 8,00 67 67 --


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


08-06-2012 15:53:38Geomilieu V2.01







AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 7Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Rapport: Resultatentabel
Model: model Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Bagijnhof 19-21
Groep: (hoofdgroep)


Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A Bagijnhof 19-21 1,50 63 62 --
P32 piek autokraan 1,50 63 -- --
P5 kinderen speeltuin 0,80 62 62 --
P6 kinderen speeltuin 0,80 61 61 --
P4 kinderen speeltuin 0,80 61 61 --
P10 kinderen speeltuin 0,80 60 60 --


P9 kinderen speeltuin 0,80 59 59 --
P31 piek wisselen rolcontainers 1,00 58 -- --
P7 kinderen speeltuin 0,80 58 58 --
P8 kinderen speeltuin 0,80 55 55 --
P1 kinderen speeltuin 0,80 53 53 --


P2 kinderen speeltuin 0,80 52 52 --
P3 kinderen speeltuin 0,80 51 51 --
P13 terras maaiveld 1,10 45 45 --
P12 terras maaiveld 1,10 44 44 --
P14 terras maaiveld 1,10 43 43 --


P21 terras banketzaal 1,10 42 42 --
P22 terras banketzaal 1,10 42 42 --
P11 terras maaiveld 1,10 42 42 --
P24 terras personeel 1,10 41 41 --
P20 terras maaiveld 1,10 41 41 --


P23 terras banketzaal 1,10 41 41 --
P15 terras maaiveld 1,10 40 40 --
P19 terras maaiveld 1,10 39 39 --
P17 terras maaiveld 1,10 37 37 --
P16 terras maaiveld 1,10 37 37 --


Rest 36 36 --
LAmax (hoofdgroep) 63 62 --


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


08-06-2012 15:53:59Geomilieu V2.01







AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 7Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Rapport: Resultatentabel
Model: model Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Bagijnhof 19-21
Groep: (hoofdgroep)


Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_B Bagijnhof 19-21 5,00 65 63 --
P5 kinderen speeltuin 0,80 63 63 --
P4 kinderen speeltuin 0,80 62 62 --
P6 kinderen speeltuin 0,80 62 62 --
P10 kinderen speeltuin 0,80 61 61 --
P9 kinderen speeltuin 0,80 61 61 --


P7 kinderen speeltuin 0,80 60 60 --
P8 kinderen speeltuin 0,80 58 58 --
P1 kinderen speeltuin 0,80 56 56 --
P2 kinderen speeltuin 0,80 55 55 --
P3 kinderen speeltuin 0,80 55 55 --


P13 terras maaiveld 1,10 48 48 --
P12 terras maaiveld 1,10 48 48 --
P14 terras maaiveld 1,10 47 47 --
P22 terras banketzaal 1,10 47 47 --
P21 terras banketzaal 1,10 47 47 --


P24 terras personeel 1,10 46 46 --
P23 terras banketzaal 1,10 46 46 --
P11 terras maaiveld 1,10 45 45 --
P20 terras maaiveld 1,10 45 45 --
P15 terras maaiveld 1,10 44 44 --


P17 terras maaiveld 1,10 43 43 --
P16 terras maaiveld 1,10 42 42 --
P19 terras maaiveld 1,10 42 42 --
P18 terras maaiveld 1,10 41 41 --
P35 buitenunit luchtbeh keuken 1,00 36 36 --


Rest 65 35 --
LAmax (hoofdgroep) 65 63 --


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


08-06-2012 15:54:15Geomilieu V2.01







AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 7Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Rapport: Resultatentabel
Model: model Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - app. Klokstraat westgevel
Groep: (hoofdgroep)


Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
05_A app. Klokstraat westgevel 4,50 72 56 --
P31 piek wisselen rolcontainers 1,00 72 -- --
P32 piek autokraan 1,50 70 -- --
P8 kinderen speeltuin 0,80 56 56 --
P7 kinderen speeltuin 0,80 55 55 --
P6 kinderen speeltuin 0,80 53 53 --


P10 kinderen speeltuin 0,80 50 50 --
P12 terras maaiveld 1,10 49 49 --
P4 kinderen speeltuin 0,80 48 48 --
P5 kinderen speeltuin 0,80 47 47 --
P3 kinderen speeltuin 0,80 45 45 --


P24 terras personeel 1,10 45 45 --
P1 kinderen speeltuin 0,80 44 44 --
P13 terras maaiveld 1,10 43 43 --
P2 kinderen speeltuin 0,80 43 43 --
P14 terras maaiveld 1,10 43 43 --


