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1 1  I n l e i d i n g  

1 . 1   

A a n l e i d i n g  e n  d o e l  

Al geruime tijd is de gemeente met andere partijen bezig met het opstellen 

van (stedenbouwkundige) plannen om de wijk de Engk te herstructureren. In 

2008 heeft de gemeente hiervoor de visie ‘Stap voor Stap door de Engk’ opge-

steld. Deze visie is nader uitgewerkt en deze uitwerking is opgenomen in de 

'Ontwikkelingsvisie De Engk' die op 28 juni 2011 is vastgesteld door de raad. 

Deze ontwikkelingsvisie ligt ten grondslag aan enkele ontwikkelingen die on-

langs zijn uitgevoerd of op stapel staan in (een deel van) de wijk de Engk. Om 

deze ontwikkelingen mogelijk te maken is een bestemmingsplanherziening 

vereist.  

 

Voorliggend plan heeft tot doel om naast het bestaande gebruik in het plange-

bied en de in ontwikkeling zijnde gebieden door middel van gedetailleerde 

bestemmingen te regelen. Hiermee kan op grond van dit bestemmingsplan een 

omgevingsvergunning voor het bouwen worden verleend. Voor twee locaties 

zijn de plannen nog niet geheel uitgewerkt. Hiervoor zijn twee uit te werken 

woonbestemmingen opgenomen. 

 

Uitgaande van het doel een flexibel bestemmingsplan op te stellen, wordt 

daarnaast voldoende flexibiliteit in de regels (bij recht) gewaarborgd. Daar 

waar mogelijk en nodig wordt ruimte voor flexibiliteit in uitbreiding geboden. 

De gemeente Wijk bij Duurstede kiest voor ruime bebouwings- en gebruiksmo-

gelijkheden in zowel de regels als op de verbeelding, waardoor de flexibiliteit 

van het bestemmingsplan wordt bevorderd.  

 

Daarnaast is er voor gekozen om zo weinig mogelijk te werken met afwijkings- 

en wijzigingsbevoegdheden in de nieuwe bestemmingsplannen
1
. Zo zijn er geen 

algemene afwijkingsregels opgenomen. Verder zijn de toegestane afmetingen 

in de bestemmingen zijn al enigszins verruimd, zodat geen algemene afwijking 

(van 10%) bij omgevingsvergunning nodig is. 

1 . 2   

L i g g i n g  e n  b e g r e n z i n g  p l a n g e b i e d  

Het plangebied wordt aan de noordzijde globaal begrensd door de Steenstraat, 

aan de oostzijde door de Crookewitstraat en de singel, aan de zuidzijde door 

                                                   
1 Discussienota flexibele, betrouwbare en eenvoudige bestemmingsplannen 
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de woningen aan de Gansfortstraat en ten slotte aan de westzijde door de 

Hordenweg.  

 

Daarnaast is de kruising in de Hordenweg met de Boterslootweg/Steenstraat 

onderdeel van het plangebied. In de toekomst zal hier een rotonde worden 

aangelegd. Voorliggend bestemmingsplan zal dit planologisch mogelijk maken. 

 

 
P l a n g e b i e d  

1 . 3   

G e l d e n d e  b e s t e m m i n g s p l a n n e n  

Voor het overgrote deel van het plangebied geldt het Bestemmingsplan De 

Engk, zoals dat is vastgesteld door de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede op 

7 januari 1969.  
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1 . 4   

L e e s w i j z e r  

De toelichting van het bestemmingsplan De Engk bestaat uit de volgende 

hoofdstukken:  

 in hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het plangebied. De 

historische ontwikkeling, de belangrijkste karakteristieken, de bestaan-

de ruimtelijke situatie maar met name de nieuwe ontwikkelingen staan 

daarbij centraal; 

 de uitvoerbaarheidsaspecten die gerelateerd zijn aan de gewenste ont-

wikkelingen komen aan bod in hoofdstuk 3; 

 de juridische planopzet wordt behandeld in hoofdstuk 4. Hierin worden 

de gewenste ontwikkelingen vertaald in een juridisch-planologische re-

geling. Daarmee vormt dit hoofdstuk een toelichting op de regels; 

 vervolgens komt in hoofdstuk 5 de economische en maatschappelijke 

uitvoerbaarheid van het plan aan bod. Onder het laatste vallen inspraak 

en overleg. 

Bij dit bestemmingsplan behoren verder de regels en de verbeelding. Beide 

zijn opgenomen in het tweede deel van dit bestemmingsplan. De regels en de 

digitale verbeelding zijn juridisch bindend. 
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2 2  P l a n b e s c h r i j v i n g   

In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie per functie en de ontwikkelingen uit 

het geldende beleid beschreven.  

2 . 1   

H i s t o r i e  

Op basis van (archeologische) opgravingen is duidelijk dat Wijk bij Duurstede al 

in de Bronstijd en IJzertijd bewoond is geweest. Vanaf de Romeinse Tijd is 

sprake van ononderbroken bewoning
2
. Tijdens de Romeinse tijd bevond zich 

hier aan de Rijn een Romeins castellum, als onderdeel van de noordelijke 

grens (limes) van het Romeinse Rijk. 

 

Rond 700 ontstond de handelsnederzetting Dorestad, een stad van internatio-

naal belang vanwege de gunstige ligging aan de Rijn en de Lek. In 1300 krijgt 

Wijk bij Duurstede stadsrechten. Het verkrijgen van stadsrechten betekende 

ook het recht om te versterken, oftewel een omwalling. Het plangebied is 

gelegen buiten de omwalde vesting van destijds.  

 

Pas in de tweede helft van de vorige eeuw hebben zich stedelijke ontwikkelin-

gen buiten de omwalling voorgedaan. De eerste uitbreidingen van de stad wa-

ren de wijken De Engk en Frankenhof ten westen van de binnenstad. 

2 . 2   

R u i m t e l i j k e  s t r u c t u u r  

Als eerste uitbreiding van de stad Wijk bij Duurstede ontstond ten westen van 

de binnenstad de wijk De Engk. Typisch in de wijk zijn de rijen eengezinswo-

ningen, in twee lagen met een flauw zadeldak evenwijdig aan de straat. Daar-

naast komen aan de westzijde van het plangebied en langs de Steenstraat 

gestapelde woningen voor. 

 

In de noordelijke helft van het plangebied komt een repeterend patroon voor, 

van L-vormige rijtjes met woningen met groene hofjes tussen de bebouwing 

(de zogenoemde ‘stempels’). Voorbeelden hiervan zijn te vinden aan de Baron 

van Lyndenstraat, de Van Gaasbeekstraat, de Van Abcoudestraat en de Jacob 

van Ruisdaelstraat. 

 

                                                   
2 Wijk bij Duurstede 700 jaar stad, ruimtelijke structuur en bouwgeschiedenis, geredigeerd 

door M. A. van der Eerden-Vonk, J. Hauer,G. W. J. van Omme 
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K e n m e r k e n d e  w o n i n g b o u w  i n  ‘ s t e m p e l s ’  ( o r a n j e  d a k e n )  ( b r o n :  

G o o g l e E a r t h )  

 

Centraal in de wijk de Engk (zuidzijde plangebied) is een zone met maatschap-

pelijke voorzieningen aanwezig. Onlangs is Woonzorg Nederland gestart met de 

(ver-) nieuwbouw van het daar aanwezige Ewoud en Elisabeth Gasthuis. De 

maatschappelijke functie zal daar in de toekomst worden uitgebreid en ver-

ruimd. 

 

De Engk ligt centraal in Wijk bij Duurstede. Hierdoor vormt de wijk een ver-

binding tussen de binnenstad, de wijk de Horden en het Hordenpark. De be-

langrijkste verbindingslijnen tussen de binnenstad en de Horden zijn de 

Steenstraat en de Gansfortstraat. 

 

De Steenstraat is de belangrijke verbinding voor autoverkeer en de bus. Bo-

vendien zijn aan de Steenstraat publieke functies gevestigd als het gemeente-

huis, banken en een apotheek.  

 

De Gansfortstraat is een belangrijke verbinding voor voetgangers en fietsers 

naar de binnenstad. Voorheen was aan de Gansfortstraat het busstation gele-

gen. Dit is nog duidelijk herkenbaar in het straatprofiel. De straat wordt nu 

nog sterk gedomineerd door het autoverkeer. 

 

De Engk wordt gekenmerkt door een heldere stedenbouwkundige opzet die 

wordt ondersteund en versterkt door de beplantingsstructuur. De plantsoentjes 

VERBINDINGSLIJNEN 

BEPLANTINGSSTRUCTUUR 
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ten noorden van de David van Bourgondiëweg en langs de flats aan de Dirk 

Fockstraat bestaan zowel uit functioneel groen (spelen en verblijf) en kijk-

groen (bomen en heesters). 

 

Verder staan er bomen her en der in wijk verspreid (met name de wat oudere 

bomen) en zijn er enkel beeldbepalende losse boomstructuren (onder andere 

in de stempels). 

 

De openbare ruimte zal onder handen worden genomen. Ter plaatse van de 

David van Bourgondiëweg is een waterloop voorzien die zal aansluiten op het 

water van het Hordenpark en de Singel. Het startpunt zal nabij het Ewoud en 

Elisabeth Gasthuis komen te liggen. De exacte verschijningsvorm van de water-

loop staat echter nog niet vast. De voorkeur gaat uit naar een permanente 

watergang, (sloot of gracht). Er bestaat echter nog een kleine mogelijkheid dat 

er in plaats daarvan, gekozen wordt voor een wadi (een als groene zone die bij 

veel regen deels onderloopt en het hemelwater de mogelijkheid biedt te infil-

treren in de bodem). Het hoofddoel van de watergang/wadi is in ieder geval 

om een robuust watersysteem te realiseren met meer waterbergingscapaciteit 

en het creëren van stedenbouwkundige kwaliteit. 

 

U i t g an g s pu n t en  b e s te m m i n g s p l a n :   

 De Steenstraat houdt, als belangrijke verkeersverbinding, de bestem-

ming ‘Verkeer’.  

 De overige wegen en verblijfsgebieden worden als ‘Verkeer – Verblijfs-

gebied’ bestemd.  

 De belangrijke groenstructuren worden in de groenbestemming opgeno-

men.  

2 . 3   

F u n c t i o n e l e  s t r u c t u u r  

2 . 3 . 1   

W o n e n  

Er staan hoofdzakelijk woningen in het plangebied. De woningen bestaan uit 

veelal uit rijtjeswoningen en aan de westzijde komen nog enkele gestapelde 

wooncomplexen voor. De kwaliteit en de samenstelling van een deel van de 

woningen sluit niet optimaal aan op de samenstelling die in de toekomst ge-

wenst is. Mede hierdoor is de herstructurering van de Engk opgestart. 

 

In de, in juni 2011 vastgestelde, ‘Ontwikkelingsvisie De Engk, De uitwerking 

van een visie’ zijn verschillende ontwikkelingen ten aanzien van de woonfunc-

tie uitgewerkt. In de visie zijn de ontwikkelingen in verschillende deelgebieden 

ingedeeld. In de deelgebieden 1, 2, 4A, 5 A, 5B en 6 zijn ontwikkelingen op het 

gebied van wonen voorzien. Onderdelen van de herstructurering zijn reeds 

WATERGANG/WADI 

HUIDIGE SITUATIE 

ONTWIKKELINGEN  
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uitgevoerd. Zo is rond 2006 deelgebied 0 (Ruisdaelhof) gerealiseerd: bestaande 

uit 34 appartementen voor senioren. 

Verder is deelgebied 4B relevant, waar wellicht 30 zelfstandige ouderenwonin-

gen worden ontwikkeld. Dat maakt onderdeel uit van een maatschappelijke 

bestemming en komt om die reden in de volgende paragraaf ‘Maatschappelijk’ 

aan bod. 

 

 
D e e l g e b i e d e n  u i t  ‘ O n t w i k k e l i n g s v i s i e  D e  E n g k ’  

 

D e e l g e b i ed  1  

In de ontwikkelingsvisie wordt er rekening mee gehouden dat de flat tussen de 

Dirk Fockstraat en de Hordenweg op termijn gesloopt zal worden. Er zijn 

evenwel nog geen concrete (nieuwbouw)plannen voor deze locatie, maar er 

zijn wel reeds stedenbouwkundige randvoorwaarden geformuleerd. Binnen 

deze voorwaarden kunnen er meer woningen gerealiseerd worden en kan er 

hoger worden gebouwd. Of het bestaande gebouw (deels) zal worden opgeno-

men in de nieuwe plannen is onderwerp van nadere studie die in overleg tus-

sen de gemeente en de woningstichting Volksbelang zal worden uitgevoerd. 

Parkeren voor de bewoners vindt wellicht plaats in een parkeergarage onder 

het gebouw. Op het maaiveld kunnen ook (halfverdiepte) parkeerplaatsen 

worden gemaakt.  

 

D e e l g e b i ed  2  

Op hoek van de Gansfortstraat en de David van Bourgondiëweg zal, ten noord-

westen van het E&E-terrein, kan eveneens ruimte worden gemaakt voor wo-

ningbouw. Parkeren voor de bewoners dient hierbij zoveel mogelijk plaats 

vinden op eigen terrein conform de parkeernormen.  
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D e e l g e b i ed  4 A  

Op de hoek van de David van Bourgondiëweg en de Jacob van Ruisdaelstraat is 

ruimte voor een woongebouw van maximaal vier bouwlagen. Deze bouwhoogte 

komt overeen met de bestaande Ruisdaelhof. Naast of in plaats van de woon-

functie kan de begane grond ook ruimte bieden aan een maatschappelijke 

voorziening, zoals een huisartsenpost en fysiotherapiepraktijk.  

 

D e e l g e b i ed  5A  

De stempels in deelgebied 5A worden heringericht waarbij een deel als bouw-

kavel t.b.v. een vrijstaande woning wordt uitgegeven en het overige als par-

keerplaats wordt ingericht. Hierbij wordt ruimte gecreëerd voor een 

ontsluiting aan de achterzijde van de woningen aan de David van Bourgon-

diëweg. Dit is noodzakelijk omdat de ontsluiting voor de auto via de David van 

Bourgondiëweg komt te vervallen op het moment dat de wadi/watergang 

wordt gerealiseerd. 

 

D e e l g e b i ed  5B  

In de visie voor de gestapelde woningen aan de Steenstraat (deelgebied 5B) 

wordt er van uit gegaan dat deze woningen vervangen worden door nieuwe 

woningen. De bouwhoogte van de nieuwbouwcomplexen zal bestaan uit maxi-

maal drie lagen met een vierde terug liggende laag. 

 

Op de begane grond kan de mogelijkheid geboden worden om naast het woon-

eenheden kleinschalige bedrijfseenheden (voor bijvoorbeeld ateliers, kantoor-

tjes et cetera) met een maximale oppervlakte van 50 m² te realiseren. Hierbij 

is detailhandel echter niet toegestaan. Daarnaast zal aan de achterzijde op de 

begane grond ruimte worden gereserveerd, om onder de hogere bouwlagen te 

parkeren.  

 

In het meest oostelijk gelegen woningblok aan de Steenstraat zal ruimte wor-

den geboden aan een dienstverlenende instelling of een maatschappelijke 

voorziening (bijvoorbeeld zorg) die zowel de begane grond als de eerste ver-

dieping hiervoor kunnen benutten. Indien hiervan geen gebruik zal worden 

gemaakt, kunnen deze verdiepingen tevens worden gebruikt ten behoeve van 

woonfuncties. De overige twee verdiepingen mogen hierbij uitsluitend benut 

worden ten behoeve van de woonfunctie. 

 

D e e l g e b i ed  6  

De school De Driehoek op de hoek van de Hordenweg en de Steenstraat (deel-

gebied 6) zal eveneens op termijn verdwijnen. Ook op deze locatie wordt 

nieuwe woningbouw mogelijk gemaakt. Ook voor deze ontwikkeling geldt dat 

er nog geen exacte uitwerking van het plan gereed is. Wel zijn de stedenbouw-

kundige randvoorwaarden bekend, waarbij wordt uitgegaan van ten hoogste 68 

woningen, met bebouwing aan de Steenstraat, Hordenweg en Gossaertstraat. 

Aan de zijde van de Steenstraat en de Hordenweg wordt gedacht aan maximaal 

vier lagen en aan de Gossaertstraat maximaal drie bouwlagen. Tevens wordt 

uitgegaan van een terugliggende bovenste laag en van een bescheiden hoogte-
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accent op de hoek van de Steenstraat en de Hordenweg (5 lagen). Parkeren 

vindt wellicht plaats in een parkeergarage onder het gebouw. Op het maaiveld 

kunnen ook (halfverdiepte) parkeerplaatsen worden gemaakt. 

 

U i t g an g s pu n t en  b e s te m m i n g s p l a n :   

 De bestaande woonbebouwing is gedetailleerd opgenomen in de be-

stemming 'Wonen'. Op de kaart zijn binnen deze bestemming bouwvlak-

ken aangegeven waarbinnen de hoofdgebouwen dienen te worden 

gesitueerd. Daarbij zijn op de verbeelding de maximale goot- en bouw-

hoogten aangegeven. Tevens is aangegeven waar twee-aan-één dient te 

worden gebouwd.  

 Voor de bouwblokken aan de Steenstraat wordt een regeling opgenomen 

die het mogelijk maakt om kleinschalige bedrijfseenheden op de begane 

grond toe te staan. 

 In het meest oostelijk gelegen bouwblok aan de Steenstraat en in deel-

gebied 4a zullen naast de woonfunctie dienstverlenende of maatschap-

pelijke functies mogelijk worden. Hiervoor zal een gemengde 

bestemming worden opgenomen. 

 De nieuwe woningbouwlocaties worden waar mogelijk gedetailleerd 

bestemd en waar nodige in een wat ruimere woonbestemming opgeno-

men.  

 Voor de nieuwe ontwikkelingen in deelgebied 6 en deelgebied 1, zullen 

de bestemmingen ‘Wonen - Uit te werken 1’ respectievelijk ‘Wonen - 

Uit te werken 2’ worden opgenomen.  

2 . 3 . 2   

M a a t s c h a p p e l i j k  

Woonzorg Nederland is 2010 begonnen met de uitbreiding van het Ewoud en 

Elisabeth Gasthuis. De uitbreiding maakt onderdeel uit van de modernisering 

van het gasthuis. Het plan gaat uit van modernisering van de bestaande be-

bouwing, het toevoegen van nieuwe functies en uitbreiding/nieuwbouw van 

het bestaande gasthuis.  

 

D e e l g e b i ed  4B  

De nieuwbouw vindt plaats aan de noordoost- en oostzijde van het huidige E&E 

Gasthuis. De nieuwbouw telt aan de Gansfortstraat vijf bouwlagen, aflopend 

tot drie bouwlagen aan de David van Bourgondiëweg en vier bouwlagen in het 

middengebied. Op de begane grond (zijde Gansfortstraat) kan ruimte worden 

geboden voor een ruime zorgboulevard, waarin verschillende voorzieningen 

zijn opgenomen zoals: fysiotherapie, dagopvang, restaurant, grand café, zorg-

loket, et cetera.  

 

In de toekomst kunnen naast deze zorgvoorzieningen mogelijk nog 30 zelfstan-

dige ouderenwoningen worden gerealiseerd, waarvan er twee mogelijk een 

hospice-functie krijgen. De zorgwoningen hebben een eigen toegang, maar met 

de nabijheid van het zorgcentrum kan zorg op afroep worden geleverd. 
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In deelgebied 4a zal op de begane grondverdieping tevens de mogelijkheid 

worden geboden een maatschappelijke functie uit te oefenen.  

 

U i t g an g s pu n t en  b e s te m m i n g s p l a n :   

 Het bestemmingsvlak en bouwvlak van het E&E gasthuis en omgeving 

zijn in voorliggend bestemmingsplan aangepast, zodat de nieuwe ont-

wikkelingen op basis van dit bestemmingsplan kunnen plaatsvinden.  

 Binnen de maatschappelijke bestemming is ondersteunende horeca toe-

gestaan. 

 In deelgebied 4a zal op de begane grond de mogelijkheid worden gebo-

den een maatschappelijke functie uit te oefenen. Hiervoor zal een ge-

mengde bestemming worden opgenomen. 

 In het meest oostelijk gelegen bouwblok aan de Steenstraat zal naast de 

woonfunctie ruimte zijn voor een maatschappelijke functie op de bega-

ne grond en eerste verdieping. Voor dit deel zal een gemengde bestem-

ming worden opgenomen. 

2 . 3 . 3   

V e r k e e r  

De belangrijkste verkeersontsluiting wordt gevormd door Steenstraat aan de 

noordzijde van het plangebied en door de Gansfortstraat aan de zuidzijde van 

het plangebied. Aan de westzijde, buiten het plangebied, is de belangrijke 

wijkontsluitingsweg de Hordenweg gelegen. 

 

Mogelijk worden verschillende straten, waaronder de Steenstraat heringericht. 

Op een aantal plaatsen zijn extra parkeervoorzieningen voor de bewoners 

voorzien, vanwege de huidige parkeerdrukte in het gebied. Ook de Gansfort-

straat zal opnieuw worden ingericht.  

 

Ter plaatse van de David van Bourgondiëweg kan een watergang/wadi worden 

gerealiseerd, waardoor de verkeersfunctie voor auto’s grotendeels komt te 

vervallen. De woningen die aan de weg liggen zullen niet meer per auto be-

reikbaar zijn via de voorzijde. Voor auto's zal een voorziening aan de achter-

zijde van de woningen moeten worden gemaakt. De verbindingen voor 

langzaam verkeer aan de voorzijde zullen echter wel worden behouden. Daar-

naast kan op een locatie een calamiteitenontsluiting (oversteek voor hulpdien-

sten) worden gerealiseerd.  

 

Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren en de verkeerveiligheid te 

verbeteren, wordt op de kruising Frankenweg – Steenstraat - Hordenweg – Bo-

terslootweg ruimte gereserveerd voor de aanleg van een rotonde. 

 

U i t g an g s pu n t en  b e s te m m i n g s p l a n :   

 De verkeershoofdstructuur van de Steenstraat en de toekomstige roton-

de krijgen de bestemming 'Verkeer', de overige wegen worden voorzien 

van de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied'.  

HUIDIGE SITUATIE 

ONTWIKKELINGEN 
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 Vooruitlopend op de toekomstige rotonde worden de benodigde gronden 

rondom de kruising Steenstraat/Boterslootweg - Hordenweg eveneens 

bestemd als ‘Verkeer’. 

 Verkeersmaatregelen en eventuele herinrichting kunnen plaatsvinden 

binnen de verkeersbestemmingen.  

 Ter plaatse van de te realiseren watergang/wadi komt de bestemming 

‘Verkeer – Verblijfsgebied’ te vervallen. Hiervoor in de plaats komt de 

bestemming ‘Groen’. Binnen de bestemming zijn paden voor langzaam 

verkeer en calamiteitenontsluitingen toegestaan. 

2 . 3 . 4   

G r o e n ,  o p e n b a r e  r u i m t e  e n  w a t e r  

Het bestaande groen is versnipperd aanwezig door de Engk. Het groen bestaat 

voornamelijk uit gazon/ruw gras en bomen. 