P9 kinderen speeltuin 0,80 43 43 --
P22 terras banketzaal 1,10 42 42 --
P21 terras banketzaal 1,10 42 42 --
P19 terras maaiveld 1,10 42 42 --
P11 terras maaiveld 1,10 42 42 --


P23 terras banketzaal 1,10 41 41 --
P15 terras maaiveld 1,10 40 40 --
P16 terras maaiveld 1,10 39 39 --
P18 terras maaiveld 1,10 38 38 --
P37 buitenunit luchtbeh overige 1,00 38 38 --


Rest 38 38 --
LAmax (hoofdgroep) 72 56 --


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


08-06-2012 15:54:38Geomilieu V2.01







AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 7Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Rapport: Resultatentabel
Model: model Lmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - app. Klokstraat westgevel
Groep: (hoofdgroep)


Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
05_B app. Klokstraat westgevel 7,50 72 56 --
P1 kinderen speeltuin 0,80 46 46 --
P10 kinderen speeltuin 0,80 51 51 --
P11 terras maaiveld 1,10 42 42 --
P12 terras maaiveld 1,10 49 49 --
P13 terras maaiveld 1,10 46 46 --


P14 terras maaiveld 1,10 44 44 --
P15 terras maaiveld 1,10 41 41 --
P16 terras maaiveld 1,10 41 41 --
P17 terras maaiveld 1,10 39 39 --
P18 terras maaiveld 1,10 40 40 --


P19 terras maaiveld 1,10 42 42 --
P2 kinderen speeltuin 0,80 46 46 --
P20 terras maaiveld 1,10 38 38 --
P21 terras banketzaal 1,10 44 44 --
P22 terras banketzaal 1,10 44 44 --


P23 terras banketzaal 1,10 44 44 --
P24 terras personeel 1,10 44 44 --
P3 kinderen speeltuin 0,80 48 48 --
P31 piek wisselen rolcontainers 1,00 72 -- --
P32 piek autokraan 1,50 69 -- --


P35 buitenunit luchtbeh keuken 1,00 40 40 --
P36 buitenunit luchtbeh keuken 1,00 40 40 --
P37 buitenunit luchtbeh overige 1,00 40 40 --
P4 kinderen speeltuin 0,80 50 50 --
P5 kinderen speeltuin 0,80 49 49 --


Rest 56 56 --
LAmax (hoofdgroep) 72 56 --


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


08-06-2012 15:54:56Geomilieu V2.01
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AGEL adviseursAkoestisch onderzoek
20120334; Bijlage 8Restaurant De Lindenhoeve te Sluis


Rapport: Resultatentabel
Model: model indirecte hinder


LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee


Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A Bagijnhof 19-21 1,50 40,3 38,5 -- 43,5
01_B Bagijnhof 19-21 5,00 40,7 39,0 -- 44,0
02_A Bagijnhof 15-17 1,50 40,5 38,8 -- 43,8
02_B Bagijnhof 15-17 5,00 40,9 39,2 -- 44,2
03_A Bagijnhof 11-13 1,50 40,1 38,4 -- 43,4


03_B Bagijnhof 11-13 5,00 40,4 38,7 -- 43,7
04_A Bagijnhof 23 1,50 36,6 34,8 -- 39,8
04_B Bagijnhof 23 5,00 38,3 36,6 -- 41,6
05_A app. Klokstraat westgevel 4,50 43,1 41,4 -- 46,4
05_B app. Klokstraat westgevel 7,50 42,8 41,0 -- 46,0


06_A app. Klokstraat noordgevel 4,50 47,2 45,7 -- 50,7
06_B app. Klokstraat noordgevel 7,50 45,9 44,4 -- 49,4
07_A Kapellestraat 42 4,50 36,1 33,8 -- 38,8
07_B Kapellestraat 42 7,50 37,6 35,4 -- 40,4
08_A Nieuwstraat 1-3 4,50 31,8 29,5 -- 34,5


08_B Nieuwstraat 1-3 7,50 32,2 30,0 -- 35,0
09_A Plompe Toren 5 4,50 44,7 42,6 -- 47,6
09_B Plompe Toren 5 7,50 43,7 41,7 -- 46,7
10_A Plompe Toren 13 1,50 48,9 47,6 -- 52,6
10_B Plompe Toren 13 4,50 47,8 46,4 -- 51,4


11_A Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 5,00 43,8 41,5 -- 46,5
11_B Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 8,00 42,2 39,9 -- 44,9
12_A Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 5,00 34,5 32,8 -- 37,8
12_B Beestenmarkt 4A (bedrijfswoning) 8,00 34,6 32,9 -- 37,9


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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