 

De Groenvisie van de gemeente Wijk bij Duurstede gaat uit van bestaande 

kwaliteiten. Voor de Gansfortstraat, de David van Bourgondiëweg, de Van 

Ruisdaelstraat en de Steenstraat is opgenomen dat minimaal een eenzijdige 

bomenlaan ter oriëntatie moet worden opgenomen. De bomen die her en der 

in de wijk verspreid staan en de beeldbepalende losse boomstructuren (onder 

andere in de stempels) zullen waar mogelijk behouden blijven. 

 

De nieuw aan te leggen watergang zal een belangrijk nieuw groen element in 

de wijk gaan vormen. De watergang kan namelijk worden voorzien van groene 

oevers en aansluitend groenstroken waardoor een robuuste groene slinger door 

de wijk ontstaat.  

Mogelijk wordt er voor gekozen om in plaats van een watergang in de vorm van 

een gracht of sloot, een wadi aan te leggen. Een wadi is een ondiepe groen-

strook die het grootste deel van de tijd droog staat. Bij regenbuien stroomt 

het regenwater van daken en oppervlakteverhardingen in de wijk via een stel-

sel van goten naar de wadi. In de wadi wordt het water tijdelijk vastgehouden 

zodat het de tijd krijgt om in de bodem te infiltreren.  

De aanleg van de watergang met natuurvriendelijke oever(s) of een wadi zal 

leiden tot een bijzondere (waterminnende) groenstrook dwars door de wijk.  

 

HUIDIGE SITUATIE 

ONTWIKKELINGEN EN 

BELEID 
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G r o e n s t r u c t u u r k a a r t  W i j k  b i j  D u u r s t e d e  

 

U i t g an g s pu n t en  b e s te m m i n g s p l a n :   

 Structureel groen krijgt de bestemming 'Groen'. Hierbij wordt zoveel 

mogelijk aangesloten op de Groenstructuurkaart, waarop onder andere 

het structurele groen is aangegeven. Incidenteel gaat het daarbij om 

stroken die ten onrechte aan de hoofdgroenstructuur zijn onttrokken. 

 De groene zone rondom de watergang/wadi worden eveneens als ‘groen’ 

bestemd 

 Uitgeefbaar groen wordt als 'Wonen' of 'Tuin' bestemd.  

 Het overige groen betreft voornamelijk bermen en kleine groenperken, 

deze passen binnen de verkeersbestemmingen.  

 In de bestemmingen 'Verkeer' en 'Verkeer - Verblijfsgebied', is ruimte 

voor speelplekken voor kinderen en jongeren. Dit wordt niet apart aan-

geduid, maar opgenomen in de doeleindenomschrijving, zodat het over-

al mogelijk is. Dit bevordert de flexibiliteit. 
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3 3  U i t v o e r i n g s -

a s p e c t e n  

3 . 1   

B o d e m  

In het kader van de onderzoeksplicht dient onder meer de bodemgesteldheid in 

het plangebied in kaart te worden gebracht. Onderzocht moet worden of de 

bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een eventuele bodemverontreini-

ging heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan. De gemeente heeft een bo-

demkwaliteitskaart en een bodembeheerplan vastgesteld teneinde actief 

bodembeheer te kunnen voeren. Dit maakt het mogelijk om verantwoord om 

te gaan met (veelal) licht verontreinigde grond.  

Per 1 januari 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden voor wa-

terbodems en per 1 juli 2008 is het in werking getreden voor landbodems. De 

gemeente heeft een bodemfunctieklassenkaart vastgesteld, met een indeling 

in gebruik van: wonen, industrie en overig (landbouw en natuur). Voorlopig 

wordt er gebruikgemaakt van het overgangsrecht, waarbij de gemeente ge-

bruik blijft maken van de bodemkwaliteitskaart en bijbehorend bodembeheer-

plan. Onderstaande kaart geeft de bodemkwaliteit weer. 

 

 
B o d e m k w a l i t e i t  
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Volgens de Bodemkwaliteitskaart d.d. mei 2002 is de Engk gelegen in de zone 

‘bebouwing vanaf 1940’. Hiervoor geldt dat de algemene bodemkwaliteit goed 

is, behoudens enkele lichte verhogingen. Lichte verontreinigingen vormen geen 

problemen met grondverzet of werkzaamheden in de grond. Als kanttekening 

bij de bovenstaande kwaliteit moet worden gemeld dat de bodemkwaliteits-

kaart van de gemeente gedateerd is.  

 

B o d e m o n d er z o e k  t . b . v .  W a t e r g an g / w ad i  D .  Va n  B o u r g o n -

d i ëw eg  

Ter plaatse van de te realiseren watergang/wadi is door DIBEC een bodemon-

derzoek (Nader bodemonderzoek d.d. 12 januari 2010) verricht. Tijdens veld-

werkzaamheden zijn bij meerdere boringen verontreinigingen waargenomen. 

De totale omvang van de verontreiniging wordt geraamd op circa 100 m³, 

waarvan circa 25 m³ sterk verontreinigd. Het grondwater is verontreinigd over 

een oppervlakte van ongeveer 300 m², waarvan ongeveer 155 m² sterk is ver-

ontreinigd. Op basis van deze hoeveelheden betreft het een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Gezien de situering rond de grondwaterspiegel in een 

goed doorlaatbare zandlaag bestaat het risico op verspreiding van de veront-

reiniging. In mei t/m december 2011 heeft de sanering van deze verontreini-

ging plaats gevonden.  

 

A l g em e e n  v e r k e n n en d  b o d e m o n d er z o e k  

In oktober 2010 is door PJ Milieu BV in opdracht van de gemeente het ‘verken-

nend bodemonderzoek Woonwijk De Engk, Wijk bij Duurstede’ (rapportnr. 

1041501A) uitgevoerd. Het onderzoek heeft tot doel een beter beeld te krijgen 

van de actuele stand van de bodemkwaliteit in het gehele plangebied. 

Naar aanleiding van het verkennend bodem onderzoek wordt geconcludeerd 

dat er op enkele plekken in het plangebied lichte verontreinigen zijn aange-

troffen in de bovengrond (klei), de ondergrond (klei) en in het grondwater. De 

vastgestelde milieuhygiënisch bodemkwaliteit vormt echter geen belemmering 

voor de voorgenomen herinrichting van woonwijk De Engk. Een aanvullend 

onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.  

 

Hierbij wordt opgemerkt dat bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen 

vanuit het plangebied, wel een aanvullende keuring van de af te voeren partij 

noodzakelijk wordt geacht.  

 

C o n c l u s i e   

Geconcludeerd kan worden dat de vastgestelde milieuhygiënisch bodemkwali-

teit geen belemmering vormt voor de voorgenomen herinrichting van de 

woonwijk De Engk. 
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3 . 2   

W a t e r  

W a t er b e l e i d  

N o t a  r u i m te  

Een van de speerpunten van de Nota Ruimte is het behoud en de versterking 

van het watersysteem. Met het Waterbeleid 21
e
 eeuw spelen de waterbeheer-

ders in op de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen, die hogere eisen 

stellen aan het waterbeheer. Het gaat hierbij om onder meer de klimaatver-

andering, bodemdaling en zeespiegelrijzing. Het waterbeleid 21
e
 eeuw heeft 

twee principes voor duurzaam waterbeheer geïntroduceerd. Dit zijn de tritsen: 

-  vasthouden, bergen en afvoeren; 

-  schoonhouden, scheiden en zuiveren. 

 

De trits 'vasthouden, bergen en afvoeren' houdt in dat overtollig water zoveel 

mogelijk in het plangebied wordt vastgehouden in de bodem (infiltratie) en in 

het oppervlaktewater wordt geborgen. Vervolgens wordt zo nodig het water 

tijdelijk geborgen in bergingsgebieden en pas als vasthouden en bergen te 

weinig opleveren, wordt het water afgevoerd. De norm voor afvoer van over-

tollig water is 1,5 l per seconde per ha. Het huidige watersysteem is op basis 

van deze norm aangelegd. Ruimtelijke ontwikkelingen dienen te voldoen aan 

deze kwantiteitsnorm. 

 

Bij 'schoonhouden, scheiden en zuiveren' gaat het erom dat het water zoveel 

mogelijk schoon wordt gehouden. Vervolgens worden schoon en vuil water 

zoveel mogelijk gescheiden en als laatste, wanneer schoonhouden en scheiden 

niet mogelijk is, komt het zuiveren van verontreinigd water aan bod. 

 

G e m ee n t e l i j k  w a t e r p l a n   

De gemeente Wijk bij Duurstede en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijn-

landen hebben, in samenwerking met de overige waterpartners, een gemeen-

telijk Waterplan voor stedelijk gebied opgesteld. Hierin zijn de ambities van 

de gemeente met betrekking tot alle waterthema's vastgelegd.  

 

Doelstellingen uit het waterplan zijn: 

 een veilig, schoon, gezond en boeiend watersysteem voor mens en na-

tuur, nu en in de toekomst; 

 een inrichting van het gebied die veilig is bij extreme neerslag, hoge 

rivierstanden of extreme droogte; 

 een optimaal ingerichte (afval)waterketen waarbij schoon en vuil water 

gescheiden zijn; 

 dat er sprake is van een kwaliteitsimpuls voor de beleving en het beheer 

van het water; 
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 behoud en waar mogelijk verbetering van de waterkwaliteit, ecolo-

gische, cultuurhistorische, agrarische, recreatieve en toeristische water-

functie; 

 water als 'drager' van nieuwe plannen. 

 

Voor het waterbeheer hanteert het waterschap de uitgangspunten die zijn 

vastgelegd in onder meer Keur en "Water voorop!" Waterbeheerplan 2010-2015. 

Het waterbeheerplan beschrijft in hoofdlijnen de belangrijkste doelen en 

maatregelen die het waterschap de komende zes jaar wil bereiken en uitvoe-

ren. In het plan staat hoe Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt 

voor een duurzaam, schoon en veilig watersysteem. In het waterbeheerplan 

zijn onder meer de maatregelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 

vastgelegd. Voor de maatregelen geldt een resultaatsverplichting voor eind 

2015. De doelen die aan deze maatregelen ten grondslag liggen zijn vastgelegd 

in het Waterplan van de Provincie Utrecht. 

 

E u r o p e s e  Ka d e r r i c h t l i j n  Wa te r  ( KR W )  

Sinds 22 december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. 

Met deze richtlijn wil Europa het oppervlakte- en grondwater kwalitatief en 

ecologisch beschermen en verbeteren en een duurzaam gebruik van water 

bevorderen. De Europese Kaderrichtlijn water stelt doelen voor een goede 

ecologische en chemische toestand van het oppervlaktewater en het grondwa-

ter. Voor de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water binnen Ne-

derland heeft de afgelopen jaren een intensieve samenwerking op het niveau 

van (deel)stroomgebieden en gebiedsprocessen plaatsgevonden.  

 

Uitgangspunten en principes van de Europese Kaderrichtlijn Water: 

- de vervuiler betaalt; 

- de gebruiker betaalt; 

- sinds 2000 geen achteruitgang van chemische en ecologische toestand; 

- resultaatverplichting in 2015; 

- stroomgebiedbenadering (op Europees niveau). 

 

Als rapportage-eenheid richting Brussel worden de waterlichamen aangehou-

den. Dit zijn wateren met een achterliggend stroom- of afwateringsgebied van 

10 km
2
 of meer. In het plangebied zijn geen waterlichamen van dergelijk om-

vang gelegen. 

 

W a t er  i n  h e t  p l a n g eb i ed  

In dit bestemmingsplan komen geen waterkeringen voor en het plangebied is 

niet gelegen in een zoekgebied voor verruiming van het hoofdwatersysteem. 

Tevens komen in het plangebied geen watergangen van belang voor.  

 

Ter plaatse van de David van Bourgondiëweg is een nieuwe, verbonden, water-

gang/wadi voorzien. In de huidige situatie wordt het hemelwater via een ge-

mengd rioleringsstelsel afgevoerd. Door de aanleg van de nieuwe 
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watergang/wadi kan het hemelwater in het gehele middengebied en de nabij-

gelegen verharding naar deze watergang worden afgevoerd en worden afge-

koppeld van de riolering. Daarnaast kan ook het hemelwater uit een groot deel 

van het woongebied ten zuiden van het plangebied hierop worden aangesloten. 

Bij de verdere uitwerkingen zal rekening worden gehouden met de benodigde 

waterhuishoudkundige voorzieningen.  

 

B e v e i l i g i n g  t eg e n  o v e r s t r o m i n g en  en  w a te r o v er l a s t  

Algemene doelstelling is het garanderen van het gewenste beveiligingsniveau 

tegen overstromingen en wateroverlast. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in: 

waterkeringen, ruimte voor het hoofdwatersysteem, de 'bergingstrits' (vast-

houden, bergen en afvoeren) en wateroverlast. 

 

O pp e r v l ak t e w a t e r kw a n t i t e i t  w a t e r s c h a p  e n  g em e e n t e  

Als ruimtelijke ontwikkelingen een toename van de verharding van meer dan 

500 m
2
 in stedelijk gebied of 1.000 m

2
 in landelijk gebied tot gevolge hebben, 

kan dit gevolgen hebben voor het watersysteem. In het onderhavig plan is 

sprake van een toename van verhard oppervlak met mogelijk meer dan 

500 m². Het hemelwater van dit oppervlak komt versneld tot afvoer. Om de 

waterhuishouding niet te verslechteren, moet de versnelde afvoer worden 

voorkomen of gecompenseerd. Voorkomen of compenseren kan op verschillen-

de manieren: 

 Het hemelwater van het verhard oppervlak infiltreren in de bodem. 

 Het uitbreiden van het oppervlaktewater. Om de extra hemelwateraf-

voer op te vangen zal het huidige oppervlaktewatersysteem vergroot 

moeten worden. Als richtlijn stellen wij dat de grootte van het extra 

oppervlaktewater 10-15% van het extra verharde oppervlak is. Bij grote 

ontwikkelingen dient niet de richtlijn te worden gehanteerd, maar dient 

de benodigde waterberging te worden berekend in samenspraak met het 

waterschap. 

Er wordt met de aanleg van een watergang/wadi gekozen voor de laatste op-

tie. Uitgangspunt is dat er door de ontwikkeling geen afwenteling op het om-

liggende watersysteem optreedt. Het waterschap wordt nauw betrokken bij de 

verdere uitwerkingen. 

 

G r o n d w a t e r  

Met betrekking tot ondiep grondwater is het van belang dat elders en andere 

ondergrondse constructies dampdicht aangelegd worden. Hierdoor wordt in de 

toekomst voorkomen dat wateroverlast ontstaat. 

 

W a t er k w a l i t e i t  en  ec o h yd r o l o g i s ch e  v a r i a t i e  

Ook in de (afval)waterketen wordt de 'kwaliteitstrits' als uitgangspunt gehan-

teerd. De riolering is gericht op het afvoeren van afvalwater naar de afvalwa-

terzuivering. Dit betekent dat:  

 vervuiling van neerslag op verhardingen wordt voorkomen; 
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 het oppervlak aan verhardingen is geminimaliseerd en waar mogelijk 

zijn verhardingen waterdoorlatend; 

 hemelwater van schone verharde oppervlakken wordt afgevoerd op de 

bodem(infiltratie) of naar oppervlaktewater. 

 

Voor nieuwe ontwikkelingen dient rekening gehouden worden met deze 'kwali-

teitstrits'. In het Waterhuishoudingsplan 2005-2010 (Provincie Utrecht) wordt 

gestreefd naar afkoppeling van het verharde oppervlak voor nieuwbouw, waar-

bij gemiddeld 80% niet aan het riool wordt gekoppeld. 

 

Het Milieubeleidsplan 2010-2014 “Wijk bij Duurzaam” en waterkwaliteitbeleid 

waterschap zetten in op het zoveel mogelijk ontkoppelen van hemelwateraf-

voeren van de riolering. Daarnaast is het bij het schoonhouden van hemelwater 

van belang dat uitlogende materialen als zink, lood, koper en Bitumen zonder 

KOMO-keurmerk niet worden toegepast, daar waar deze materialen in contact 

komen met het hemelwater, zoals dak, dakgoot en regenpijpen. 

 

G o ed e  b e h e er sb a a r h e i d  v an  h e t  w a t e r s y s t e e m  

Een algemene doelstelling van de waterbeheerders is het behouden of verbete-

ren van de beheersbaarheid van het watersysteem. In het kader van het be-

stemmingsplan is dit met name van belang bij ontwikkelingen langs 

watergangen. Langs watergangen dient ruimte vrij gehouden te worden (geen 

obstakels) voor beheer en onderhoud. Voor hoofdwatergangen geldt een be-

schermingszone van 5 m, voor tertiaire watergangen 2 m. Voor waterkeringen 

gelden andere beschermingszones en wordt verwezen naar de Keur van het 

waterschap. 

In het plangebied komen geen bestaande hoofdwatergangen, tertiaire water-

gangen of waterkeringen voor.  

 

P r o c ed u r e  w a t e r t o e t s  

Op basis van beleid dat voortkomt uit de nota 'Waterbeleid 21
e
 eeuw' is een 

watertoetsproces ingesteld bij de ruimtelijke planvorming. Ruimtelijke ont-

wikkelingen met gevolgen voor (grond)water dienen besproken te worden in 

kader van de watertoets met de waterbeheerders, zoals Hoogheemraadschap 

De Stichtse Rijnlanden, Rijkswaterstaat en de provincie Utrecht. 

 

Het watertoetsproces heeft tot doel om elkaar vroegtijdig te informeren, advi-

seren, afwegen en beoordelen van het belang van water en dit in ruimtelijke 

plannen gestalte te geven. Een watertoetsproces leidt onder andere tot een 

waterparagraaf in het plan.  

 

De watertoets moet ervoor gaan zorgen dat er bij de inrichting van ons land 

bewust rekening wordt gehouden met water. De waterbeheerder en initiatief-

nemers (veelal gemeenten) nemen daarvoor samen de waterhuishoudkundige 

doelstellingen zichtbaar en evenwichtig mee bij alle ruimtelijke plannen of 

ingrepen.  
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De watertoets is sinds 1 november 2003 wettelijk verplicht. In het kader van 

dit bestemmingsplan en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen zal overleg 

plaatsvinden met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en andere 

waterbeheerders.  

 

W a t er t o e t s  

In het kader van het vooroverleg heeft het Waterschap/Hoogheemraadschap 

De Stichtse Rijnlanden positief over het voorliggende bestemmingsplan geadvi-

seerd. Het voldoet namelijk aan de belangrijkste minimale voorwaarde, het 

“stand-still beginsel”. Verder zal het waterschap de ontwikkelingen monitoren 

en vindt er regelmatig overleg plaats met het waterschap over dit plan. 

Daarbij wordt opgemerkt dat in een eerder stadium reeds enkele malen over-

leg plaatsgevonden heeft tussen (vertegenwoordigers van) de gemeente en het 

waterschap over de voorgenomen aanleg van de watergang/wadi. 

 

U i t g an g s pu n t en  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l an  

 De aan te leggen watergang/wadi zal worden opgenomen in de bestem-

ming ‘Groen’. In de groenbestemming zal water mede worden bestemd. 

 De watergang/wadi moet voldoende bergingscapaciteit kunnen bieden 

om het hemelwater uit delen van het plangebied te kunnen afkoppelen. 

3 . 3   

G e l u i d  

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft in de 'Geluidsnota gemeente Wijk bij 

Duurstede'(2004) het gemeentelijk geluidbeleid neergelegd.  

 

De doelstelling van de geluidsnota is in eerste instantie voor burgers, bedrijven 

en andere belanghebbenden binnen de gemeente inzichtelijk te maken hoe de 

wettelijke taken en verplichtingen worden ingevuld. Ook is aangegeven hoe, 

bovenop het wettelijk raamwerk, voor de toekomst een hoogwaardige geluids-

kwaliteit voor de inwoners van Wijk bij Duurstede kan worden gerealiseerd. 
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G e b i e d s t y p e  

 

 

 

Met behulp van een gebiedsgerichte aanpak zijn in de Geluidsnota oplossingen 

gezocht voor het spanningsveld tussen wonen, werken en recreëren. Door ge-

biedsgericht gewenste geluidskwaliteiten te benoemen, wordt zo goed moge-

lijk aangesloten bij de aanwezige geluidsbronnen en tevens optimaal rekening 

gehouden met het specifieke gebruik van een gebied. 

 

Per gebiedstype is de (gewenste) streefwaarde geformuleerd. Dit is het refe-

rentieniveau van het achtergrondgeluid dat gemiddeld in de wijk/het gebied 

aanwezig wenselijk is ter plaatse van gevels van woningen en andere geluids-

gevoelige bestemmingen. Plaatselijke afwijkingen zijn mogelijk tot 5 dB(A) 

boven de streefwaarde, mits dit binnen het gebied zelf weer wordt gecompen-

seerd. Bij grotere overschrijdingen van de streefwaarde moet dit apart worden 

gemotiveerd en vastgelegd. 

 

V e r k e er s l a w aa i  

In het kader van de Wet geluidhinder 2007 bevinden zich langs alle wegen 

zones, met uitzondering van wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf 

aangeduid gebied en wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur 

geldt.  

 

De Hordenweg kent een snelheidregime van 50 km/h. Een deel van het plange-

bied bevindt zich binnen de onderzoekszone voor verkeersgeluid van de 

Hordenweg. In het voorliggende geval worden nieuwe geluidgevoelig objecten 
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in de vorm van woningen en/of appartementen mogelijk gemaakt. Om die 

reden dient een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd.  

 

De Frankenweg, gelegen ten westen van het plangebied, heeft een geluidszone 

van 200 m die eveneens voor een gedeelte binnen het plangebied gelegen is. 

Binnen deze zone wordt echter de realisatie van nieuwe geluidgevoelige func-

ties niet mogelijk gemaakt.  

 

De overige wegen in en om het plangebied hebben een snelheidsregime van 

30 km/h en vallen daarmee formeel niet onder de Wet geluidhinder (Wgh). De 

verkeersintensiteit op de Steenstraat is echter dusdanig hoog dat in het kader 

van een goede ruimtelijke ordening toch onderzoek gedaan moet worden naar 

de geluidshinder ten gevolge van het wegverkeer op deze weg. Zo kan in kaart 

worden gebracht of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. 

 

H o r d e nw eg  

Voor de Hordenweg is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Met behulp van 

standaardrekenmethode I (SRMI) is de ligging van zowel de 48dB-contour als de 

53dB-contour bepaald. Tussen het plangebied en de Hordenweg bevindt zich 

geen bebouwing, waardoor het verkeersgeluid van de weg eventueel kan wor-

den gedempt. Er is dan ook sprake van vrije veldcondities. 

 

De verkeersintensiteit van de Hordenweg bedraagt ruim 6900 motorvoertuigen 

per etmaal. De resultaten van de berekening zijn in onderstaande tabel opge-

nomen. Gezien de mogelijkheid wordt geboden om gestapelde woningen te 

realiseren, zijn de contouren op zes verschillende waarneemhoogtes bepaald. 

SRMI gaat uit van vrije veldcondities. In de bijlagen zijn de volledige bereke-

ningen opgenomen.  

 

Straat Hoogte waarneming 48 dB 53dB 

Hordenweg (Steenstraat-Gansfortstraat) 3 34,2 m 16,5 m 

Hordenweg (Steenstraat-Gansfortstraat) 6 49,0 m 24,3 m 

Hordenweg (Steenstraat-Gansfortstraat) 9 51,1 m 21,1 m 

Hordenweg (Steenstraat-Gansfortstraat)  12 51,8 m 21,3 m 

Hordenweg (Steenstraat-Gansfortstraat) 15 52,0 m 20,0 m 

Hordenweg (Steenstraat-Gansfortstraat) 18 51,8 m 18,2 m 

 

De berekende 48dB-contour voor de Hordenweg ligt op een afstand van maxi-

maal 52.0 m uit de as van de weg. De 53 dB-contour ligt op maximaal 24,3 m.  

 

S t e e n s t r a a t  e n  F r a nk e n w eg  

In het kader van een nieuwbouwproject aan de Steenstraat 14 (grenzend aan 

het plangebied), is door SAB in augustus 2008 akoestisch onderzoek verricht 

naar de geluidshinder ten gevolge van wegverkeer van zowel Steenstraat en 

Frankenweg. 
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Om de ligging van de 48 dB-contouren onder vrije-veldsituatie, te bepalen is 

gebruikgemaakt van de standaardrekenmethode I berekening. In de onder-

staande tabel wordt de berekende afstand van de 48 dB-contour tot de wegas 

weergegeven.  

 

Weg(vak) Afstand 48 dB-contour tot de wegas in 

meters 

Frankenweg 25 m 

Steenstraat 48 m 

A f s t a n d  v a n  d e  4 8  d B - c o n t o u r  t o t  d e  w e g a s .  

 

C o n c l u s i e  

Het bestemmingsplan biedt op enkele plaatsen binnen de 48dB-contour van de 

genoemde wegen, de mogelijkheid om nieuwe geluidgevoelige functies te rea-

liseren. In het kader van de bestemmingsplan zal daarom een hoger grens-

waarde moeten gaan worden vastgesteld. 

 

O n t h e f f i n g  

De nieuwbouwlocaties voldoen niet aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde 

van 48 dB. Het beleid van de gemeente is er opgericht dat, in geval van ge-

luidhinder, maatregelen ter eerst aan de bron moeten plaatsvinden. Voor mo-

gelijke nieuwbouwlocaties is het op grond van met name financiële redenen 

ongewenst om aan de bron maatregelen te treffen. Daarnaast zijn alternatieve 

routes niet voorhanden.  

Indien maatregelen aan de bron niet reëel blijken komen de maatregelen in de 

overdracht van het geluid (bijvoorbeeld het plaatsen van geluidsschermen) aan 

bod. Het is vanuit stedenbouwkundig perspectief echter niet wenselijk een 

geluidscherm of geluidswal te realiseren tussen de betreffende wegen en de 

nieuwe woningen. In deze situatie zijn er geen maatregelen mogelijk om de 

geluidsbelasting te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde.  

 

Om te kunnen bepalen wat de maximale ontheffingswaarde moet zijn, is voor 

de mogelijke nieuwbouwlocaties op 14 punten de toekomstige geluidsbelasting 

bepaald (zie navolgende figuur). 
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L i g g i n g  w a a r n e e m p u n t e n  

 

Aangezien het bestemmingsplan de bouw van woningen op meerdere verdie-

pingen mogelijk maakt is per waarneempunt de geluidsbelasting op vier ver-

schillende hoogten (1,5m, 4,5m, 7,5m en 10,5m) bepaald. Met behulp van 

Standaard Rekenmethode I (SRMI) is voor de nieuwe woningen de toekomstige 

geluidsbelasting, voor het jaar 2021, berekend. In de rekenuitkomsten is al 

rekening gehouden met de mogelijkheid om, op grond van artikel 110g van de 

Wgh 2006, 5 dB af te trekken. De resultaten zijn samengevat in onderstaande 

tabel. De volledige rekenvellen zijn opgenomen in de bijlage.  

 

Weg Waarneempunt afstand tot as Waarneemhoogte 
  Van de weg 1,5 m 4,5 m 7,5 m 10,5 m 

Steenstraat punt 01 11 m 57 dB 58 dB 57 dB 57 dB 

Steenstraat punt 02 12 m 56 dB 57 dB 56 dB 56 dB 

Steenstraat punt 03 12 m 56 dB 56 dB 56 dB 56 dB 

Steenstraat punt 04 11 m 56 dB 56 dB 56 dB 55 dB 

Steenstraat punt 05 13 m 55 dB 55 dB 55 dB 55 dB 

Steenstraat punt 06 14 m 54 dB 55 dB 55 dB 54 dB 

Steenstraat punt 07 15 m 54 dB 55 dB 54 dB 54 dB 

Steenstraat punt 08 12 m 55 dB 56 dB 56 dB 55 dB 

Steenstraat punt 09 8 m 58 dB 58 dB 57 dB 57 dB 

Steenstraat punt 10 11 m 56 dB 56 dB 56 dB 55 dB 

Hordenweg punt a 25 m 54 dB 55 dB 55 dB 55 dB 

Hordenweg punt b 26 m 53 dB 54 dB 54 dB 54 dB 

Hordenweg punt c 23 m 53 dB 55 dB 55 dB 55 dB 

Hordenweg punt d 23 m 54 dB 55 dB 56 dB 55 dB 

 

C o n c l u s i e  

Uit de berekeningen blijkt dat de hoogste geluidsbelasting aan de Steenstraat 

ter hoogte van waarneempunt 09 te verwachten is. De hoogte van de te ver-

wachten geluidsbelasting bedraagt hier 58 dB. Op basis van de wet geluidhin-
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der kan voor de Steenstraat echter. De Wet geluidhinder kent geen geluids-

normen voor 30 km/h-wegen. Een verzoek tot vaststelling van hogere grens-

waarden is voor deze geluidsbronnen daarom niet mogelijk. De geluidswaarde 

binnen de woningen (binnenwaarde) dient in alle gevallen te voldoen aan de in 

het Bouwbesluit neergelegde norm van 33 dB. Bij de aanvraag voor de omge-

vingsvergunning dient dan ook verantwoord te worden dat aan deze waarde 

voldaan kan worden.  

 

Lang de Hordenweg bedraagt de te verwachten geluidsbelasting maximaal 56 

dB. Hiervoor zal een hogere grenswaarde verleend kunnen worden. Deze hoge-

re grenswaarde mag de uiterste grenswaarde niet te boven gaan. Voor de be-

oogde binnenstedelijke ontwikkeling geldt een uiterste grenswaarde van 63 dB. 

De betreffende locaties voldoen hieraan, hiervoor is een hogere grenswaarde 

vastgesteld. 

 

R a i l v e r k e er s l a w aa i  

Er komt geen spoorlijnen voor in de omgeving van het plangebied.  

 

B e d r i j v e n  en  m i l i eu  z o n er i n g  

In de directe omgeving van de ontwikkelingslocaties komen geen bedrijven 

voor die hinder vormen voor de gevoelige (woon)functies.  

Ten aanzien van maatschappelijke functies hanteert de VNG een maximale 

hinderafstand van 30 meter als gevolg van geluid. Dit geldt onder andere voor 

een verpleeghuis/ziekenhuis, een school of een kinderopvang. In dit kader is 

het E&E-gasthuis dan ook relevant. De nieuwe woningen komen op voldoende 

afstand van deze functie.  

Daarnaast is er geen sprake van een gezoneerd industrieterrein in het kader 

van industrielawaai in de omgeving van het plangebied.  

 

U i t g an g s pu n t en  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l an  

Voor nieuwe ontwikkelingen waarvoor het bestemmingsplan gewijzigd wordt 

moet rekening gehouden worden met de gemeentelijke Geluidsnota en daar-

mee de Wgh. Voor ontwikkelingen die gelegen zijn binnen de 48dB-contour 

wordt een hogere grenswaarde procedure doorlopen. 

 

Nieuwbouw binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan moeten vol-

doen aan het Bouwbesluit zodat ook via deze weg rekening wordt gehouden 

met het geluidniveau binnen woningen. 

3 . 4   

L u c h t k w a l i t e i t  

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmple-

menteerd in de Wet milieubeheer (Wm). De in deze wet gehanteerde normen 

gelden overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeids-

omstandighedenwet van toepassing). 
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Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wm in werking 

getreden. Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht-

kwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen van de luchtkwa-

liteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt rekening met nieuwe 

ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten 

die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de 

normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. De ministerraad heeft op voorstel 

van de minister van VROM ingestemd met het NSL. Het NSL is op 

1 augustus 2009 in werking getreden. 

Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de 

luchtkwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor 

luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er voor een project 

sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm.  

 

In de AMvB-nibm is vastgelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal 

programma een grens van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toena-

me van maximaal 1,2 µg/m
3
 NO2 of PM10) als 'niet in betekenende mate' wordt 

beschouwd.  

 

Het bestemmingsplan maakt een herstructurering van de wijk mogelijk waarbij 

verschillende scholen en woongebouwen (van woningstichting Volksbelang) 

worden gesloopt en worden vervangen door circa 220 woningen, met name 

appartementen. De nieuwe woningen zullen de nodige voertuigbewegingen in 

en rond het plangebied genereren. In de CROW-publicatie 256 ‘Verkeersgene-

ratie woon- en werkgebieden, vuistregels en kengetallen gemotoriseerd ver-

keer’ wordt er voor appartementen in een centrumstedelijk woonmilieu vanuit 

gegaan dat, per woning, een verkeersgeneratie van 4,8 motorvoertuigen per 

weekdagetmaal zal optreden. Dit betekent een ritproductie vanwege het reali-

seren van 220 appartementen van ongeveer 1056 ritten per etmaal.  

 

De netto toename van het aantal verkeersbeweging zal als gevolg van het ver-

dwijnen van de scholen en het woongebouw echter aanzienlijk minder zijn. 

 

Voor kleinere ruimtelijke en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de 

luchtkwaliteit heeft VROM in samenwerking met InfoMil de Nibm-tool  

12-05-2010 ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige en snelle manier wor-

den bepaald of een plan niet in betekenende mate bijdraagt aan luchtveront-

reiniging. Met behulp van deze rekentool is de toename van de stoffen NO2 en 

PM10 bepaald.  

 

NIBM-TOOL 
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B e r e k e n i n g  N i b m - t o o l  

 

Uit de berekeningen met de nibm-tool blijkt dat het plan de grens van 3% (een 

toename van 1,2 µg/m
3
 NO2 of PM10) niet overschrijdt. Het project moet der-

halve worden beschouwd als een nibm-project.  

Nader onderzoek naar de luchtkwaliteit kan dan ook achterwege blijven. 

 

R a p p o r t  l u ch t k w a l i t e i t  2 0 0 5  

Op basis van autonome ontwikkelingen is berekend dat de luchtkwaliteit wat 

betreft NO2 en PM10 zonder maatregelen te nemen overal in de gemeente Wijk 

bij Duurstede voldoet aan de norm. In het Regionaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit Utrecht (Provincie Utrecht, 15 april 2008) is opgenomen dat er 

in Wijk bij Duurstede geen saneringsopgave ligt.  

 

U i t g an g s pu n t en  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l an  

In het bestemmingsplan zijn nieuwe ontwikkelingen voorzien. Dit zal niet lei-

den tot een substantiële toename van het verkeer. Een uitbreiding van derge-

lijke omvang kan als nibm-project worden beschouwd. 

3 . 5   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

In het Nationaal Milieubeleidsplan 4 wordt het externe veiligheidsbeleid ver-

woord. Dit beleid houdt een bewuster en, in de richting van de burger, opener 

omgaan met externe veiligheid in. 

 

Het beleid is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). 

Het besluit geeft grenswaarden voor nieuwe en bestaande situaties ten aanzien 

van het plaatsgebonden risico van inrichtingen waarin bepaalde gevaarlijke 

stoffen worden gebruikt, opgeslagen of geproduceerd. Deze grenswaarde 

wordt uitgedrukt in de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en 

onbeschermd op een plaats buiten een inrichting zou verblijven, overlijdt als 

rechtstreeks gevolg van een ongeluk binnen die inrichting. Dit risico is een 
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maatstaf voor de persoonlijke veiligheid van mensen die in de omgeving van 

een risicovolle activiteit wonen of werken (objecten). 

 

Ten tweede kent het besluit het zogenaamde groepsrisico. Hierbij gaat het om 

de kans dat per jaar een groep mensen in minimaal een bepaalde omvang 

slachtoffer wordt van een ongeval. In het besluit wordt dit gedefinieerd als de 

(cumulatieve) kansen dat tenminste 10, 100 of 1.000 personen overlijden als 

gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting waar een 

ongeval plaatsvindt waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.  

 

Het groepsrisico moet worden bepaald binnen het invloedsgebied van de in-

richting. Voor het groepsrisico gelden, anders dan voor het plaatsgebonden 

risico, geen grenswaarden, maar slechts oriënterende waarden. Het gaat om 

een maatschappelijke verantwoordingsplicht aan de hand van het risico. Ten 

aanzien hiervan moet een belangenafweging plaatsvinden. De wijze waarop 

met het groepsrisico moet worden omgegaan, blijkt uit een bij het besluit 

behorende ministeriële regeling en uit de Handreiking Groepsrisico. Onder-

scheid wordt gemaakt tussen kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objec-

ten.  

 

 

B r o n :  w w w . p r o v i n c i e - u t r e c h t . n l  

 

In (of in de nabijheid van) het plangebied zijn geen inrichtingen (rode punten 

op de kaart) gelegen die valt onder het Bevi, zoals te zien is op de provinciale 

risicokaart. 

 

INRICHTINGEN 
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In het plangebied en omgeving is geen spoorlijn gelegen relevant voor externe 

veiligheid. 

 

Om de veiligheid te vergroten is een routering gevaarlijke stoffen gewenst. 

Daarom is in de raad van 1 april 2008 in ontwerp de Routering Gevaarlijke 

Stoffen vastgesteld. De route gevaarlijke stoffen is vastgesteld door het aan-

wijzen van de N229 en de ´rondweg´ om de Geer richting bedrijfsterrein 

Broekweg/Langshaven en het gehele bedrijfsterrein Broekweg/Langshaven. 

Hiermee wordt onder meer voorkomen dat vervoer van gevaarlijke stoffen in 

en om de binnenstad van Wijk bij Duurstede en dus het plangebied plaatsvindt. 

 

In of direct nabij het plangebied zijn geen buisleidingen gelegen.  

 

Het aspect externe veiligheid heeft geen gevolgen voor dit bestemmingsplan. 

3 . 6   

F l o r a  e n  f a u n a  

De natuurwaarden worden op twee wijzen beschermd: door middel van de 

soortenbescherming (Flora- en faunawet) en door middel van de gebiedsbe-

scherming (Natuurbeschermingswet 1998). 

 

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Het soortenbe-

leid uit de Vogelrichtlijn van 1979 en de Habitatrichtlijn van 1992 van de Euro-

pese Unie is hiermee in de nationale wetgeving verwerkt. Volgens de Flora- en 

faunawet is het verboden om beschermde planten te verwijderen of te be-

schadigen, beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen of opzette-

lijk te verontrusten en voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaatsen te 

beschadigen. Voor de uitvoering van alle ruimtelijke plannen moet worden 

onderzocht welke natuurwaarden aanwezig zijn en of verbodsbepalingen uit de 

Flora- en faunawet zullen worden overtreden. 

 

Er dient een flora- en faunaonderzoek te worden verricht, aangezien in het 

bestemmingsplan nieuwe ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt.  

 

In juli 2010 is door BügelHajema Adviseurs een ecologisch onderzoek verricht 

(rapport: d.d. 26 augustus 2010, Advies Natuurwaarden De Engk, Wijk bij Duur-

stede). In dat onderzoek is ook de locatie van het Wijkcentrum (‘deelgebied 

Squash centrum’) ten noorden van de Steenstraat onderzocht, maar dat deel-

gebied maakt thans geen onderdeel uit van het voorliggende bestemmingsplan.  

 

Beschermde gebieden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en de 

Ecologische Hoofdstructuur liggen op ruime afstand van het plangebied en zijn 

hiervan gescheiden door bebouwing en infrastructuur. Gezien de aard van de 

ingrepen zijn geen negatieve effecten op deze gebieden te verwachten. Voor 

deze activiteit is daarom geen vergunning op grond van de Natuurbescher-
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mingswet 1998 nodig. De activiteit is op het punt van natuur niet in strijd met 

de Structuurvisie Utrecht 2005-2015 en de Provinciale verordening. 

 

Uit het onderzoek komt naar voren dat het plangebied een beperkte natuur-

waarde kent, al komen in enkele deelgebieden beschermde diersoorten voor. 

In de betreffende deelgebieden is nader onderzoek naar huismus, gierzwaluw, 

ransuil en/of vleermuizen nodig om een volledig beeld van het aantal verblijf-

plaatsen en het gebruik van het deelgebied te krijgen. In tabel 1 wordt per 

deelgebied aangegeven voor welke soorten nader onderzoek nodig is.  

 

In de deelgebieden waar geen nader onderzoek nodig is (zie tabel 1), worden 

geen verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet overtreden, wanneer bij 

het uitvoeren van de werkzaamheden rekening wordt gehouden met het broed-

seizoen van vogels (zie voorwaarden paragraaf 4.4). 

Voor de aanwezige licht beschermde soorten geldt een vrijstelling van de ver-

boden in het geval van ruimtelijke ontwikkelingen. Aan deze vrijstelling zijn 

geen aanvullende eisen gesteld. Wel blijft de zorgplicht
3
 van toepassing. 

 

Tabel 1. Overzicht van deelgebieden en waar nader onderzoek nodig is, gespecificeerd naar 

soorten(groep) 

 
Nader onderzoek  Vleer-

muizen 

Huismus Gier-

zwaluw 

Ransuil 

Deelgebied 1 

Hordenweg 
Ja X  X  

Deelgebied 2 
Ja, indien linde wordt 

gekapt 
X    

Deelgebied 4a 

De Opstap 
Nee     

Deelgebied 5A 

Kleine stempels  
Nee     

Deelgebied 5B 

Zuidzijde Steenstraat 
Ja X X X  

Deelgebied 6 

De Driehoek 
Ja X    

      

 

                                                   
3
 In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen (artikel 2, lid 1: Een ieder neemt 

voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun 

directe leefomgeving. artikel 2, lid 2: De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval 

in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten 

nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk han-

delen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle 

maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die ge-

volgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel 

mogelijk te beperken of ongedaan te maken). De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten 

en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er 

ontheffing of vrijstelling is verleend. De zorgplicht betekent niet dat er geen dieren mogen 

worden gedood, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige wijze gebeurt dat het 

lijden zo beperkt mogelijk is. 

 

BESCHERMDE SOORTEN 
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Om een volledig beeld te verkrijgen, dient in overeenstemming met het vleer-

muisprotocol het deelgebied in de periode van mei tot oktober vijfmaal te 

worden onderzocht op de aanwezige gebiedsfunctie(s) van vleermuizen. Indien 

verblijfplaatsen van vleermuizen worden aangetroffen, dan zal moeten worden 

gekeken naar alternatieve ontwikkelingsplannen, dan wel mitigerende of com-

penserende maatregelen ten behoeve van vleermuizen. 

 

Het aanvullend onderzoek naar het voorkomen van verblijfplaatsen (nesten) 

van huismussen en gierzwaluw bestaat uit twee veldbezoeken in en rond het 

plangebied tijdens het broedseizoen. Het broedseizoen van huismus is van 

begin april tot eind juli. Het broedseizoen van gierzwaluw is van half mei tot 

eind juli. Het broedseizoen van ransuil is van half maart tot half augustus. 

Indien verblijfplaatsen van huismus, gierzwaluw en/of ransuil worden aange-

troffen, dan zal moeten worden gekeken naar alternatieve ontwikkelingsplan-

nen, dan wel mitigerende of compenserende maatregelen ten behoeve van 

deze soorten. 

 

Uit het onderzoek naar de effecten op beschermde natuurwaarden blijkt dat in 

enkele deelgebieden zwaar beschermde soorten voorkomen. De ontwikkelingen 

en hiermee samenhangende werkzaamheden in de verschillende deelgebieden 

zullen gefaseerd worden uitgevoerd. Op het moment van schrijven is het tijds-

pad hiervan onvoldoende duidelijk. Daarnaast moeten gedetailleerde inrich-

tingsplannen voor de verschillende deelgebieden nog worden opgesteld. Het is 

daarom niet uitgesloten dat de ontwikkelingen pas over enkele jaren zullen 

worden uitgevoerd. Gezien de beperkte houdbaarheid (maximaal drie jaar) van 

onderzoek naar zwaar beschermde soorten zal één jaar voor aanvang van de 

sloop moeten worden vastgesteld of en van welke soort(en) vleermuizen, 

huismus en/of gierzwaluw verblijfplaatsen aanwezig zijn. 

 

Het uitgevoerde natuurwaardenonderzoek is als bijlage bij dit plan toege-

voegd. 

 

In het plangebied worden voor de uitvoering zodanig compenserende maatre-

gelen genomen dat eventueel aangetaste waarden tijdens de uitvoering zich 

per direct kunnen herstellen. De schaal van deze compenserende maatregelen 

is gebaseerd op zeer ruime scenario’s en zal ruim voldoen aan datgene dat 

redelijkerwijs voorkomt aan waarden in dit gebied, volgens het principe van de 

overmitigatie.  

3 . 7   

A r c h e o l o g i e  

In de Monumentenwet 1988 is de bescherming van het archeologisch erfgoed 

geregeld (conform het Verdrag van Malta). Deze wet verplicht gemeenten om 

bij de vaststelling van een bestemmingsplan en bij de bestemming van de in 
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UITVOERBAARHEID 
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het plan begrepen gronden, rekening te houden met de in de bodem aanwezi-

ge dan wel te verwachten archeologische waarden. 

 

Archeologische waarden zijn in Nederland veelal onzichtbaar, omdat ze gro-

tendeels verborgen liggen in de bodem, waardoor ze niet eenvoudig te karte-

ren zijn. Voor de onbekende waarden heeft de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) opgesteld. 

Voor de bekende waarden is de Archeologische Monumentenkaart (AMK) opge-

steld. Het plangebied bestaat uit terreinen met een hoge archeologische tref-

kans.  

 

 

I K A W  e n  A M K  

 

Aan de oostzijde van het plangebied komt een bekend archeologisch monu-

ment voor. Het terrein is gelegen ten oosten van de Jacob van Ruisdaelstraat 

en de ten zuiden van de David van Bourgondiëweg. Uit eerdere opgravingen is 

gebleken dat hier resten van een middeleeuwse nederzetting voorkomen.  

 

Teneinde de archeologische verwachting voor het gehele plangebied nader te 

specificeren, heeft Vestigia BV in opdracht van de gemeente Wijk bij Duurste-

de een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door 

middel van verkennende boringen uitgevoerd
4
.  

 

                                                   
4 Vestigia B.V., Nieuwbouw en herinrichting De Engk, gemeente Wijk bij Duurstede. Ruimte-

lijk advies op basis van archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, 

oktober 2010, Rapportnummer: V811.  
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Uit het bureauonderzoek is naar voren gekomen dat de hoge archeologische 

verwachting voor het plangebied in feite in drie verschillende zones kan wor-

den gesplitst. Voor iedere zone kunnen specifieke archeologische aandachts-

punten worden aangemerkt. Tijdens het inventariserend veldonderzoek is 

getoetst of die onderverdeling uit het bureauonderzoek de juiste was, of aan-

gepast diende te worden. 

 

Tijdens het veldonderzoek bleek dat op de meeste plaatsen in het plangebied 

de bodem een nog redelijk ongestoorde opbouw vertoonde. In diverse boringen 

zijn primaire of secundaire archeologische indicatoren aangetroffen. Op basis 

van de resultaten van het veldonderzoek zijn uiteindelijk zes verschillende 

verwachtingszones onderscheiden (zie kaart): 

- in de zones I en II bestaat er een zeer hoge kans op het aantreffen van 

nog redelijk goed geconserveerde sporen uit de Vroege Middeleeuwen. 

Sporen en vondsten kunnen in principe direct onder de bouwvoor ver-

wacht worden; 

- in zone II zal bij eventueel vervolgonderzoek de begrenzing van het 

reeds bekende Karolingische grafveld op De Engk nader moeten worden 

bepaald. De gedocumenteerde graven liggen weliswaar allemaal net 

buiten het plangebied, maar de kans is reëel dat in de zuidoosthoek van 

het plangebied nog graven aanwezig zijn. Bijbehorende sporen en vond-

sten kunnen in principe direct onder de bouwvoor verwacht worden; 

- In zone III bestaat een middelhoge verwachting op het aantreffen van 

sporen uit de Late Middeleeuwen. Binnen de agrarische verkaveling is 

een dunne spreiding van boerenerven te verwachting, waarvan een en-

kele ook nog in het plangebied aanwezig kan zijn. Ook deze sporen kun-

nen direct onder de bouwvoor verwacht worden. De kans op 

Karolingische of eerdere bewoning wordt in dit gebied klein geacht; 

- De verwachting op het aantreffen van archeologie in zone IV is eveneens 

gesteld op middelhoog. Hoewel hier niet direct bewoningssporen worden 

verwacht, bestaat wel de kans dat in de opvulling van deze restgeulen 

bijvoorbeeld afvallagen (rituele) deposities bewaard zijn gebleven. In de 

westelijke restgeul gaat het dan met name om vondsten uit de IJzertijd 

of de Romeinse tijd, in de oostelijke restgeul om vondsten uit de Vroe-

ge(eventueel Late) Middeleeuwen; 

- In verwachtingszone V bestaat een middelhoge verwachting op het aan-

treffen van sporen uit de IJzertijd of Romeinse Tijd. De top van de oe-

verwal van het Houtense systeem lijkt hier nog redelijk intact, maar de 

relatief lage ligging ten opzichte van de bekende bewoningssporen uit 

deze perioden net buiten het plangebied, en het geheel ontbreken van 

archeologische indicatoren maakt de kans op substantiële bewonings-

sporen niet al te groot. Wel bestaat de kans op het aantreffen van (spo-

ren van) de Romeinse weg en het perceleringssysteem uit deze periode. 

Ook de aanwezigheid van verspreide laatmiddeleeuwse sporen kan hier 

niet helemaal worden uitgesloten. Ook deze sporen kunnen in principe 

direct onder de bouwvoor worden verwacht, op ca. 50-80 cm –mv; 
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- In verwachtingszone VI is in principe alleen sprake van een verhoogde 

verwachting op het aantreffen van sporen en vondsten uit de Bronstijd, 

in de top van de afzettingen uit het Werkhovense systeem. Deze liggen 

over het algemeen op meer dan 1,00 m –mv. Voor jongere archeologie 

zijn geen concrete aanwijzingen.  

 

 

I n d e l i n g  v e r w a c h t i n g s z o n e s  v e l d o n d e r z o e k  ( B r o n :  V e s t i g i a  B V )  

 

Met uitzondering van de locaties waar bijvoorbeeld reeds archeologisch gra-

vend onderzoek heeft plaatsgevonden of waar kabels en leidingen liggen (aan-

gegeven in wit), kunnen bij grondroerende werkzaamheden in plangebied De 

Engk dus nog overal archeologische waarden worden aangetroffen. Aangezien 

de exacte omvang en uitvoeringsomstandigheden van de ontwikkelingen in 

plangebied De Engk momenteel onbekend zijn, adviseert Vestigia BV om de 

mogelijk aanwezige archeologische waarden door middel van het bestemming-

plan te beschermen. In de planregels zijn daarom drie archeologische dubbel-

bestemmingen opgenomen (zie ook §4.4):  

- Waarde - Archeologie Hoog 

- Waarde - Archeologie Middelhoog 28 

- Waarde - Archeologie Monument 

Dit betekent dat er voorafgaand aan ruimtelijke ontwikkelingen binnen deze 

zones archeologisch onderzoek uitgevoerd dient te worden om te kunnen bepa-
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len of archeologische waarden aanwezig zijn die door de ontwikkeling worden 

geschaad.  

 

U i t g an g s pu n t en  v o o r  h e t  b e s t e m m i n g s p l an  

- Voor het plangebied geldt voor het een deel een hoge indicatieve ver-

wachtingswaarde (zones I en II uit archeologisch onderzoek). Voor deze 

zones is er daarom gekozen de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 

Hoog' op te nemen, om eventuele aanwezige waarden te beschermen. 

- Aan de overige delen van het plangebied wordt naar aanleiding van het 

archeologisch onderzoek de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 

Middelhoog' toegekend. 

- Voor het bekende archeologische terrein aan de Jacob van Ruisdael-

straat - David van Bourgondiëweg is de Waarde – Archeologie Monument 

opgenomen.  

3 . 8   

K a b e l s  e n  l e i d i n g e n  

In het plangebied liggen geen regionale en hoofdleidingen en -kabels die be-

perkingen opleggen ten aanzien van de voorziene ontwikkelingen. Voordat 

graafwerkzaamheden worden verricht in het gebied dient een KLIC-melding te 

worden gedaan. 

3 . 9   

D u u r z a a m h e i d  

Duurzaam en milieubewust bouwen met een hoge kwaliteit is een belangrijk 

speerpunt van de gemeente Wijk bij Duurstede. In december 2009 is door het 

college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld dat men duurzaam bou-

wen wil implementeren in de organisatie door middel van het programma “GPR 

(gemeentelijk praktijk richtlijn) Gebouw” voor nieuwbouw en bestaande bouw.  

 

In februari 2010 is het gemeentelijk milieubeleidsplan vastgesteld door de 

raad. Duurzaam bouwen is één van de vijf pijlers waar het milieubeleid zich op 

richt. In het milieubeleidsplan 2010-2014 is voor wat betreft duurzaam bouwen 

de volgende beleidsambitie vastgelegd: 

- Het realiseren van nieuwbouw met een ‘GPR Gebouw score’ van ‘ge-

middeld 8’ met minimaal een 8 voor het thema energie.  

- Het realiseren van grootschalige woningrenovaties (> 20 woningen) met 

een GPR gebouw score van “gemiddeld 8” met minimaal een 8 voor het 

thema energie. 

 

Het bestemmingsplan biedt geen directe kader om deze richtlijn juridisch vast 

te leggen. Wel is de richtlijn van belang wanneer de bouwmogelijkheden van 

het bestemmingsplan worden uitgewerkt in een bouwplan.  
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4 4  W i j z e  v a n  

b e s t e m m e n  

4 . 1   

I n l e i d i n g   

In dit hoofdstuk wordt de regelgeving uit de planregels van het voorliggende 

bestemmingsplan nader toegelicht.  

 

De planregels zijn afgestemd op de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro) die op 1 juli 2009 in werking zijn getreden. 

Tevens is het plan afgestemd op de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplan-

nen 2008 (SVBP2008) die op 1 januari 2010 in werking is getreden. Dit betekent 

onder meer dat niet meer wordt gesproken van voorschriften maar van 

(plan)regels. Voorts zijn de regels in overeenstemming met de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht die op 1 oktober 2010 in werking is getreden. 

 

In de SVBP2008 zijn verplichtingen opgenomen ten aanzien van de naamgeving 

van bestemmingen en aanduidingen, met het oog op de vergelijkbaarheid van 

bestemmingsplannen. Deze zijn in het voorliggende bestemmingsplan toege-

past. 

 

De SVBP2008 en het Bro bevatten een aantal onderdelen, dat verplicht moeten 

worden overgenomen in de planregels van een bestemmingsplan. Dit betreft: 

- begrippen: een aantal begripsomschrijvingen dient overgenomen te 

worden uit de SVBP2008; 

- de wijze van meten; 

- anti-dubbeltelbepaling; 

- overgangsrecht. 

 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat een algemeen verbod om 

de gronden en bebouwing in strijd met het bestemmingsplan te gebruiken. Dit 

hoeft dus niet in de planregels te worden opgenomen. Hetzelfde geldt voor de 

strafbepaling.  

 

Verder heeft met deze regels een afstemming plaatsgevonden op het bestem-

mingsplan ‘Woongebieden en het handboek van de gemeente Wijk bij Duurste-

de. 
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4 . 2   

N a d e r e  t o e l i c h t i n g  o p  d e  p l a n r e g e l s  

De SVBP2008 geeft een verplichte indeling van de hoofdstukken van de planre-

gels uit oogpunt van leesbaarheid en raadpleegbaarheid: 

- Hoofdstuk 1 Inleidende regels (begrippen; wijze van meten); 

- Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels; 

- Hoofdstuk 3 Algemene regels (onder meer: anti-dubbeltelbepaling, al-

gemene gebruiksregels, algemene afwijkings- en wijzigingsregels en al-

gemene procedureregels); 

- Overgangs- en slotregels (overgangsrecht en slotregel). 

4 . 2 . 1   

I n l e i d e n d e  r e g e l s  

In het eerste hoofdstuk van de planregels worden begrippen verklaard die in de 

planregels voorkomen en die om een nadere omschrijving vragen.  

Daarnaast wordt ook aangegeven op welke wijze moet worden gemeten om 

bijvoorbeeld een goot- of bouwhoogte te bepalen. Deze zijn overgenomen uit 

de SVBP2008. 

4 . 2 . 2   

B e s t e m m i n g s r e g e l s  

De regels van een bestemming zijn als volgt opgebouwd en benoemd, waarbij 

duidelijk zal zijn dat een bestemmingsregel niet alle elementen hoeft te be-

vatten. Dit kan per bestemming verschillen. 

- Bestemmingsomschrijving. 

- Bouwregels. 

- Nadere eisen. 

- Afwijken van de bouwregels. 

- Afwijken van de gebruiksregels. 

- Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken 

zijnde, of van werkzaamheden. 

- Wijzigingsbevoegdheid. 

 

B e s t em m i n g s om s ch r i j v i n g  

De bestemmingsomschrijving omvat een opsomming van de func-

ties/gebruiksmogelijkheden binnen de gegeven bestemming. Deze opsomming 

is van wezenlijk belang, aangezien zij de basis vormt voor de overige op de 

bestemming betrekking hebbende regels.  

 

B o uw r e g e l s  

In de bouwregels zijn objectieve regels gesteld met betrekking tot de plaats en 

de afmetingen van de gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.  
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N a d e r e  e i s en  

Hierin zijn onderdelen opgenomen waarin het college van burgemeester en 

wethouders nadere eisen kan stellen. 

 

A fw i j k e n  v a n  d e  b o u w r e g e l s  

Hierin zijn mogelijkheden opgenomen om in beperkte mate af te wijken van de 

opgenomen bouwregels indien aan de opgenomen voorwaarden wordt voldaan. 

 

O m g ev i n g s v e r g u n n i n g  v o o r  h e t  u i t v oe r e n  v a n  w e r k en .  g e en  

b o u w w er k e n  z i j nd e ,  o f  v a n  w e r k z a a m he d en  

Om de kwaliteiten van een bestemming te beschermen is een aantal werken en 

werkzaamheden niet zonder meer toegestaan. Voor deze werkzaamheden is 

een omgevingsvergunning vereist. De desbetreffende werken en werkzaamhe-

den en de toetsingscriteria voor de beoordeling van een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning zijn hier opgenomen. 

 

W i j z i g i n g s b ev o eg d h e i d  

Door middel van deze bevoegdheid kan de bestemming onder voorwaarden 

worden veranderd in een andere bestemming of kan een aanduiding worden 

toegevoegd of verwijderd. 

4 . 3   

B e s t e m m i n g e n  

De in dit bestemmingsplan voorkomende bestemmingen en bijbehorende plan-

regels zullen in deze paragraaf nader worden toegelicht. 

 

G e m en g d  

De bestemming 'Gemengd' wordt opgenomen voor die situaties waar sprake is 

van meerdere (hoofd-)functies die geen duidelijke hiërarchie vertonen. Binnen 

het plangebied geldt dat voor twee locaties: het oostelijke blok aan de Steen-

straat en De Opstap, op de hoek van de David van Bourgondiëweg en de Jacob 

van Ruisdaelstraat. Hier worden een woonfunctie en onder andere maatschap-

pelijke voorzieningen, zoals een gezondheidscentrum, beoogd. Voor wat be-

treft het blok aan de Steenstraat, biedt de gemengde bestemming de 

mogelijkheid om de begane grond en de eerste verdieping te benutten voor 

maatschappelijke functies en/of dienstverlenende instellingen (met daar bo-

ven wonen) maar ook voor wonen. Bij De Opstap is de niet-woonfunctie be-

perkt tot de begane grond. Binnen de gemengde bestemming zijn verschillende 

combinaties (in tijd en ruimte) van functies mogelijk. Zo kunnen de betreffen-

de verdiepingen volledig benut worden ten behoeve van de woonfunctie of een 

maatschappelijke functie of een dienstverlenende functie. Alle tussenliggende 

combinaties van maatschappelijk, kantoren en wonen zijn hierbij mogelijk.  

 

In de stedenbouwkundige visie is op genomen dat het gebouw op de locatie van 

De Opstap voorzien kan worden van een gevel, waarbij de bovengelegen bouw-

ONDERDOORGANG 



295.00.04.00.00.toe - Bestemmingsplan De Engk – 2 april 2012 
 

48 

lagen maximaal 2,5 m mag uitsteken. Om deze overkraging, planologisch mo-

gelijk te maken in dit deel van het bouwvlak de aanduiding ‘onderdoorgang’ 

opgenomen. Binnen deze aanduiding is de begane grond uitsluitend bestemd 

voor verblijfs- en parkeervoorzieningen.  

 

Om te kunnen voorzien in voldoende ruimte voor parkeren is bij de gemengde 

bestemming aan de Steenstraat de aanduiding ‘parkeren’ opgenomen. Op de 

begane grond binnen het bouwvlak is ter plaatse van deze aanduiding dan ook 

uitsluitend parkeren toegestaan. 

 

G r o e n  

Het structurele groen is bestemd als 'Groen'. Hierbij is aangesloten bij de ge-

meentelijke groenstructuurkaart. Binnen de bestemming ‘Groen’ zijn voet- en 

fietspaden en noodontsluitingen toegestaan.  

Aangezien de exacte vorm van de nieuwe watergang/wadi aan de David van 

Bourgondiëweg nog niet is uitgewerkt, is deze eveneens in de bestemming 

‘Groen’ medebestemd. Kleinschaligere groenelementen zijn ook toegestaan in 

de overige hoofdbestemmingen.  

 

M a a t s c h a p p e l i j k  

De maatschappelijke voorzieningen zijn bestemd als ‘Maatschappelijk’. De 

bebouwing ligt in een bouwvlak. Binnen de bestemming maatschappelijk is 

ondergeschikte horeca en detailhandel mogelijk met een maximum van 30% 

van het vloeroppervlak met een maximum van 170 m². Gedacht kan worden 

aan ondersteunende horeca in het verzorgingstehuis. 

 

T u i n  

Voor de woningen en voor zover noodzakelijk aan de zijkant van 

(hoek)woningen, is de bestemming ‘Tuin’ opgenomen. Hier is bouwen niet 

toegestaan, met uitzondering van erkers en overkappingen op ten minste 1 m 

achter de voorgevellijn. Ter plaatse voor deze bestemming zijn ook bijbeho-

rende parkeervoorzieningen toegestaan.  

 

V e r k e er  

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen en straten en 

bijbehorende voorzieningen. Tevens maken waterhuishoudkundige voorzienin-

gen, groen en parkeervoorzieningen, onderdeel uit van deze bestemming. Op 

of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. De Steenstraat en 

de toekomstige rotonde in de Hordenweg zijn in deze verkeersbestemming 

opgenomen. 

 

V e r k e er  -  V e r b l i j f s g e b i ed  

In de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied' zijn de overige wegen, straten en 

verblijfsgebieden (zoals pleinen) opgenomen. Naast de verkeersdoeleinden zijn 

onder andere ook groen en speelvoorzieningen binnen de bestemming ‘Verkeer 

- Verblijfsgebied’ mogelijk.  
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W a t er  

De bestaande waterpartij op de hoek van de Boterslootweg en Frankenweg is 

voor een klein gedeelte gelegen binnen het plangebied. Deze waterpartij is 

bestemd als ‘Water’. Ook in diverse andere bestemmingen zijn water en wa-

terhuishoudkundige voorzieningen toegestaan. 

 

W o n en  

De woonbebouwing is opgenomen in de bestemming 'Wonen'. Op de verbeel-

ding zijn binnen deze bestemming bouwvlakken aangegeven waarbinnen de 

hoofdgebouwen dienen te worden gesitueerd. Daarbij zijn op de verbeelding 

de maximale goot- en bouwhoogten aangegeven. Tevens is aangegeven als 

sprake moet zijn van vrijstaande en/of halfvrijstaande woningen.  

 

Wat betreft de aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen worden, 

binnen de bestemming ‘Wonen’, de in de gemeente gebruikelijke mogelijkhe-

den geboden: maximaal 50% van het perceel, voor zover gelegen achter de 

voorgevel(lijn) en buiten het bouwvlak tot een maximum van 50 m². Deze zijn 

toegelaten op ten minste 1 m achter de voorgevel van de woning. Dit geldt 

zowel binnen als buiten het bouwvlak.  

 

Beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis, voor zover die geen onevenredige 

belasting voor het woon- en leefklimaat oplevert, wordt in de regels mogelijk 

gemaakt. Ten behoeve van aan-huis-verbonden beroepen of bedrijven mag 

maximaal 40% van het vloeroppervlakte van het hoofdgebouw worden benut en 

100% van het bijgebouw. In totaal mag niet meer dan 50 m² gebruikt worden 

voor beroep of bedrijf aan huis. 

 

In de algemene regels is aan gegeven dat kelders onder de gebouwen bij recht 

zijn toegestaan.  

 

Om te kunnen voorzien in voldoende ruimte voor parkeren is aan de achterzij-

de van het bouwvlak van de woningen aan de Steenstraat de aanduiding ‘par-

keren’ opgenomen. Op de begane grond is ter plaatse van deze aanduiding dan 

ook uitsluitend parkeren toegestaan. 

 

In de plint van de nieuwe wooncomplexen aan de Steenstraat moet het moge-

lijk zijn om kleine al dan niet zelfstandige bedrijfseenheden, ateliers en/of 

kantoortjes te realiseren. Hiervoor is in de woonbestemming de aanduiding 

‘specifieke vorm van wonen - kleinschalige activiteiten (sw-kac)’ opgenomen. 

Detailhandel is hierbij niet toegestaan.  

 

Garageboxen zijn opgenomen in de bestemming 'Wonen - Garageboxen'.  

 

W o n en  –  U i t  t e  w er ke n  

Voor twee gebieden aan de westzijde van het plangebied is het stedenbouw-

kundig plan voor de herinrichting nog niet volledig uitgewerkt. Wel zijn de 

stedenbouwkundige randvoorwaarden vastgelegd. Er is dan ook voor gekozen 

PARKEREN 

SPECIFIEKE VORM VAN 

WONEN -KLEINSCHALIGE 

ACTIVITEITEN 

WONEN - GARAGEBOXEN 
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om voor deze gebieden de bestemmingen ‘Wonen – Uit te werken 1’ en ‘Wonen 

– Uit te werken 2’ op te nemen.  

 

Voor het deelgebied 6 is de bestemming ‘Wonen – Uit te werken 1’ opgeno-

men. Binnen deze bestemming is het mogelijk om maximaal 68 woningen te 

realiseren, waarbij maximaal 75% van het bouwvlak bebouwd mag worden. 

Daarnaast is een (half)verdiepte parkeerkelder toegelaten die maximaal 1,5 m 

boven het maaiveld mag uitsteken; die mag het gehele bouwvlak beslaan  

Daarnaast zijn in de uitwerkingsregels eisen opgenomen ten aanzien van de 

bouwhoogtes in het deelgebied: 

- Langs de Gossaertstraat is de bebouwing maximaal drie bouwlagen 

waarbij eveneens de bovenste bouwlaag 2 m terug ligt ten opzicht van 

de weg. 

- Langs de Hordenweg en de Steenstraat mag de bebouwing maximaal vier 

bouwlagen (15 m) zijn, waarbij de bovenste bouwlaag ten minste 2 m 

terug ligt ten opzichte van de weg.  

- Op de hoek Steenstraat-Hordenweg is een zogeheten hoogteaccent in de 

bebouwing voorzien. De bebouwing mag hier maximaal vijf bouwlagen 

(maximaal 18 m) met een oppervlakte van maximaal 400 m² bedragen.  

 

Voor het terrein op de hoek Gansfortstraat-Hordenweg (deelgebied 1) is de 

bestemming ‘Wonen – Uit te werken 2’ opgenomen. Binnen deze bestemming is 

het mogelijk om maximaal 80 woningen te realiseren, waartoe het bouwvlak 

voor maximaal 80 % mag worden bebouwd. Daarnaast mag het hele bouwvlak 

benut worden voor een (half)verdiepte parkeerkelder die maximaal 1,5 m bo-

ven het maaiveld mag uitsteken.  

Ook in deze bestemming zijn eisen opgenomen ten aanzien van de bouwhoog-

tes in de uitwerkingsregels: 

- Aan de westzijde (langs de Hordenweg) mag de bouwhoogte maximaal 

vijf bouwlagen bedragen (max. 18 m). 

- De bouwhoogte op de hoek Gansfortstraat-Hordenweg mag niet meer 

dan zes bouwlagen (max. 21,5 m) bedragen.  

- De bebouwing in het overige deel mag maximaal vier bouwlagen zijn 

(totaal max. 15 m).  

Binnen de bestemming is een aanduiding ‘verkeer’ opgenomen die het moge-

lijk maakt om de bestaande weg te verleggen.  

4 . 4   

D u b b e l b e s t e m m i n g e n  

W a ar d e  -  A r ch e o l o g i e  Ho o g  

Deze dubbelbestemming betreft de te beschermen archeologische waarden 

met een hoge verwachtingswaarde. De betrokken gronden zijn op de verbeel-

ding aangegeven. Bij een omgevingsvergunning kan van de bouwregels worden 

afgeweken. Verder is voor het uitvoeren van bepaalde werken, geen bouwwer-

ken zijnde, of van werkzaamheden een omgevingsvergunning vereist. Voor 

WONEN – UIT TE WERKEN I 

WONEN – UIT TE WERKEN 2 
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ingrepen kleiner dan 100 m² en/of niet dieper dan 0,3 m onder maaiveld is 

geen omgevingsvergunning nodig. Eveneens is een omgevingsvergunning niet 

noodzakelijk wanneer binnen 2,5 m van bestaande funderingen grondroerende 

activiteiten plaatsvinden. Het bevoegd gezag verleent een omgevingsvergun-

ning wanneer geen onevenredige afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de 

archeologische waarden. Er worden bepaalde voorwaarden gesteld. Een ver-

gunning is niet vereist wanneer er bijvoorbeeld al een omgevingsvergunning is 

verleend in het kader van de bestemming ‘Waarde – Archeologie Hoog’.  

 

W a ar d e  -  A r ch e o l o g i e  M i d d e l h o o g  

Deze dubbelbestemming betreft de te beschermen archeologische waarden 

met een middelhoge verwachtingswaarde. De regeling is vergelijkbaar met de 

regeling voor ‘Waarde - Archeologie Hoog’ maar geldt voor ingrepen groter dan 

500 m² en/of dieper dan 0,3 m beneden maaiveld.  

 

W a ar d e  -  A r ch e o l o g i e  M o n u m en t  

Deze dubbelbestemming betreft de gronden waarop archeologische monumen-

ten gelegen zijn. De betrokken gronden zijn op de verbeelding aangegeven. 

Voor deze terreinen geldt, dat er niet gebouwd mag worden, tenzij het ver-

vanging van bestaande bouwwerken betreft, waarbij de oppervlakte niet wordt 

uitgebreid en alleen de bestaande fundering wordt benut. Bij een omgevings-

vergunning kan onder bepaalde voorwaarden worden afgeweken van de bouw-

regels. Een aantal werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is 

niet zonder meer toegestaan. Voor deze werken en werkzaamheden is een 

omgevingsvergunning vereist. 

4 . 5   

A l g e m e n e  r e g e l s  

In de algemene bouwregels is opgenomen dat afwijkingen ten aanzien van de 

opgenomen bouwregels van bestaande bebouwing zijn toegestaan. Daarnaast is 

aangegeven dat onderkeldering uitsluitend is toegestaan in één laag en onder 

gebouwen.  

 

Verder is in dit hoofdstuk de anti-dubbeltelbepaling opgenomen. De anti-

dubbeltelbepaling is bedoeld om er voor te zorgen dat gronden die één keer in 

beschouwing zijn genomen voor het toestaan van gebouwen, niet een tweede 

maal mogen meetellen bij het toelaten van andere gebouwen, als die gronden 

inmiddels tot een ander bouwperceel zijn gaan behoren. De anti-

dubbeltelbepaling is verplicht gesteld in het Bro.  

Daarnaast zijn algemene afwijkingsregels opgenomen welke regelen dat bij 

omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels voor het overschrij-

den van de voorgeschreven maatvoering voor bouwwerken met ten hoogste 

10%.  
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A l g em e ne  w i j z i g i n g s r e g e l s  

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de archeologische dubbelbestem-

mingen te wijzigen, wanneer op basis van aanvullend en/of definitief archeo-

logisch onderzoek blijkt dat op de betreffende gronden geen archeologische 

waarden (meer) aanwezig zijn of wanneer blijkt dat de waarde toegekende 

archeologische waarde voor de betreffende gronden niet juist is. 

4 . 6   

O v e r g a n g s -  e n  s l o t r e g e l s  

Dit hoofdstuk (hoofdstuk 4) bevat het verplichte overgangsrecht, conform het 

Bro en de slotregel. 
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5 5  U i t v o e r b a a r h e i d  

5 . 1   

E c o n o m i s c h e  u i t v o e r b a a r h e i d  

Voor de realisering van de ontwikkelingen in De Engk is een grondexploitatie 

opgezet. De grond is in handen van de gemeente. Alle kosten zijn in deze ex-

ploitatie meegenomen. Aan de lastenkant staan kosten, zoals onderzoeken, 

plankosten, bouw- en woonrijp maken van het gebied en rentelasten. Aan de 

batenkant staan de opbrengsten uit grondverkoop. Er is ingecalculeerd dat er 

planschadeverzoeken kunnen worden verwacht. Het exploitatieplan laat zien 

dat er geen verlies geleden, wordt ten aanzien van de voorgestane ontwikke-

lingen. Dit zal ook worden gewaarborgd bij de gronduitgifte. Het bestem-

mingsplan heeft dan ook geen financiële consequenties voor de gemeente. 

5 . 2   

M a a t s c h a p p e l i j k e  u i t v o e r b a a r h e i d  

In het kader van de herstructurering en het stedenbouwkundig plan zijn door 

de gemeente diverse malen informatiebijeenkomsten georganiseerd om de 

bewoners te laten meedenken over de ontwikkelingen in het plangebied.  

 

Daarnaast is door de gemeente enkele malen de nieuwsbrief “Bouwen aan De 

Engk” uitgegeven die huis-aan-huis is verspreid om de bewoners te informeren 

van de laatste stand van de ontwikkelingen in hun wijk. Voorliggend bestem-

mingsplan is de planologische uitwerking van dit proces.  

 

In de gemeente Wijk bij Duurstede is een gemeentelijke inspraakverordening 

van kracht, die bepaalt op welke wijze inwoners en andere belanghebbenden 

betrokken worden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. Deze veror-

dening is onder meer van toepassing op de voorbereiding van ruimtelijke plan-

nen. Op grond van deze verordening is het voorontwerp van het 

bestemmingsplan met ingang van 13 oktober 2011 gedurende zes weken voor 

eenieder ter inzage gelegd. Op 26 oktober 2006 is een inspraakavond georgani-

seerd. Tevens is vooroverleg gevoerd. In de bijlage ‘Nota inspraakreacties’ 

wordt verslag gedaan van de inspraak en het vooroverleg. Tevens is in die nota 

aangegeven tot welke aanpassingen van het bestemmingsplan dat geleid heeft 

en worden ook de ambtshalve aanpassingen vermeld. 

 

INFORMATIEBIJEENKOM-

STEN 

NIEUWSBRIEF 

INSPRAAKVERORDENING 
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1 1  I n l e i d i n g  

De gemeente Wijk bij Duurstede is voornemens om de woonwijk De Engk te 

herstructureren. Binnen de herstructurering van de wijk wordt ruimte gemaakt 

voor nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw. Om deze ontwikkelingen moge-

lijk te maken, dient een bestemmingsplanprocedure te worden gevoerd. In dit 

kader is het conform artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

noodzakelijk een onderzoek uit te voeren naar de effecten op de natuurwaar-

den (soortenbescherming en gebiedsbescherming). 

 

Het Advies Natuurwaarden behandelt de ecologische beoordeling van de bo-

vengenoemde activiteit. De effecten op natuurwaarden worden beoordeeld in 

relatie tot bestaande wet- en regelgeving op het gebied van soortenbescher-

ming en gebiedsbescherming. De soortenbescherming is vastgelegd in de Flora- 

en faunawet en de gebiedsbescherming in de Natuurbeschermingswet 1998, de 

Nota Ruimte, de Provinciale Ruimtelijke Verordening en het streekplan Utrecht 

2005-2015. Waar nodig wordt aandacht besteed aan het Besluit Rode lijsten 

flora en fauna. Nadere informatie over deze wet- en regelgeving is opgenomen 

in bijlage 1. 

 

De ligging van het plangebied wordt weergegeven in onderstaand figuur (fi-

guur 1). 

 

Het rapport bestaat uit de volgende onderdelen: 

- beschrijving van het plangebied en de voorgenomen plannen; 

- beschrijving van de effecten op de te beschermen natuurwaarden; 

- conclusies en consequenties. 

 

De beschrijving van de relevante te beschermen natuurwaarden is gebaseerd 

op: 

- bestaande bronnen zoals databanken, verspreidingsatlassen, waarne-

mingsoverzichten, rapporten en websites; 

- verkennend veldbezoek waarbij vooral is gekeken naar kritische en/of 

beschermde soorten, zowel wat betreft aanwezigheid van als potenties 

voor deze soorten. 

 

 

AANLEIDING 

DOEL VAN HET ADVIES 

PLANGEBIED 

OPZET VAN HET RAPPORT 

INFORMATIE 



295.00.04.01.00 - Advies Natuurwaarden De Engk, Wijk bij Duurstede - 26 augustus 2010 
 

6 

 
F i g u u r  1 .  T o p o g r a f i s c h e  k a a r t  m e t  l i g g i n g  p l a n g e b i e d  ( r o z e )  ( b r o n  

o n d e r g r o n d :  M i j n  K a d a s t e r )  

 

Op basis van de bekende gegevens en het veldbezoek zijn de mogelijke effec-

ten als gevolg van de toekomstige ontwikkelingen bepaald. Daarnaast zijn (de 

effecten van) deze ontwikkelingen beoordeeld in het kader van de natuurwet-

geving. Het is mogelijk dat het onderzoek aantoont dat aanvullend onderzoek 

noodzakelijk is. Waar nodig wordt aandacht geschonken aan eventuele mitige-

rende en compenserende maatregelen. 

 

Tot slot worden in het hoofdstuk Conclusie en consequenties de bevindingen 

van het onderzoek kort weergegeven. 

BEOORDELING 

BEVINDINGEN 

151 152 

442 

443 
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2 2  P l a n g e b i e d  e n  

v o o r g e n o m e n  

p l a n n e n  

2 . 1   

L i g g i n g  

Het plangebied ligt aan de westzijde van het oude stadsdeel van Wijk bij Duur-

stede, in het kilometerhok
1
 151-442 en in uurhok

1
 39-23. Figuur 1 geeft een 

overzicht van de ligging van het plangebied en het kilometerhok. Het plange-

bied grenst aan de noordzijde aan de Steenstraat en de Frankenweg en aan de 

zuidzijde aan de Gansfortstraat.  

 

 
F i g u u r  2 .  H e r s t r u c t u r i n g s p l a n  v a n  D e  E n g k  e n  d e  d e e l g e b i e d e n  

 

                                                   
1 Een kilometerhok is een vastgelegd gebied van 1 km bij 1 km. De Topografische Dienst 

heeft deze hokken ingevoerd als rasterverdeling voor het tekenen van de topografische 

kaarten van Nederland. Een uurhok is een gebied van 5 km bij 5 km gebaseerd op diezelfde 

verdeling. 
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Langs de oostzijde van het plangebied loopt de Hordenweg en aan de westzij-

de de Singel. Het plangebied is opgedeeld in zeven deelgebieden, deze zijn 

weergegeven in figuur 2. 

2 . 2   

H u i d i g e  s i t u a t i e  

Het plangebied bestaat uit een ruim opgezette woonwijk uit de jaren zeventig. 

 

Dit deelgebied bestaat uit een woonflat van driehoog. Het terrein aan de oost-

zijde van de hoogbouw is vrijwel volledig verhard en ingericht als parkeer-

plaats. Langs de westzijde, en tevens achterzijde van het gebouw, ligt een 

grasveld.  

 

 
O o s t z i j d e  d e e l g e b i e d  1  W e s t z i j d e  H o r d e n w e g  

H o r d e n w e g  

 

Dit deelgebied bestaat uit schoolgebouw met daarin een kinderopvang en een 

onderdeel van het Lycum gehuisvest. Langs de noord- en oostzijde van het 

schoolgebouw ligt een volledig verhard speelterrein. Op het speelterrein van 

de kinderopvang staat een grote oude linde. De west- en zuidzijde van het 

gebouw zijn begroeid met heesters en bomen. Ook tussen het speelterrein en 

de David van Bourgondiëweg ligt een houtsingel.  

 

 
N o o r d z i j d e  d e e l g e b i e d  2  Z u i d z i j d e  d e e l g e b i e d  2  

 

Het deelgebied bestaat uit een schoolgebouw met een verharde speelplaats 

aan de noordzijde. Op het speelterrein staan twee grote robinia. Rond het 

schoolterrein ligt een matig onderhouden border met heesters. Langs de Jacob 

van Ruisdoelstraat ligt een grasveldje en staan vier platanen. 

DEELGEBIED 1 

HORDENWEG 

DEELGEBIED 2 

DE RAKKERS 

DEELGEBIED 4A 

DE OPSTAP 
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O o s t z i j d e  d e e l g e b i e d  4 A  N o o r d z i j d e  d e e l g e b i e d  4 A  

D e  O p s t a p  D e  O p s t a p  

 

Het deelgebied bestaat uit vijf woonclusters langs de David van Bourgon-

diëweg. Elk cluster bestaat uit een L-vormig blok met eengezinswoningen en 

één blok met twee-onder-een-kapwoningen. Tussen het L-vormige blok met 

woningen en het blok met twee-onder-een-kapwoningen ligt een grasveld. In 

enkele clusters is langs het grasveld een border met lage heesters aangelegd. 

Daarnaast staan verspreid op het grasveld enkele bomen.  

 

 
M e e s t  w e s t e l i j k e  c l u s t e r  Z i c h t  o p  m i d d e l s t e  c l u s t e r  v a n u i t  

 A b c o u d e s t r a a t  

 

Er liggen vier woonclusters binnen dit deelgebied. Ieder wooncluster bestaat 

uit één woonflat met drie woonlagen aan de noordzijde, rijwoningen aan de 

westzijde en een grasveld met opgaand groen. In drie clusters staat ook een 

garagebox voor vier auto's.  

 

 
W o o n f l a t  a a n  S t e e n s t r a a t  G r a s v e l d  v a n u i t  B a r o n  v a n   

 L y n d e n s t r a a t  

 

DEELGEBIED 5A  

STEMPELS WATERGANG 

DEELGEBIED 5B  

ZUIDZIJDE STEENSTRAAT 



295.00.04.01.00 - Advies Natuurwaarden De Engk, Wijk bij Duurstede - 26 augustus 2010 
 

10 

Dit deelgebied bestaat uit het schoolgebouw De Driehoek, het volledig verhar-

de schoolplein, het omliggende opgaande groen en de grasveldjes aan de west- 

en oostzijde van de school. Het schoolgebouw bestaat uit verschillende aan-

bouwen; enkele zijn opgebouwd uit steen, andere met trespaplaten.  

 

 
W e s t z i j d e  D e  D r i e h o e k  S c h o o l p l e i n  a a n  o o s t z i j d e  

 

In het deelgebied ligt het sportcomplex Squashcentrum Centre Court met 

daaromheen grasvelden en opgaand groen. Het sportcomplex bestaat uit ver-

schillende aanbouwen met verschillende bouwhoogtes. De enkele gevels zijn 

afgewerkt met houten betimmering, de andere met trespaplaten. Rondom het 

sportcomplex is een houtsingel aangelegd met heesters en jonge bomen. Aan 

de noord- en zuidzijde van het plangebied ligt een grasveld. Op deze velden 

staan enkele bomen.  

2 . 3   

V o o r g e n o m e n  p l a n n e n  

De gemeente is voornemens om de woonwijk De Engk te herstructureren. In de 

ontwikkelingsvisie Stap voor Stap de Engk (Gemeente Wijk bij Duurstede) zijn 

de ontwikkelingsmogelijkheden per deelgebied kort uitgewerkt. 

 

In deelgebied 1 De Hordenweg zal de bestaande hoogbouw worden gesloopt. 

Hierdoor ontstaat ruimte om twee nieuwe woonflats te realiseren met daar 

tussen nieuw groen. In deelgebied 2 zal het huidige schoolgebouw worden 

gesloopt om ruimte te maken voor nieuwe woningbouw. Dit geldt ook voor 

deelgebied 4A De Opstap en deelgebied 6 De Driehoek. Op deze huidige school-

locaties zullen nieuwe appartementen worden gerealiseerd. In deelgebied 5A 

Stempels Watergang zal de huidige bebouwing behouden blijven. Binnen enke-

le clusters in dit deelgebied worden woningen gerealiseerd op het huidige 

gemeentelijke groen. De hoogbouw aan de Steenstraat in deelgebied 5B Zuid-

zijde Steenstraat zal worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwe hoog-

bouw. Op het moment van het opstellen van deze rapportage zijn geen 

uitgewerkte ontwikkelingsplannen voor deelgebied 7 Squash Centrum bekend. 

DEELGEBIED 6 

DE DRIEHOEK 

DEELGEBIED 7 

SQUASH CENTRUM 
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3 3  G e b i e d s b e s c h e r -

m i n g  e n  e f f e c t b e -

p a l i n g  

Voor onderhavig plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied 

van gebiedsbescherming relevant: de Natuurbeschermingswet 1998 en de Nota 

Ruimte. Met betrekking tot de Ecologische Hoofdstructuur is de Nota Ruimte 

uitgewerkt in de Provinciale Ruimtelijk Verordening 2009 en het Streekplan 

Utrecht 2005-2015 (zie bijlage 1). 

3 . 1   

N a t u u r b e s c h e r m i n g s w e t  1 9 9 8  

Het plangebied is geen onderdeel van en grenst niet aan een beschermd gebied 

in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De ligging van beschermde 

gebieden in de omgeving van het plangebied is weergegeven in figuur 3. Het 

dichtstbijzijnde beschermde gebied is het Natura 2000-gebied Uiterwaarden 

Neder-Rijn op ongeveer 400 m ten zuidoosten van het plangebied. Tussen de 

beschermde gebieden en het plangebied liggen onder meer bebouwing en in-

frastructuur. Aangezien de doelstellingen van de beschermde gebieden betrek-

king hebben op habitattypen en -soorten van uiterwaarden en rivieren en het 

plangebied een woonwijk is zonder watergangen of -partijen, zijn er geen 

belangrijke ecologische relaties tussen de gebieden. 

 

De plannen behelzen het vervangen van bebouwing en verharding binnen be-

staand bebouwd gebied. Gezien de ligging van het plangebied ten opzichte van 

beschermde gebieden, de aard van de ontwikkelingen en de huidige terreinom-

standigheden van het plangebied zijn geen negatieve effecten op beschermde 

gebieden te verwachten. 

 

Voor deze activiteit is geen vergunning op grond van de Natuurbeschermings-

wet 1998 nodig. Het is echter aan het bevoegd gezag, het College van Gedepu-

teerde Staten van de provincie Utrecht, om deze visie te bevestigen. 

 

INVENTARISATIE 

EFFECTEN 

CONCLUSIE 
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F i g u u r  3 .  L i g g i n g  b e s c h e r m d e  g e b i e d e n  i n  h e t  k a d e r  v a n  d e  N a t u u r b e s c h e r m i n g s w e t  

1 9 9 8  ( g e e l )  e n  d e  E c o l o g i s c h e  H o o f d s t r u c t u u r  ( g r o e n )  n a b i j  p l a n g e b i e d  ( r o z e )  

( B r o n :  L N V  k a a r t e n m a c h i n e )  

3 . 2   

S t r e e k p l a n  -  E c o l o g i s c h e  H o o f d s t r u c -

t u u r  

Het plangebied is geen onderdeel van en grenst niet aan de Ecologische Hoofd-

structuur (zie ook figuur 3). De dichtstbijzijnde gebieden die zijn aangewezen 

in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur liggen op 400 m ten oosten van 

het plangebied. Het betreft de Ecologische Verbindingszone Kromme Rijnge-

bied en de uiterwaarden van de Rijn. Tussen de EHS-gebieden en het plange-

bied liggen onder meer bebouwing en infrastructuur. Het plangebied heeft 

daarnaast geen belangrijke ecologische relaties met de beschermde gebieden. 

 

Gezien de ligging van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden, 

de terreinomstandigheden van het plangebied en het tussenliggende gebied en 

de aard van de ontwikkelingen (vervangen van bebouwing en verharding), zijn 

geen negatieve effecten op de Ecologische Hoofdstructuur te verwachten. 

 

De activiteit is op het punt van de Ecologische Hoofdstructuur niet in strijd 

met de Structuurvisie en de Provinciale Verordening Ruimte. Het is aan het 

bevoegd gezag, het College van Gedeputeerde Staten van de provincie 

Utrecht, om deze visie te bevestigen. 
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4 4  S o o r t e n b e s c h e r -

m i n g  e n  e f f e c t b e -

p a l i n g  

Relevante wet- en regelgeving op het gebied van de soortenbescherming be-

treft de Flora- en faunawet en het Besluit Rode lijsten flora en fauna. Nadere 

informatie over deze wet- en regelgeving is opgenomen in bijlage 1. Het on-

derzoek is uitgevoerd op basis van bestaande gegevens en een verkennend 

veldbezoek. 

 

Op basis van de AMvB 2004 betreffende artikel 75 van de Flora- en faunawet 

worden de in Nederland beschermde soorten in drie beschermingsregimes in-

gedeeld. Het gaat hierbij om algemene soorten (soorten uit tabel 1), overige 

soorten (soorten uit tabel 2) en strikt beschermde soorten (soorten uit ta-

bel 3). Om verwarring te voorkomen, wordt in dit rapport respectievelijk de 

benaming licht, middelzwaar en streng beschermd gehanteerd (zie bijlage 1). 

 

Geraadpleegde databanken (opgave van Het Natuurloket (1), zie bijlage 2), 

verspreidingsatlassen, waarnemingsoverzichten, websites en rapporten zijn 

met een eigen nummer in de literatuurlijst opgenomen. Gegevens uit deze 

bronnen worden bij het bespreken van de verschillende soortengroepen alleen 

genoemd indien ze een meerwaarde voor het onderzoek hebben. 

 

Het plangebied is eind juli 2010 bezocht om een indruk te krijgen van de ter-

reinomstandigheden van het plangebied, de omgeving en de voorkomende flora 

en fauna (zie ook paragraaf 6.1). Het veldbezoek is in een geschikt seizoen 

uitgevoerd, omdat vele plantensoorten in bloei zijn en vele broedvogelsoorten 

met hun jongen nog in het broedgebied verblijven. 

 

Gezien de aard van het plangebied en op basis van de indruk die van het plan-

gebied is verkregen, de kennis over leefgebieden van soorten en de beschikba-

re gegevens, kan van alle soortengroepen met voldoende zekerheid een 

oordeel worden gegeven over het voorkomen van beschermde soorten in het 

gebied. 

4 . 1   

V a a t p l a n t e n  

In het plangebied is al het opgaande groen aangelegd en worden de borders en 

grasvelden redelijk intensief onderhouden. Langs de straten en in het openba-

re groen zijn verschillende boomsoorten aangeplant, waaronder soorten als 

WET- EN REGELGEVING 

BESCHERMINGSREGIME 

BRONNEN 

VELDBEZOEK 

INVENTARISATIE 
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witte paardenkastanje, robinia, gewone esdoorn, rode esdoorn, gewone es, 

plataan, gewone vleugelnoot en linde. De borders en heesters in het plange-

bied bestaan uit soorten liguster, laurierkers, hertshooi en haagbeuk.  

 

Uit de geraadpleegde bron (1) komt naar voren dat in het kilometerhok twee 

ligt beschermde soorten zijn waargenomen. Gezien de aard en het beheer van 

het plangebied worden geen beschermde soorten in het plangebied verwacht. 

Mogelijk zijn de licht beschermde soorten, als zwanenbloem en grote kaarden-

bol, in het groen rondom het Kasteel, de boomkwekerijen en de sportvelden 

waargenomen.  

 

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende 

beeld van de soortengroep vaatplanten ontstaan. Als gevolg van de ontwikke-

lingen worden geen effecten op beschermde soorten vaatplanten verwacht. 

Voor licht beschermde soorten geldt een algemene vrijstelling. 

4 . 2   

Z o o g d i e r e n  -  v l e e r m u i z e n  

Binnen het voor de literatuurgegevens geïnventariseerde uurhok komen zeer 

verschillende milieus voor. Het voorkomen van baardvleermuis en grijze groot-

oorvleermuis in de deelgebieden is op grond van de soortenkenmerken onwaar-

schijnlijk. Met betrekking tot de soortengroep vleermuizen kan voor de 

mogelijk wel in de deelgebieden voorkomende soorten, onderscheid worden 

gemaakt tussen boom- en gebouwbewoners. Gebouwbewoners verblijven in 

tussenruimtes van gebouwen zoals onder dakpannen, in spouwmuren en op 

zolders. Soorten als gewone dwergvleermuis, laatvlieger en meervleermuis 

verblijven ´s zomers in gebouwen in het stedelijk gebied. Boombewoners, 

waaronder soorten als ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en watervleer-

muis, verblijven in holten van oude bomen. Gezien de bebouwing in het plan-

gebied, kan het voorkomen van verblijfplaatsen van enkele vleermuissoorten 

niet worden uitgesloten. Daarnaast bieden enkele gebieden mogelijk geschikt 

jachtgebied voor deze soorten. Alle vleermuissoorten, hun verblijfplaatsen en 

hun leefgebied zijn zwaar beschermd. Per deelgebied zal de geschiktheid van 

de gebouwen en bomen voor vleermuizen worden besproken. Daarnaast zal 

worden besproken of en hoe de ontwikkelingen effect kunnen hebben op 

vleermuizen.  

 

D e e l g e b i ed  1 :  H o r d e nw eg  

Gezien de constructie van de hoogbouw aan de Hordenweg kunnen hier ge-

bouwbewonende soorten, als laatvlieger en gewone dwergvleermuis worden 

verwacht. Bij bewoners van dit gebouw zijn waarnemingen bekend van vleer-

muizen. Deze soorten kunnen achter de geveldamwanden toegang krijgen tot 

de spouwmuur. Er zijn geen geschikte holtes voor vleermuisverblijfplaatsen in 

bomen binnen het deelgebied waargenomen. Gezien de hoeveelheid verhar-

ding en afwezigheid van waterpartijen, lijkt dit deelgebied matig foerageerge-
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bied. Door de beoogde sloop van de hoogbouw kunnen verblijfplaatsen van 

vleermuizen verloren gaan, ook kunnen door de sloop tijdens een verblijfsfase 

enkele exemplaren worden gedood. Aanvullend onderzoek is nodig om de aan-

wezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen uit te sluiten, dan wel aan te 

tonen. 

 

D e e l g e b i ed  2  

Gezien de constructie en ligging van het schoolgebouw is het niet aannemelijk 

dat verblijfplaatsen voor gebouwbewonende soorten aanwezig zijn. Het 

schoolgebouw bestaat uit laagbouw met plat dak, waardoor er een lage uit-

vliegopening is voor vleermuizen. De dakgevel bestaat uit gladde trespa-

platen. Alleen aan de oost- en westzijde van het schoolgebouw loopt de stenen 

muur door tot het dak en zou deze mogelijk toegang kunnen verschaffen tot 

verblijfplaatsen voor vleermuizen. Er zijn echter geen uitwerpselen van vleer-

muis waargenomen bij deze muur. Aan de overige zijdes bestaan de wanden 

uit ramen, en zijn niet geschikt. De stenen muur ligt aan het schoolplein, 

waardoor vleermuizen vrijwel onbeschut zouden moeten uitvliegen. Daarnaast 

ligt de school in een woonwijk met geschiktere bebouwing voor verblijfplaat-

sen dan een schoolgebouw zonder verdiepingen. Op het schoolplein staat een 

grote linde, deze zou verblijfplaatsen kunnen bieden aan ruige dwergvleermuis 

of watervleermuis. Het overige opgaande groen rondom het schoolterrein is 

niet geschikt voor verblijfplaatsen, maar wel als jachtgebied.  

Indien er plannen zijn om de linde te kappen, kan een enkele verblijfplaats 

verloren gaan. Aanvullend onderzoek is nodig om de aanwezigheid van deze 

verblijfplaats uit te sluiten, dan wel aan te tonen. Door de ontwikkelingen zal 

het bestaande opgaande groen worden verwijderd en zal jachtgebied van 

vleermuis verdwijnen. Echter door de aanleg van tuinen en opgaand groen kan 

dit jachtgebied worden hersteld. 

 

D e e l g e b i ed  4A  D e  O p s t a p  

Ook dit schoolgebouw lijkt, gezien de constructie en ligging, ongeschikt voor 

verblijfplaatsen van vleermuizen. De buitenwanden van dit gebouw zijn opge-

bouwd uit een stenen muur, dan een raam en aansluitend een dakgevel van 

gladde trespa-platen. Hierdoor hebben vleermuizen weinig grip om het gebouw 

in te klimmen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat vleermuizen in dit gebouw 

verblijven. Daarnaast zijn geen uitwerpselen van vleermuizen waargenomen 

rond de school. Door de aanwezigheid van een vrijwel volledig verharde 

schoolplein en afwezigheid van goede kwaliteit opgaand groen lijkt dit deelge-

bied matig geschikt foerageergebied. Door de realisatie van tuinen en water-

partijen in en nabij het plangebied wordt het na de ontwikkelingen mogelijk 

beter foerageergebied voor vleermuizen. Daarnaast kan de realisatie van 

nieuwbouw ook resulteren in nieuwe verblijfplaatsen voor deze soortengroep. 

 

D e e l g e b i ed  5A :  S t em p e l s  w a t e r g a ng  

Gezien de constructie van de woningen in dit deelgebied, zoals overhangende 

dakpannen, kunnen verblijfplaatsen van vleermuissoorten, als laatvlieger en 

gewone dwergvleermuis, niet worden uitgesloten. Het grasveld met het op-
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gaande groen tussen de woonclusters is matig geschikt foerageergebied voor 

deze soorten. Aangezien de ontwikkelingen geen betrekking hebben op de 

bestaande bouw, zullen hierdoor geen verblijfplaatsen worden vernietigd. Wel 

zal het oppervlak van het grasveld kleiner worden door nieuwbouw. Deze op-

pervlakafname is relatief klein ten opzichte van de grootte van het totale 

jachtgebied van een individu, en zal daarom geen effect hebben op het leef-

gebied van laatvlieger en/of gewone dwergvleermuis. 

 

D e e l g e b i ed  5B :  Z u i d z i j d e  S t e e n s t r a a t  

De hoogbouw in dit deelgebied biedt geschikte invliegopeningen naar verblijf-

plaatsen voor gebouwbewonende soorten. Aan de oostelijke en westelijke 

zijde van de gebouwen bevinden zich stootvoegen en kantdakpannen sluiten 

aan op de muur. Mogelijk kunnen de vleermuizen ook achter de trespa-

boeiborden kruipen en daar verblijven. Het grasveld met het opgaande groen 

en de achtertuinen bieden geschikt foerageergebied voor deze soorten. Door 

de beoogde sloop van de hoogbouw kunnen verblijfplaatsen worden vernietigd 

en ook kunnen hierbij enkele exemplaren worden gedood. Ruim voor aanvang 

van de sloop is aanvullend onderzoek nodig om de aanwezigheid van verblijf-

plaatsen van vleermuizen uit te sluiten, dan wel aan te tonen. 

 

 
D a k g e v e l  v a n  d a m w a n d  K a n t d a k p a n n e n  e n  o p e n  O p e n  S t o o t v o e g e n  

 s t o o t v o e g e n  

 

D e e l g e b i ed  6 :  D e  D r i e h o e k  

Het schoolgebouw in dit plangebied lijkt matig geschikt voor gebouwbewonen-

de vleermuizen. Echter zijn aan de noordoostzijde van het gebouw stootvoe-

gen aangetroffen die mogelijk toegang bieden tot verblijfplaatsen in de 

spouwmuur. Ten noorden van het schoolgebouw staat een witte esdoorn die 

mogelijk verblijfplaatsen van ruige dwergvleermuis kan herbergen. Het overige 

opgaande groen rondom het schoolterrein is mogelijk onderdeel van het jacht-

gebied van vleermuizen. 

 

D e e l g e b i ed  7 :  S q u a s h  C e n t r um  

Gezien de constructie, is de bebouwing van het sportcomplex matig geschikt 

als vleermuisverblijfplaats. De houten gevelbetimmering biedt echter geschik-

te invliegopeningen naar verblijfplaatsen. Door de aanwezigheid van veel op-

gaand groen en beschutte grasvelden is het deelgebied geschikt 

foerageergebied voor vleermuissoorten. De ontwikkelingsplannen voor dit 

deelgebied zijn nog niet bekend. Indien er plannen zijn om de bestaande be-
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bouwing te slopen, kunnen verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermui-

zen verloren gaan. Ook kunnen door de sloop tijdens een verblijfsfase enkele 

exemplaren worden gedood. Daarnaast kan door een deel van het foerageer-

gebied verloren gaan. Aanvullend onderzoek is nodig om de aanwezigheid van 

verblijfplaatsen van vleermuizen uit te sluiten, dan wel aan te tonen en de 

geschiktheid van het foerageergebied vast te stellen. 

 

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen (zie bijlage 3) is 

enigszins een beeld van de voorkomende soorten ontstaan, maar een onvol-

doende beeld van de gebruiksfuncties. Alle vleermuissoorten, alsmede hun 

vaste verblijfplaatsen, zijn streng beschermd. Als gevolg van de sloop van be-

bouwing kunnen vaste verblijfplaatsen van deze soorten worden vernietigd en 

verstoord (artikel 11). Ook kunnen hierbij enkele exemplaren worden gedood 

(artikel 9). In een aantal deelgebieden is aanvullend onderzoek nodig om de 

aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen uit te sluiten, dan wel aan 

te tonen. Overeenkomstig het vleermuisprotocol
2
 dient het deelgebied in de 

periode mei tot oktober vijfmaal te worden onderzocht op het gebruik door 

vleermuizen. Indien verblijfplaatsen van vleermuizen worden aangetroffen, 

dan zal moeten worden gekeken naar alternatieve ontwikkelingsplannen, dan 

wel mitigerende of compenserende maatregelen ten behoeve van vleermuizen. 

4 . 3   

Z o o g d i e r e n  -  o v e r i g e  

De borders, tuinen en houtsingels binnen het plangebied vormen geschikt leef-

gebied voor kleine zoogdiersoorten als egel, huispitsmuis, gewone bosspitsmuis 

en veldmuis. Gezien de stedelijke aard van het plangebied worden binnen het 

plangebied geen verblijfplaatsen van marterachtigen verwacht. De hierboven 

genoemde soorten betreffen alle licht beschermde soorten die ook uit de 

bronnen (3 en 7) naar voren komen. Andere licht beschermde soorten die uit 

de bronnen (zie bijlage 4) naar voren komen, worden op basis van de biotoop-

eisen van deze soorten niet binnen het plangebied verwacht. 

 

Ten behoeve van de ontwikkelingen zal de bodem worden vergraven, waardoor 

leefgebied van de voorkomende soorten verloren gaat en enkele vaste verblijf-

plaatsen worden vernietigd en verstoord. Ook kunnen enkele exemplaren wor-

den gedood. Het ligt in de lijn der verwachting dat het plangebied na de 

inrichting een gelijke of hogere waarde voor zoogdieren zal hebben.  

 

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende 

beeld van de soortengroep overige zoogdieren ontstaan. In het plangebied 

komen enkele licht beschermde soorten voor. Het gaat hierbij om egel, huis-

                                                   
2 GaN, NGB en Zoogdiervereniging, 2010 Vleermuisprotocol versie 5 maart 2010, Gegevensau-

toriteit Natuur, Netwerk Groene Bureaus en Zoogdiervereniging, 

www.gegevensautoriteitnatuur.nl, Utrecht 
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pitsmuis, gewone bosspitsmuis en veldmuis. Vaste verblijfplaatsen van deze 

soorten kunnen worden vernietigd en verstoord (artikel 11) als gevolg van de 

ontwikkelingen. Ook kunnen enkele exemplaren worden gedood (artikel 9). In 

het geval van ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor licht beschermde soorten 

een vrijstelling voor de artikelen 9 tot en met 11. Aan deze vrijstelling zijn 

geen aanvullende eisen gesteld. In het kader van de voorgenomen activiteiten 

is een ontheffingsaanvraag voor deze soorten niet aan de orde. Wel blijft de 

zorgplicht van toepassing. 

 

Om invulling te geven aan de zorgplicht, is het zeer wenselijk dat het plange-

bied voor aanvang van de werkzaamheden zoveel mogelijk ongeschikt voor 

dieren wordt gemaakt. Dit kan onder meer worden bewerkstelligd door de 

vegetatie in het terrein enkele dagen voor aanvang van de werkzaamheden te 

snoeien of kort af te maaien. In de tussenliggende dagen zullen diersoorten 

zoals (spits)muizen het terrein verlaten, omdat er niet voldoende dekking 

aanwezig is. 

4 . 4   

V o g e l s  

Het plangebied is door de aanwezigheid van bebouwing en stedelijk groen 

geschikt broedgebied voor vogels van tuin en stad. In het plangebied zullen 

vogels als merel, spreeuw, huismus en gierzwaluw tot broeden komen. Gier-

zwaluw en huismus hebben hun nesten tussen het dakbeschot en de dakpan-

nen. Kapotte dakpannen en kieren tussen de dakpannen geven toegang tot 

deze ruimtes. Huismus maakt ook gebruik van openingen bij de dakgoot. Gier-

zwaluw kan ook tot broeden komen in ruimtes achter boeiborden in hoogbouw. 

Ten zuiden van het plangebied, aan de Van Brederodestraat, zijn vier exem-

plaren ransuil in een berk waargenomen. Ransuil broedt in oude nesten van 

bijvoorbeeld kraaien en ekster. Door de dichte begroeiing konden tijdens het 

veldbezoek geen (potentiële) nesten van ransuil in het plangebied worden 

waargenomen. Verblijfplaatsen van ransuil, huismus en gierzwaluw zijn jaar-

rond beschermd. 

 

Door de beoogde sloop van woningen en hoogbouw in een aantal deelgebieden 

zullen de huidige broedplaatsen van huismus en gierzwaluw in het plangebied 

verloren gaan. In tegenstelling tot de overige voorkomende tuinvogels zijn de 

broed- en verblijfplaatsen van huismus en gierzwaluw het gehele jaar rond 

beschermd. Derhalve dient te worden gekeken of maatregelen kunnen worden 

getroffen om de functionaliteit van de verblijfplaatsen te behouden. Indien 

door middel van mitigerende maatregelen de functionaliteit niet kan worden 

gewaarborgd, dient een ontheffing te worden aangevraagd. 

Wanneer door de beoogde ontwikkelingen bomen met (voormalige) kraaiennes-

ten moeten worden gekapt, zal moeten worden bepaald of deze worden ge-

bruikt door ransuil.  
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R a n s u i l  i n  b e r k  b i j  V a n  B r e d e r o d e s t r a a t  

 

Het broed- en foerageergebied van een aantal algemene vogelsoorten zal ver-

anderen als gevolg van de ontwikkelingen. De nieuwe situatie met nieuwe 

woningen en tuinen is echter ook geschikt voor broedvogels als spreeuw, merel 

en koolmees. Indien de werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden op-

gestart, kunnen nesten van broedvogels worden verstoord. 

 

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een onvoldoende 

beeld van de soortengroep vogels ontstaan. 

Wanneer sprake is van kap van een groep bomen met mogelijk kraaiennesten is 

nader onderzoek naar ransuil in het betreffende deelgebied nodig om te bepa-

len of door de ontwikkelingsplannen verbodsovertredingen zullen plaatsvinden.  

 

Doordat het veldbezoek buiten de optimale periode van het broedseizoen van 

huismus en gierzwaluw heeft plaatsgevonden, is er nog geen voldoende beeld 

van verblijfplaatsen van deze soorten in het plangebied. Ten behoeve van de 

beoogde sloopplannen is het noodzakelijk een volledig beeld te hebben van de 

verblijfplaatsen in het plangebied en hoeveel broedplaatsen mogelijk verloren 

gaan door de plannen. Ook is het van belang een goed beeld van potentiële 

verblijfplaatsen in de omgeving van het plangebied te hebben. Bij het verdwij-

nen van broedplaatsen zal een activiteitenplan met mitigerende en/of com-

penserende maatregelen moeten worden opgesteld. Nader onderzoek naar 

huismus en gierzwaluw zal nodig zijn om een volledig beeld te krijgen. 

Tabel 1 in paragraaf 5.2 geeft een overzicht van in welke deelgebieden nader 

onderzoek naar huismus, gierzwaluw en/of ransuil nodig is. 

 

Alle vogelsoorten (uitgezonderd exoten) zijn beschermd. Ontheffing voor het 

vernielen en verstoren van bewoonde nesten van vogels (artikel 11) wordt in 

principe niet verleend. In de deelgebieden waar geen jaarrond beschermde 

soorten voorkomen, kan men ervan uitgaan dat geen verbodsbepalingen wor-

den overtreden als buiten het broedseizoen wordt gewerkt of als voor het 

broedseizoen wordt begonnen en de werkzaamheden continu voortduren. Als 

de werkzaamheden voor het broedseizoen worden gestart en continu voortdu-

ren, zullen broedvogels een rustiger broedplaats (op enige afstand) zoeken en 
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niet door de werkzaamheden worden gestoord. De Flora- en faunawet kent 

geen standaardperiode voor het broedseizoen. Van belang is of een broedgeval 

aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt evenwel dat 

het broedseizoen van ongeveer 15 maart tot 15 juli duurt. 

4 . 5   

A m f i b i e ë n  

In het plangebied De Engk komen, uitgezonderd in particuliere tuinen, geen 

waterpartijen zoals sloten of vijvers voor. Het plangebied heeft voor amfibieën 

als voortplantingsgebied en leefgebied in het algemeen hierdoor slechts een 

zeer beperkte waarde. In de tuinen en het gemeentelijke groen in het plange-

bied kunnen zwervende exemplaren bruine kikker, gewone pad en kleine wa-

tersalamander voorkomen.  

Volgens de geraadpleegde bronnen (11, 12, bijlage 5) zijn drie zwaar be-

schermde amfibiesoorten waargenomen in het uurhok. Gezien de aard van het 

plangebied worden deze soorten niet in het plangebied verwacht. Ook voor de 

ze soortengroep geldt dat binnen het uurhok andere meer geschikte biotopen 

voorkomen. Rugstreeppad is een echte pioniersoort. Deze zal nu niet in het 

plangebied voorkomen, maar kan bij aanvang van de werkzaamheden het ter-

rein koloniseren. Deze soort leeft bij voorkeur in open zanderige terreinen met 

ondiepe waterpoeltjes, zoals duinen, maar ook braakliggende bouwterreinen. 

Om te voorkomen dat rugstreeppad zich vestigt in het plangebied, wordt aan-

geraden een (bouw)terrein niet voor lange tijd braak te laten liggen, eventueel 

vrijkomend of aangevoerd zand af te dekken of af te schermen en goed af te 

wateren. 

 

Door de ontwikkelingen zal het plangebied als leefgebied voor amfibieën ver-

anderen. In de toekomstige situatie zal het echter wederom geschikt zijn als 

leefgebied voor soorten als kleine watersalamander, bruine kikker en gewone 

pad. Door de aanleg van een watergang op de David van Bourgondiëweg, wordt 

het mogelijk ook geschikt als leefgebied voor meerkikker en bastaardkikker. 

Bij graafwerkzaamheden zullen echter terreindelen worden vergraven, waar-

door (overwinterings)verblijfsplaatsen kunnen worden vernietigd en/of ver-

stoord. Ook kunnen tijdens de werkzaamheden enkele exemplaren worden 

gedood. 

 

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende 

beeld van de soortengroep amfibieën ontstaan. In het plangebied komen enke-

le licht beschermde soorten voor. Het gaat hierbij om bruine kikker, gewone 

pad en kleine watersalamander. Vaste verblijfplaatsen van deze soorten kun-

nen worden vernietigd en verstoord (artikel 11) als gevolg van de ontwikkelin-

gen. Ook kunnen enkele exemplaren worden gedood (artikel 9). In het geval 

van ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor licht beschermde soorten een vrij-

stelling voor de artikelen 9 tot en met 11. Aan deze vrijstelling zijn geen aan-

vullende eisen gesteld. In het kader van de voorgenomen activiteiten is een 

INVENTARISATIE 

EFFECTEN 
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ontheffingsaanvraag voor deze soorten niet aan de orde. Wel blijft de zorg-

plicht van toepassing. Het uitvoeren van bodemwerkzaamheden buiten het 

winterseizoen past daarin. 

4 . 6   

R e p t i e l e n  

De wateren en de oevers van de Kromme Rijn zijn leefgebied van ringslang (11, 

12, bijlage 5). Ook komt uit de geraadpleegde bronnen hazelworm naar voren. 

Deze soort heeft een voorkeur voor bossen, bosranden, houtwallen, heide en 

weg- en spoorbermen. Binnen het plangebied is geen geschikt leefgebied voor 

reptielen aanwezig. Er worden derhalve geen reptielen binnen het plangebied 

verwacht. 

 

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende 

beeld van de soortengroep reptielen ontstaan. Als gevolg van de ontwikkelin-

gen worden geen effecten op reptielen verwacht. 

4 . 7   

V i s s e n  

Het plangebied bevat geen oppervlaktewater. Als gevolg van de ontwikkelingen 

worden zodoende geen effecten op beschermde soorten of soorten van de 

Rode lijst verwacht. 

4 . 8   

D a g v l i n d e r s  

Het plangebied is geen hoogwaardig gebied voor dagvlinders. In het plangebied 

komen wel enkele nectar- en waardplanten voor van algemene, niet be-

schermde soorten zoals dagpauwoog en klein koolwitje. 

 

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen (4 en 13) is een 

voldoende beeld van de soortengroep dagvlinders ontstaan. Als gevolg van de 

ontwikkelingen worden geen effecten op beschermde soorten of soorten van 

de Rode lijst verwacht. 

4 . 9   

L i b e l l e n  

Binnen het plangebied is geen geschikt leefgebied voor beschermde libellen 

aanwezig. Uit de geraadpleegde bronnen (13) zijn in de ruime omgeving van 

het plangebied geen waarnemingen van beschermde libellen naar voren geko-

men. Mogelijk zijn in de omgeving enkele wateren (zoals sloten en tuinvijvers) 

INVENTARISATIE 

EFFECTEN/CONCLUSIE 

INVENTARISATIE 

EFFECTEN/CONCLUSIE 
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aanwezig waarin algemene soorten tot voortplanting kunnen komen. Deze 

algemene soorten, zoals lantaarntje en steenrode heidelibel, kunnen mogelijk 

boven het plangebied foerageren. Het plangebied heeft echter geen bijzonde-

re waarde voor deze soorten. Door de ontwikkeling van een nieuwe watergang, 

kan het plangebied aantrekkelijker worden voor libellen. 

 

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is onvoldoende 

beeld van de soortengroep libellen ontstaan. Als gevolg van de ontwikkelingen 

worden geen effecten op beschermde soorten of soorten van de Rode lijst 

verwacht. 

4 . 1 0   

O v e r i g e  o n g e w e r v e l d e n  

Met het oog op de aanwezige biotopen en het voorkomen/de verspreiding in 

Nederland worden binnen en direct rond het plangebied geen beschermde 

overige ongewervelde soorten verwacht. 

 

Op basis van het veldbezoek is een voldoende beeld van de soortengroep ont-

staan. Als gevolg van de ontwikkelingen worden geen effecten op beschermde 

soorten verwacht. 
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5 5  C o n c l u s i e  e n  

c o n s e q u e n t i e s  

5 . 1   

B e s c h e r m d e  g e b i e d e n  

Beschermde gebieden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en de 

Ecologische Hoofdstructuur liggen op ruime afstand van het plangebied en zijn 

hiervan gescheiden door bebouwing en infrastructuur. Gezien de aard van de 

ingrepen zijn geen negatieve effecten op deze gebieden te verwachten. Voor 

deze activiteit is daarom geen vergunning op grond van de Natuurbescher-

mingswet 1998 nodig. De activiteit is op het punt van natuur niet in strijd met 

de Structuurvisie Utrecht 2005-2015 en de Provinciale verordening. 

5 . 2   

B e s c h e r m d e  s o o r t e n  

Uit het onderzoek komt naar voren dat het plangebied een beperkte natuur-

waarde kent, al komen in enkele deelgebieden beschermde diersoorten voor. 

In de betreffende deelgebieden is nader onderzoek naar huimus, gierzwaluw, 

ransuil en/of vleermuizen nodig om een volledig beeld van het aantal verblijf-

plaatsen en het gebruik van het deelgebied te krijgen. In tabel 1 wordt per 

deelgebied aangegeven voor welke soorten nader onderzoek nodig is.  

 

In de deelgebieden waar geen nader onderzoek nodig is (zie tabel 1), worden 

geen verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet overtreden, wanneer bij 

het uitvoeren van de werkzaamheden rekening wordt gehouden met het broed-

seizoen van vogels (zie voorwaarden paragraaf 4.4). 

Voor de aanwezige licht beschermde soorten geldt een vrijstelling van de ver-

boden in het geval van ruimtelijke ontwikkelingen. Aan deze vrijstelling zijn 

geen aanvullende eisen gesteld. Wel blijft de zorgplicht van toepassing. 

 

Tabel 1. Overzicht van deelgebieden en waar nader onderzoek nodig is, gespecificeerd naar 

soorten(groep) 

 
Nader onderzoek  Vleer-

muizen 

Huismus Gier-

zwaluw 

Ransuil 

Deelgebied 1 

Hordenweg 
Ja X  X  

Deelgebied 2 
Ja, indien linde wordt 

gekapt 
X    

Deelgebied 4a 

De Opstap 
Nee     
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Nader onderzoek  Vleer-

muizen 

Huismus Gier-

zwaluw 

Ransuil 

Deelgebied 5A 

Stempels Watergang 
Nee     

Deelgebied 5B 

Zuidzijde Steenstraat 
Ja X X X  

Deelgebied 6 

De Driehoek 
Ja X    

Deelgebied 7 

Squash Centrum 
Ja X   X 

5 . 3   

N a d e r  o n d e r z o e k  

Om een volledig beeld te verkrijgen, dient overeenkomstig het vleermuispro-

tocol
3
 het deelgebied in de periode van mei tot oktober vijfmaal te worden 

onderzocht op de aanwezige gebiedsfunctie(s) van vleermuizen. Indien ver-

blijfplaatsen van vleermuizen worden aangetroffen, dan zal moeten worden 

gekeken naar alternatieve ontwikkelingsplannen, dan wel mitigerende of com-

penserende maatregelen ten behoeve van vleermuizen. 

 

Het aanvullend onderzoek naar het voorkomen van verblijfplaatsen (nesten) 

van huismussen en gierzwaluw bestaat uit twee veldbezoeken in en rond het 

plangebied tijdens het broedseizoen. Het broedseizoen van huismus is van 

begin april tot eind juli. Het broedseizoen van gierzwaluw is van half mei tot 

eind juli. Het broedseizoen van ransuil is van half maart tot half augustus. 

Indien verblijfplaatsen van huismus, gierzwaluw en/of ransuil worden aange-

troffen, dan zal moeten worden gekeken naar alternatieve ontwikkelingsplan-

nen, dan wel mitigerende of compenserende maatregelen ten behoeve van 

deze soorten. 

5 . 4   

U i t v o e r b a a r h e i d  

Uit het onderzoek naar de effecten op beschermde natuurwaarden blijkt dat in 

de enkele deelgebieden zwaar beschermde soorten voorkomen. 

De ontwikkelingen en hiermee samenhangende werkzaamheden in de verschil-

lende deelgebieden zullen gefaseerd worden uitgevoerd. Op het moment van 

schrijven is het tijdspad hiervan onvoldoende duidelijk. Daarnaast moeten 

gedetailleerde inrichtingsplannen voor de verschillende deelgebieden nog wor-

den opgesteld. Het is daarom niet uitgesloten dat de ontwikkelingen pas over 

enkele jaren zullen worden uitgevoerd. Gezien de beperkte houdbaarheid 

                                                   
3 GaN, NGB en Zoogdiervereniging, 2010 Vleermuisprotocol versie 5 maart 2010, Gegevensau-

toriteit Natuur, Netwerk Groene Bureaus en Zoogdiervereniging, 

www.gegevensautoriteitnatuur.nl, Utrecht 
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(maximaal drie jaar) van onderzoek naar zwaar beschermde soorten, is uitge-

breid onderzoek derhalve op dit moment niet relevant. De sloop van verschil-

lende objecten zal niet op korte termijn plaatsvinden, of bebouwing zal alsnog 

worden ingepast.  

Daarom zal één jaar voor aanvang van de sloop moeten worden vastgesteld of 

en van welke soort(en) vleermuizen, huismus en/of gierzwaluw verblijfplaat-

sen aanwezig zijn. 

 

Afhankelijk van de voorkomende gebiedsfunctie(s) van de hiervoor genoemde 

soorten zal mogelijk een activiteitenplan moeten worden opgesteld. In het 

activiteitenplan worden dusdanige mitigerende maatregelen opgenomen om te 

voorkomen dat negatieve effecten op voorkomende zwaar beschermde soorten 

zullen plaatsvinden. Gezien de omvang van de verschillende deelgebieden en 

de ontwikkelingen die daarin plaatsvinden, is het aannemelijk dat voldoende 

mitigerende maatregelen kunnen worden genomen. Mogelijke mitigerende 

maatregelen zijn het aanbieden van (tijdelijke) verblijfplaatsen in de directe 

omgeving en nieuwe verblijfplaatsen in de op te richten nieuwbouw. 

 

Voorgaande overwegende, is het aannemelijk dat op basis van nog uit te voe-

ren nader onderzoek eventuele gebiedsfuncties van zwaar beschermde soorten 

in de betreffende deelgebieden voldoende kunnen worden gemitigeerd waar-

door een eventuele ontheffingsaanvraag in het kader van de Flora- en fauna-

wet niet noodzakelijk is. Hiermee is het bestemmingsplan onder de hiervoor 

gestelde voorwaarden dan ook uitvoerbaar. 

 

Uit bovenstaand onderzoek komt naar voren dat er geen sprake is van negatie-

ve effecten op beschermde gebieden. Het plan is derhalve met betrekking 

tot gebiedsbescherming niet vergunningplichtig. Het is aan het bevoegd gezag 

om deze visie te bevestigen. 

 

Gezien de aangetroffen soorten en de in dit rapport opgenomen voorziene 

plannen en activiteiten behoudt dit onderzoek drie jaar zijn geldigheid voor 

een wettelijke of juridische procedure. Dit betreft een ontheffing voor de 

Flora- en faunawet of een waarop de Algemene wet bestuursrecht van toepas-

sing is (o.a. een besluit voor de Wro). Bij aanpassingen van het oorspronkelijke 

plan en veranderingen in de terreinomstandigheden van het plangebied, die 

kunnen leiden tot andere inzichten met betrekking tot natuurwaarden, zal een 

actualisatie van het onderzoek moeten plaatsvinden.  

ACTIVITEITENPLAN 

GEBIEDSBESCHERMING 

HOUDBAARHEID 
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6 6  B r o n n e n  

6 . 1   

V e l d b e z o e k  

Het plangebied en omgeving is op 27 juli 2010 door mevrouw drs. R.M. Veene-

klaas bezocht om een indruk te krijgen van het terrein en het voorkomen van 

planten- en diersoorten. Tijdens het bezoek zijn plantensoorten genoteerd, 

maar zijn verder geen volledige vegetatieopnamen gemaakt. Het was een 

zwaar bewolkte dag met een maximumtemperatuur van 21 °C en een matige 

zuidoostenwind. 

6 . 2   

M e d i a  

1. www.natuurloket.nl. Het Natuurloket is een onafhankelijke informatie-

makelaar die gegevens over beschermde soorten toegankelijk maakt. 

Het Natuurloket is een initiatief van het Ministerie van Landbouw, Na-

tuur en Voedselkwaliteit en de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna 

(VOFF); 

2. www.telmee.nl. Invoerportaal van de landelijke Particuliere Gegevens-

beherende Organisaties (PGO's), op de site is tevens verspreidingsinfor-

matie van planten en dieren te vinden; 

3. www.waarneming.nl. Dit is een website van vrijwilligers, waarop na-

tuurwaarnemingen in Nederland worden verzameld, op de site is ver-

spreidingsinformatie van planten en dieren te vinden. 

6 . 3   

L i t e r a t u u r  

4. Bos, F., M. Bosveld, D. Groenendijk, C. van Swaay, I. Wynhoff, De Vlin-

derstichting, De Dagvlinders van Nederland, verspreiding (periode 

<1980-2003) en bescherming, Nederlandse fauna deel 7, Nationaal Na-

tuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Inverte-

brate Survey - Nederland, Leiden 2006. 

5. Broekhuizen, S., B. Hoekstra, V. van Laar, C. Smeenk, J.B.M. Thissen, 

Atlas van de Nederlandse zoogdieren (verspreidingsperiode 1970-1988), 

Stichting Uitgeverij KNNV, Utrecht 1992. 

6. Hustings, F., J.-W. Vergeer, SOVON Vogelonderzoek Nederland, Atlas 

van de Nederlandse Broedvogels (verspreidingsperiode 1998-2000), Ne-

derlandse fauna deel 5, Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, 
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2002. 

7. Lange, R., P. Twisk, A. van Winden en A. van Diepenbeek, Zoogdieren 

van West-Europa, Stichting Uitgeverij KNNV en Vereniging Natuurmonu-

menten, Utrecht 1994. 

8. Limpens, H., K. Mostert en W. Bongers, Atlas van de Nederlandse vleer-

muizen: Onderzoek naar verspreiding (periode 1986-1993) en ecologie, 

KNNV Uitgeverij, Utrecht 1997. 

9. Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie, De Nederlandse libellen 

(Odonata) (verspreidingsperiode <1950-1997) - Nederlandse fauna 

deel 4, Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & 

European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden 2002. 

10. Peeters, T.M.J., C. van Achterberg, W.R.B. Heitmans, W.F. Klein, V. 

Lefeber. A.J. van Loon, A.A. Maelis, H. Nieuwenhuijsen, M. Reemer, J. 

de Rond, J. Smit, H.H.W. Velthuis, De wespen en mieren van Nederland 

(Hymenoptera: Aculeata) (verspreidingsperiode <1980-1999) - Neder-

landse fauna deel 6. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, Lei-

den, KNNV Uitgeverij, Utrecht & European Invertebrate Survey - 

Nederland, Leiden 2004. 

11. Stichting RAVON, Waarnemingenoverzicht 2006 (verspreidingsperiode 

1997-2006), RAVON 27, jaargang 9 (3): blz. 48-64. 

12. Stichting RAVON, Waarnemingenoverzicht 2007 en 2008 (verspreidings-

periode 1998-2008, RAVON 34, jaargang 11 (4): blz. 61-80. 

13. Waarnemingenverslag 2007 'Dagvlinders, libellen en sprinkhanen' (ver-

spreidingsperiode 1999-2006), EIS-Nederland, De Vlinderstichting en de 

Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie. 
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Bijlage 1. Wet- en regelgeving natuurwaarden 

 

Relevante wet- en regelgeving met betrekking tot soortenbescherming betreft de Flora- en 

faunawet en het Besluit Rode lijsten flora en fauna. Relevante wet- en regelgeving met be-

trekking tot gebiedsbescherming betreft de Natuurbeschermingswet 1998 en het bescher-

mingsregime van de Ecologische Hoofdstructuur. In het navolgende wordt een toelichting op 

deze wet- en regelgeving gegeven. 

 

F l o r a -  e n  f a u n a w e t  

Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Het soortenbeleid uit de Vogel-

richtlijn van 1979 en de Habitatrichtlijn van 1992 van de Europese Unie is hiermee in de 

nationale wetgeving verwerkt. 

 

Achter de Flora- en faunawet staat het idee van de zorgplicht voor in het wild levende dieren 

en planten (zowel beschermde als onbeschermde) en hun leefomgeving. Die zorgplicht houdt 

in ieder geval in dat iedereen die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn handelen of 

nalaten nadelige gevolgen heeft voor flora of fauna, verplicht is dergelijk handelen achterwe-

ge te laten. Diegene moet alle maatregelen nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden 

verwacht om die nadelige gevolgen te voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan 

te maken (artikel 2). 

 

Volgens de Flora- en faunawet is het verboden om beschermde planten te verwijderen of te 

beschadigen (artikel 8), beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen (artikel 9) of 

opzettelijk te verontrusten (artikel 10) en voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaatsen te 

beschadigen (artikel 11). Ook het rapen of beschadigen van eieren van beschermde dieren is 

verboden (artikel 12). Tevens moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat 

enkele van deze verboden indirect worden overtreden door aantasting van bijvoorbeeld het 

foerageergebied en migratieroutes. 

 

Beschermd zijn de inheemse zoogdieren (met uitzondering van huismuis, bruine rat en zwarte 

rat), alle inheemse vogels, amfibieën en reptielen, sommige planten, vissen, vlinders, libel-

len, kevers en mieren en rivierkreeft, wijngaardslak en Bataafse stroommossel. 

 

Op 23 februari 2005 is de AMvB 2004 betreffende artikel 75 van de Flora- en faunawet in 

werking getreden. Deze AMvB deelt de in Nederland beschermde soorten in drie bescher-

mingsregimes in. In de 'Lijst van alle soorten beschermd onder de Flora- en faunawet' worden 

de soorten ingedeeld in drie tabellen. Het gaat hierbij om algemene soorten (soorten uit 

tabel 1), overige soorten (soorten uit tabel 2) en strikt beschermde soorten (soorten uit ta-

bel 3). Om verwarring te voorkomen, wordt in dit rapport respectievelijk de benaming licht, 

middelzwaar en streng beschermd gehanteerd. 

 

Licht beschermde soorten (algemene soorten) zijn in Nederland zo algemeen voorkomend dat 

wordt aangenomen dat ruimtelijke ontwikkelingen de gunstige staat van instandhouding van 

deze soorten niet negatief beïnvloeden. Voor deze soorten geldt een vrijstelling voor de 

artikelen 8 tot en met 12 van de Flora- en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvul-

lende eisen gesteld. De verboden, bedoeld in artikel 9 tot en met 11 van de wet, gelden in 

het geheel niet ten aanzien van mol, bosmuis en veldmuis. Daarnaast gelden ze niet ten 

aanzien van huisspitsmuis voorzover dit dier zich in of op gebouwen of daarbij behorende 

erven of roerende zaken bevindt. 

 

Voor middelzwaar beschermde soorten (overige soorten) en vogels geldt een vrijstelling in het 

kader van de Flora- en faunawet, mits wordt gewerkt volgens een door het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurde gedragscode (zie hierna). Deze gedrags-

code moet door de sector of de ondernemer zelf worden opgesteld en ingediend voor goed-

keuring. Zolang geen gedragscode is opgesteld, moet voor verstoring van de soorten 
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ontheffing worden aangevraagd. Toetsingscriteria voor het verlenen van een ontheffing bij 

middelzwaar beschermde soorten zijn: 

- de activiteit mag er niet voor zorgen dat afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat 

van instandhouding van de soort; 

- de activiteit moet een redelijk doel dienen. 

 

Ontheffing voor streng beschermde soorten en vogels wordt alleen verleend onder strikte 

voorwaarden. De algemene beleidslijn hierbij is dat de ingrepen zodanig worden gemitigeerd 

dat er geen effecten zijn te verwachten op het goede voortbestaan van de soort op de locatie 

van de ingreep. Toetsingscriteria voor het verlenen van een ontheffing zijn: 

- er mag geen andere bevredigende oplossing voor de geplande activiteit zijn; 

- de activiteit mag er niet voor zorgen dat afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat 

van instandhouding van de soort; 

- er moet een in of bij de wet genoemd belang zijn; 

- er wordt zorgvuldig gehandeld; 

- er vindt geen benutting of economisch gewin plaats. 

 

Ten behoeve van een ontheffingsaanvraag artikel 75 Flora- en faunawet dient een activitei-

tenplan te worden opgesteld. In het activiteitenplan worden het doel van de aanvraag en een 

uitgebreide onderbouwing van de activiteit beschreven. Het vormt de basis van de beoorde-

ling door de Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

 

Wanneer door middel van het nemen van mitigerende maatregelen een verbodsovertreding 

wordt voorkomen, kan het eveneens goed zijn om een activiteitenplan op te stellen om het 

'zorgvuldig werken' vast te leggen. Dit activiteitenplan kan via de aanvraagprocedure voor een 

ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet ter beoordeling aan de Dienst Regelingen worden 

voorgelegd. Hierbij wordt dan ingezet op een goedkeuring van de maatregelen, maar een 

afwijzing van de ontheffingsaanvraag. Door uitvoering van de maatregelen die in het activi-

teitenplan zijn beschreven, wordt een overtreding van de Flora- en faunawet namelijk voor-

komen en is een ontheffing niet nodig. 

 

Een gedragscode is een document waarin wordt aangegeven hoe bij het uitvoeren van activi-

teiten of werkzaamheden schade aan beschermde planten en dieren wordt voorkomen of tot 

een minimum wordt beperkt. Ook wordt in de gedragscode aangegeven hoe in de praktijk 

zorgvuldig wordt gehandeld. 

 

Om te voldoen aan de onderzoeksverplichting naar andere eventueel belemmerende regelge-

ving zoals gesteld in artikel 3.1.6 Bro, is het voldoende dat een ecoloog vaststelt dat er geen 

ontheffingen volgens artikel 75 Flora- en faunawet nodig zijn of dat deze kunnen worden 

verkregen (ABRvS 23 augustus 2006). Dit oordeel is geldig wanneer het is gebaseerd op goed 

onderzoek en juridisch navolgbaar is gedocumenteerd, zoals in voorliggende rapportage is 

gebeurd. De begrippen 'ecoloog', 'goed onderzoek' en 'rapportage' zijn beschreven in de 'Hand-

reiking Flora- en faunawet, 31 oktober 2008' van de Dienst Landelijk Gebied. 

 

B e s l u i t  R o d e  l i j s t e n  f l o r a  e n  f a u n a  

De Rode lijsten zijn officieel door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

vastgesteld (Besluit Rode lijsten flora en fauna, november 2004, gedeeltelijk herzien en 

aangevuld per september 2009) op grond van de artikelen 1 en 3 van het Verdrag inzake het 

behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa van 19 september 

1979 (Verdrag van Bern). Voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn 

de rode lijsten mede richtinggevend voor het te voeren natuurbeleid. Veel rode lijstsoorten 

(vooral planten) worden niet door de Flora- en faunawet beschermd en hebben daardoor geen 

(duidelijke) juridische status.  
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De rode lijsten zijn samengesteld aan de hand van twee criteria, te weten de trend en de 

zeldzaamheid. De rode lijstsoorten worden ingedeeld in de volgende categorieën, met de 

daarbij behorende trend en zeldzaamheid: 

- UW uitgestorven op wereldschaal: maximaal afgenomen en nu afwezig op wereld-

schaal; 

- UWW in het wild uitgestorven op wereldschaal: maximaal afgenomen en nu in het 

wild afwezig op wereldschaal, maar in Nederland nog wel in gevangenschap gehouden 

of gekweekt; 

- VN verdwenen uit Nederland: maximaal afgenomen en nu afwezig in Nederland; 

- VNW in het wild verdwenen uit Nederland: maximaal afgenomen en nu in het wild 

afwezig in Nederland, maar in Nederland nog wel in gevangenschap gehouden of ge-

kweekt; 

- EB ernstig bedreigd: zeer sterk afgenomen en nu zeer zeldzaam; 

- BE bedreigd: sterk afgenomen en nu zeldzaam tot zeer zeldzaam, of zeer sterk afge-

nomen en nu zeldzaam; 

- KW kwetsbaar: matig afgenomen en nu vrij tot zeer zeldzaam, of sterk tot zeer sterk 

afgenomen en nu vrij zeldzaam; 

- GE gevoelig: stabiel of toegenomen, maar zeer zeldzaam, of sterk tot zeer sterk 

afgenomen, maar nog algemeen. 

 

N a t u u r b e s c h e r m i n g s w e t  1 9 9 8  

De Natuurbeschermingswet uit 1967 voldeed niet meer aan de eisen die internationale ver-

dragen en Europese verordeningen aan natuurbescherming stellen. Daarom is op 1 oktober 

2005 de Natuurbeschermingswet 1998 van kracht geworden, die de gebiedsbescherming van 

nationaal begrensde natuurgebieden bundelt. Daarmee zijn de bepalingen vanuit de Europese 

Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de Natuurbeschermingswet 1998 verwerkt. 

 

De volgende gebieden worden aangewezen en beschermd op grond van de Natuurbescher-

mingswet 1998: 

- Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden); 

- staatsnatuurmonumenten en beschermde natuurmonumenten; 

- Wetlands. 

Verder is deze wet de basis voor het nationale Natuurbeleidsplan (structuurvisie) waarin de 

Ecologische Hoofdstructuur is geregeld. 

 

Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur geldt een ver-

gunningplicht. Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten 

die gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden. Meestal verlenen Gedeputeerde Staten van 

de provincies de vergunningen, maar bij landsbelangoverschrijdende gebieden doet de minis-

ter van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dit. 

 

Bij projecten, plannen en activiteiten in of in de omgeving van een beschermd gebied moet in 

een vooroverleg tussen het bevoegd gezag en de initiatiefnemer (samen met zijn ecologisch 

adviseur), worden ingeschat of de voorgestane ontwikkeling een significant negatief effect op 

dit gebied tot gevolg kan hebben. In deze oriëntatiefase vindt een globale toetsing plaats, de 

zogenaamde voortoets, waardoor een indicatie van de mogelijke negatieve gevolgen wordt 

verkregen. Op deze manier kan worden bepaald hoe de verdere procedure dient te worden 

doorlopen en of vergunningverlening aan de orde is. Het bevordert de voortgang van het 

proces wanneer de initiatiefnemer een aantal globale onderzoeksgegevens voor dit voorover-

leg aanlevert. In voorliggend rapport heeft de ecoloog die gegevens beschreven.  

 

In tegenstelling tot de beoordeling in het kader van de Flora- en faunawet, die door de eco-

loog wordt gegeven, is voor de Natuurbeschermingswet 1998 het oordeel van het bevoegd 

gezag nodig (zie ook Vergunning). Teneinde te voldoen aan artikel 3.1.6 Bro moet het oordeel 

van het bevoegd gezag deel uitmaken van de besluitvorming in de planologische procedure. 
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Wanneer er geen wetenschappelijke zekerheid bestaat dat er geen significant negatief effect 

is, moet een passende beoordeling worden uitgevoerd. Indien er mogelijk wel een negatief 

effect is, maar dit zeker niet significant is, moet een verslechterings- en verstoringstoets 

worden gedaan. Voor beide toetsen moet de initiatiefnemer de gegevens aanleveren in de 

vorm van een natuurbeschermingswetrapport. Het bevoegd gezag toetst deze rapportage op 

verzoek van de initiatiefnemer. In beginsel verleent het bevoegd gezag alleen een vergunning 

als zekerheid is verkregen dat de activiteit de natuurlijke kenmerken van het gebied niet 

aantast. Indien een gebied alleen of mede op grond van een eerdere aanwijzing als natuur-

monument is aangewezen, geldt voor dat zelfstandige gebied of voor die specifieke aanwij-

zingscriteria een lichter afwegingskader met een zekere bestuurlijke vrijheid. 

 

Wanneer het bevoegd gezag een passende beoordeling nodig acht, moet rekening worden 

gehouden met de ADC-criteria. Het project moet dan achtereenvolgens worden beoordeeld 

op: mogelijke (A) alternatieven, (D) dwingende reden van groot openbaar belang en verplich-

te (C) compensatie. Veel projecten zullen niet aan deze criteria voldoen. Het kan daarom 

gunstig zijn om bij twijfel over effecten een uitgebreider vooronderzoek te doen in de vorm 

van een natuurbeschermingswetonderzoek. Een interactief proces tussen de onderzoekers, de 

initiatiefnemer en zijn ontwerpers, biedt daarnaast de mogelijkheid om het plan zo bij te 

stellen dat significant negatieve effecten worden voorkomen. 

 

De omvang van de effecten wordt getoetst aan de instandhoudingsdoelstellingen van het 

betreffende beschermd gebied. Deze doelstellingen zijn of worden opgenomen in de aanwij-

zingsbesluiten en de beheerplannen. In het aanwijzingsbesluit van een Natura 2000-gebied 

staat vanwege welke soorten en habitatten en om welke reden het gebied is aangewezen. De 

instandhoudingsdoelstellingen van een gebied mogen niet worden geschaad. 

 

Ten tijde van het schrijven van dit rapport zijn nog niet alle aanwijzingsbesluiten voor de 162 

Natura 2000-gebieden klaar. De laatste stand van zaken met betrekking tot de (definitieve) 

aanwijzingsbesluiten is te vinden op de internetsite van het Ministerie van LNV (gebiedenda-

tabase). 

 

De definitieve aanwijzing van alle gebieden zou eind 2010 van kracht moeten zijn. Zolang 

definitieve aanwijzing nog niet heeft plaatsgevonden, wordt getoetst aan de bestaande ge-

biedsdocumenten of de conceptaanwijzingsbesluiten. 

 

Voor alle Natura 2000-gebieden moeten beheerplannen worden opgesteld. In een beheerplan 

wordt vastgelegd hoe en wanneer de doelen voor een gebied worden gehaald (instandhou-

dingsdoelstellingen). Activiteiten in en rondom Natura 2000-gebieden (landbouw, recreatie, 

waterbeheer) die negatieve effecten op de natuur(doelen) hebben, kunnen ook in het be-

heerplan worden geregeld, waarmee een integrale aanpak wordt bewerkstelligd. Een beheer-

plan moet binnen drie jaar na aanwijzing als Natura 2000-gebied worden vastgesteld. Sinds 1 

september 2009 zijn voor ruim 80 van de 168 gebieden conceptbeheerplannen beschikbaar. 

 

E c o l o g i s c h e  H o o f d s t r u c t u u r  

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangende structuur van gebieden met een 

speciale natuurkwaliteit (doelen). De EHS moet biodiversiteit en duurzame natuurkwaliteit in 

Nederland waarborgen. De EHS is een beleidsconcept dat zijn wortels heeft in het Nationaal 

Natuurbeleidsplan van 1990 en een vervolg heeft gekregen in de Nota Ruimte van 2006. Pro-

vincies zijn verantwoordelijk voor de realisering van de EHS. In het Streekplan, het Provinci-

aal Omgevingsplan en/of de Provinciale Ruimtelijke Verordening is dit als beleidsdoel 

opgenomen. 

 

De EHS bestaat uit: 

- bestaande natuurgebieden; 

- toekomstige natuurgebieden; 
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- beheergebieden. 

 

Voor de EHS geldt het beschermings- en compensatieregime uit de Nota Ruimte, zoals uitge-

werkt in de Spelregels EHS (Beleidskader voor compensatiebeginsel, EHS-saldobenadering en 

herbegrenzen EHS). In het geval van een ruimtelijke procedure worden ingrepen bij EHS-

gebieden door het bevoegd gezag, het college van Gedeputeerde Staten van de provincie, 

getoetst. Wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS mogen niet worden aangetast. Aan-

tasting wordt alleen verdedigbaar geacht als aantoonbaar is dat het project van groot open-

baar belang is en er geen redelijk alternatief bestaat. Hier geldt het zogenaamde 'nee, 

tenzij'-principe. De aantasting moet zoveel mogelijk worden gemitigeerd. Restschade moet 

worden gecompenseerd. 

 

In tegenstelling tot de beoordeling in het kader van de Flora- en faunawet, die door een 

ecoloog wordt gegeven, is in het geval van effecten op de EHS het oordeel van het bevoegd 

gezag nodig. Dit komt overeen met de Natuurbeschermingswet 1998. Het college van Gedepu-

teerde Staten van de betreffende provincie is gewoonlijk het bevoegd gezag. In voorliggend 

rapport levert de ecoloog wel de argumenten voor dat besluit. Teneinde te voldoen aan arti-

kel 3.1.6 Bro moet het oordeel van het bevoegd gezag deel uitmaken van de besluitvorming in 

de planologische procedure. 

 

 

Bijlage 2. Opgave van Het Natuurloket (1) (d.d. 21-04-2010) 

 
Legenda 

FF1: licht beschermde soort op basis van de Flora- en faunawet. 

FF23: middelzwaar en strikt beschermde soort op basis van de Flora- en faunawet. 

Hrl: beschermde soort op basis van de Habitatrichtlijn (alleen bijlage 2 en 4). 

RL: soort vermeld op de Rode lijst. 

Volledigheid: Hiermee wordt aangegeven of op basis van de gebrachte bezoeken een volledig 

overzicht is te verwachten van de soorten van de betreffende soortengroep. 

Detail: Met dit percentage wordt aangegeven welk aandeel van alle van dit kilometerhok 

beschikbare gegevens van rode lijstsoorten en wettelijk beschermde soorten er ook informa-

tie op detailniveau (ten minste op 100 m nauwkeurig) beschikbaar is. 

Actualiteit: per groep is aangegeven uit welke periode de gegevens zijn opgenomen. 

Donker grijstint: veld is niet van toepassing. 
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Bijlage 3. Vleermuizen in het uurhok 39-23 in en rond het plangebied (8) 

Nederlandse naam Waarneming Rode lijst Beschermingsregime 

Baardvleermuis X  Tabel 3 (bijlage IV) 

Gewone dwergvleermuis k  Tabel 3 (bijlage IV) 

Grijze grootoorvleermuis x KW Tabel 3 (bijlage IV) 

Laatvlieger x KW Tabel 3 (bijlage IV) 

Meervleermuis x  Tabel 3 (bijlage IV) 

Rosse vleermuis x KW Tabel 3 (bijlage IV) 

Ruige dwergvleermuis x  Tabel 3 (bijlage IV) 

Watervleermuis x  Tabel 3 (bijlage IV) 

x = foerageerplaats en overige zomerwaarnemingen 

z = zomerverblijfplaats kolonie 

p = paarplaats 

 

 

Bijlage 4. Overige zoogdieren in het uurhok 39-23 in en rond het plange-

bied (5) 

Nederlandse naam Waarneming Rode lijst Beschermingsregime 

Egel x  Tabel 1 

Bosspitsmuis x  Tabel 1 

Dwergspitsmuis #  Tabel 1 

Huisspitsmuis x  Tabel 1 

Mol x  Tabel 1 

Hermelijn x GE Tabel 1 

Wezel x GE Tabel 1 

Ree x  Tabel 1 

Rosse woelmuis #  Tabel 1 

Woelrat x  Tabel 1 

Muskusrat x   

Aardmuis #  Tabel 1 

Veldmuis #  Tabel 1 

Bosmuis #  Tabel 1 

Bruine rat x   

Huismuis x   

Haas x  Tabel 1 

Konijn x  Tabel 1 

x = vangst of vondst 

# = braakbalvondst 

 

 

Bijlage 5. Amfibieën en reptielen in het uurhok 39-23 in en rond het plan-

gebied (11, 12) 

Nederlandse naam Waarneming Rode lijst Beschermingsregime 

 1998-2006 2007 en 2008   

 1998-2006 2007-2008   

Kleine watersalamander x   Tabel 1 

Bastaardkikker x   Tabel 1 

Meerkikker x   Tabel 1 

Groene kikker complex x x  
(Tabel 1 / Tabel 3 (bijlage 

IV)) 



 

 

Nederlandse naam Waarneming Rode lijst Beschermingsregime 

 1998-2006 2007 en 2008   

 1998-2006 2007-2008   

Gewone pad x x  Tabel 1 

Rugstreeppad x  GE Tabel 3 (bijlage IV) 

Heikikker x   Tabel 3 (bijlage IV) 

Bruine kikker x x  Tabel 1 

Poelkikker x   Tabel 3 (bijlage IV) 

Hazelworm x x  Tabel 3 (bijlage 1) 

Ringslang x x KW Tabel 3 (bijlage 1) 

 

 

Bijlage 6. Vlinders in het uurhok 39-23 in en rond het plangebied (13) 

Nederlandse naam Waarneming Rode lijst Beschermingsregime 

 1999-2001 2002-2006   

Kleine vos x x   

Oranjetipje x    

Koevinkje x    

Landkaartje x    

Boomblauwtje x x   

Hooibeestje x    

Gele luzernevlinder x    

Citroenvlinder x    

Dagpauwoog x x   

Argusvlinder x    

Kleine vuurvlinder x    

Bruin zandoogje x    

Eikenpage x    

Groot dikkopje x  GE  

Koninginnenpage x    

Groot koolwitje x x   

Klein geaderd witje x x   

Klein koolwitje x x   

Gehakkelde aurelia x x   

Icarusblauwtje x x   

Sleedoornpage x x BE  

Zwartsprietdikkopje x    

Geelsprietdikkopje x    

Atalanta x x   

Distelvlinder x    

 

 

Bijlage 7. Libellen in het uurhok 39-23 in en rond het plangebied (13) 

Nederlandse naam Waarneming Rode lijst Beschermingsregime 

 1999-2001 2002-2006   

Blauwe glazenmaker x x   

Bruine glazenmaker x    

Paardenbijter x    

Glassnijder x  KW  

Weidebeekjuffer x x   



 

 

Nederlandse naam Waarneming Rode lijst Beschermingsregime 

 1999-2001 2002-2006   

Azuurwaterjuffer x x   

Variabele waterjuffer x    

Watersnuffel x    

Grote roodoogjuffer x x   

Kleine roodoogjuffer x    

Lantaarntje x x   

Gewone pantserjuffer x    

Houtpantserjuffer x x   

Noordse witsnuitlibel x    

Viervlek x    

Vuurjuffer x x   

Bruine winterjuffer x  BE  

Zwarte heidelibel x    

Bloedrode heidelibel x x   

Bruinrode heidelibel x    

Steenrode heidelibel x x   
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1. Vooroverleg 
Deze paragraaf bevat een overzicht van de reacties van de vooroverlegpartners.  
 
Nr Naam   Adres         
1 Provincie Utrecht Postbus 80300   3508 TH  Utrecht 
2 Waterschap  Postbus 550   3990 GJ  Houten 
3 Inspectie VROM  Postbus 16191   2500 BD  ‘s-Gravenhage 
 
Provincie Utrecht 
De provincie concludeert dat dit bestemmingsplan niet strijdig is met de provinciale 
ruimtelijke belangen zoals deze zijn opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening en 
de Beleidslijn nieuwe Wro. 
 
Waterschap / Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Het waterschap adviseert positief over het plan. Het voldoet namelijk aan de belangrijkste 
minimale voorwaarde, het “stand-still beginsel”. Dit beginsel houdt in dat door het plan geen 
verslechtering van de waterhuishouding mag ontstaan. Wel worden door het waterschap de 
volgende aandachtspunten meegeven: 

- het waterschap vraagt om in de verdere uitwerking een specifieke keuze te maken 
tussen compenseren in de vorm van oppervlaktewater of infiltratie. Uitgangspunt is 
dat er door de ontwikkeling geen afwenteling op het omliggende watersysteem 
optreedt. Het waterschap wenst nadrukkelijk betrokken te worden bij deze keuze;  

- een watergang die doodloopt, is onwenselijk vanuit kwaliteitsoogpunt;  
- het waterschap wijst erop dat de waterhuishoudkundige voorziening een noodoverloop 

dient te hebben. Dit betekent dat er waarschijnlijk een kruising gemaakt wordt met 
Horderweg. Graag aandacht hiervoor bij de verdere uitwerking;  

- het waterschap wordt graag betrokken bij de uitwerking / ontwerp van het riolering- 
systeem. 

Het waterschap gaat er van uit dat het betrokken blijft in het vervolgproces. Verzocht wordt 
om het ontwerp-bestemmingsplan toe te sturen ter beoordeling.  
 
Inspectie VROM 
Het plan geeft geen aanleiding voor de Inspectie tot het maken van opmerkingen, gelet op de 
nationale belangen zoals die zijn verwoord in de RNRB (Realisatieparagraaf Nationaal 
Ruimtelijk Beleid).  
 

2. Lijst van insprekers 
Deze paragraaf bevat een lijst van degene die een inspraakreactie hebben ingediend. 
 
Nr Naam   Adres         
4 A. v. Kooten  Jacoba van Ruisdaelstraat 12-09 3961 CM  Wijk bij Duurstede 
5 J. Hoogenhuis  Dirk Fockstraat 3   3961 DJ  Wijk bij Duurstede 
6 S. Hillebrand/P. v. Voorn David van Bourgondiëweg 12 3961 VZ  Wijk bij Duurstede 
7 E. v. Rooijen  David van Bourgondiëweg 5-19 3961 VZ  Wijk bij Duurstede  
8 R. v. Luijn  Baron van Lyndenstraat 8  3961 VR  Wijk bij Duurstede 
9 H. de Jong  Gossaertstraat 89   3961 VX  Wijk bij Duurstede  
10 A. v. Lunssen (1)  Baron v. Lijndenstraat 2  3961 VR  Wijk bij Duurstede 
11 A. v. Lunssen (2)  Baron v. Lijndenstraat 2  3961 VR  Wijk bij Duurstede  
12 W. Vos   Jacob van Ruisdaelstraat 12-24 3961 CM  Wijk bij Duurstede 
13 M. Bruunen-de Bruyn Jacob van Ruisdaelstraat 12-14 3961 CM  Wijk bij Duurstede 
14 J. v. Doornik  Jacob van Ruisdaelstraat 12-15 3961 CM  Wijk bij Duurstede 
15 C.J. de Jong-Sonke Jacob van Ruisdaelstraat 12-25 3961 CM  Wijk bij Duurstede 
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3. Inspraakreacties 
Deze paragraaf is een overzicht van alle inspraakreacties die in de inspraakperiode zijn 
ontvangen. De inspraakreacties zijn samengevat en gebundeld wat betreft inhoud. De 
nummers corresponderen niet met de nummers van de insprekers.  
 
1. Aanpassen bouwhoogte bestaande bebouwing 
De nieuwbouw krijgt een nokhoogte van 12 meter. De bestaande bebouwing kent een 
nokhoogte van 8 meter. Omdat er sprake is van ongelijke behandeling, zou ook de bestaande 
bouw een nokhoogte moeten krijgen van 12 meter.  
 
2.  Deelgebied ‘De Driehoek’ / te grootschalige ontwikkeling  

- De voorgenomen bouwvolumes en grenzen op het deelgebied ‘De Driehoek’ zijn 
buiten proporties.  

- De woning aan de Baron van Lyndenstraat 2 wordt ingebouwd door louter hoge 
volumes. Nu staan er bomen en struiken. Het woongenot en de privacy komen in het 
geding.  

 
3.  Deelgebied ‘De Driehoek’ / verkeersdrukte 
Doordat de David van Bourgondiëweg verdwijnt en er ter vervanging van De Driehoek 
maximaal 68 woningen worden gebouwd plus dat er nog appartementen aan de Steenstraat 
worden gerealiseerd, zal de verkeersdrukte in de Baron van Lyndenstraat onwenselijk groot 
worden. Mét de David van Bourgondiëweg maken 37 gezinnen gebruik van de Baron van 
Lyndenstraat. Zónder de David van Bourgondiëweg, maar met de extra bouwmogelijkheden 
maken 119 gezinnen gebruik van dezelfde weg.  
 
4.  Deelgebied ‘Steenstraat’ / parkeren 
Doordat het aantal woningen aan de Steenstraat toeneemt, ontstaat er een parkeerprobleem. 
Verder ontstaat er overlast van de extra aanwezige auto’s (in- en uitrijden, verlichting van 
auto’s in de woning).  
 
5.  Deelgebied ‘Steenstraat’ / aantasting woongenot 
Door de bouw van nieuwe appartementen wordt het uitzicht en de toetreding van daglicht van 
de bestaande woningen aan de Baron van Lyndenstraat beperkt. De bewoners zullen uitkijken 
op een stenen muur. De nieuwbouw komt dichter bij de bestaande woningen te staan.  
 
6.  Bevoorrading E&E 
In de plannen voor nieuwbouw van het E&E is altijd uitgegaan van bevoorrading via de 
achterkant van het gebouw. In de huidige situatie zorgt het vrachtverkeer voor problemen in 
de buurt (de weg is niet breed genoeg (3,75 meter), vrachtwagens hebben te weinig 
manoeuvreerruimte, blokkade van parkeerplaatsen). Uit de plannen blijkt niet dat de weg 
verbreed wordt, terwijl dat dit wel nodig is.  
 
7.  Uitbreiding E&E 
Door de uitbreiding van E&E leveren omwonenden privacy en uitzicht in.  
 
8.  Voorkant- / achterkant- situatie David van Bourgondiëweg  
Aan de voorkant van ons gebouw komt de watergang / wadi, de parkeerplaatsen zullen meer 
naar E&E opschuiven. Ik zal de achterdeur als hoofdgang moeten gaan gebruiken. Is hier 
rekening mee gehouden? 
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9.  “Kleine” bouwplannen / Vergroten garage  
Ik wil graag een bouwplan indienen voor het verbreden van mijn garage. Ik ben benieuwd 
naar de relatie met de woning die naast mij gebouwd gaat worden.  
 
10.  “Kleine” bouwplannen / Mogelijkheden nieuw bestemmingsplan 
Ik wil graag een verdieping op mijn garage bouwen. Is dat mogelijk in het nieuwe 
bestemmingsplan? Zo niet, dan zou ik dat graag mogelijk gemaakt zien worden.  
 
11.  Afstand bestaande bebouwing versus Ruisdaelhof 
Wat is de afstand tussen de noordkant van de Ruisdaelhof en de toekomstige bebouwing op 
het terrein van De Opstap?  
 
12.  Kappen monumentale bomen 
Door het bouwen van de woning moet een aantal bomen worden gekapt. Dit is niet wenselijk. 
Het gaat ten koste van de natuur (vogels) en het woongenot.  
 
13.  Hoek David van Bourgondiëweg en Jacob van Ruisdaelstraat / aantasting woongenot 
De aanschaf van het pand in 2009 door belanghebbende(n) is gebaseerd op het ‘oude’ 
bestemmingsplan. Daarin staat opgenomen dat een nabijgelegen pand een maximale 
goothoogte van 6 meter zou mogen hebben. Bestemmingsplan ‘De Engk’ is voornemens 
hetzelfde pand een bouwhoogte van 15 meter toe te kennen. Hierdoor wordt het woongenot 
voor omwonenden aangetast, is er geen vrij uitzicht meer, wordt de privacy aangetast en is er 
sprake van een waardevermindering van de eigen woning. Het verzoek is om de bouwhoogte 
aan te passen aan het niveau zoals dat is opgenomen in het oude bestemmingsplan.  
 
 

4. Reactie op inspraakreacties 
Deze paragraaf geeft aan hoe en waarom de inspraakreacties wel of niet zullen leiden tot  
aanpassingen van het voorontwerp-bestemmingsplan naar het ontwerp-bestemmingsplan.  
 
Ad 1.  Aanpassen bouwhoogte bestaande bebouwing 
Aanleiding voor de inspraakreactie is dat de maximale nokhoogte van de woningen die 
bestemd zullen worden onder de bestemming ‘W-U1’ maximaal 12 meter mag bedragen. 
Voor de bestaande (tegenoverliggende) woningen is een nokhoogte van maximaal 8 meter 
voorgeschreven. Dit verschil is an sich te verklaren: het Bouwbesluit is in de loop der jaren 
voortdurend gewijzigd. Hierdoor is de minimale verdiepingshoogte de laatste jaren steeds 
verder opgehoogd in het kader van veiligheid en milieu-eisen. Daarom is de nokhoogte van 
nieuw te bouwen woningen hoger dan oudere woningen. In die zin is het voorstelbaar dat een 
dergelijke bouwmogelijkheid voor de bestaande woningen met een maximale nokhoogte van 
10 meter voor het hele plangebied zou kunnen gaan gelden, zonder dat hier een afwijkings- 
procedure voor gevolgd hoeft te worden. Met een deze nokhoogte wordt voldaan aan de 
regels die gelden voor de dakhelling (tussen 30 en 65º).  
Hierbij is het overigens niet wenselijk en mogelijk een ‘duiventil’ op het dak te maken (twee 
aan elkaar geschakelde dakkapellen op de nok afgedekt met een kap). Een dergelijk bouw- 
werk veroorzaakt een nieuwe, hogere goothoogte. Hiermee treedt er strijdigheid met de 
voorgeschreven goothoogte van 6 meter. Dit is niet wenselijk. Verder voldoen deze ‘duiven-  
tils’ niet aan redelijke eisen van Welstand, waarmee een omgevingsvergunning geweigerd 
moet worden.  
De inspraakreactie leidt wel tot een wijziging in het ontwerp- bestemmingsplan.  
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Ad 2.  Deelgebied ‘De Driehoek’ / te grootschalige ontwikkeling 
De maximale nokhoogte van 10 meter zal worden voorgeschreven bij woningen in de uit te 
werken bestemmingen. De woningen zullen bestaan uit 2 lagen waarbij een kleiner volume de 
derde laag vormt. Het volume aan de Hordenweg kent 4 lagen met op de hoek een accent van 
7 lagen. Dit gebouw dient tevens als geluidswal. Hierdoor hebben de woningen aan de 
Gossaertstraat en de Baron van Lyndenstraat minder last van het doorgaande verkeer. 
 
De Driehoek ligt op de hoek Hordenweg-Steenstraat. In de visie Steenstraat (januari 2010) is 
deze locatie, samen met de locatie aan de overzijde van de Steenstraat 't Wijkhuis en de 
locatie op de hoek Hordenweg-Gansfortstraat, aangewezen als entreepunt van de wijk. Naast 
dat dit punt een belangrijke entree is van De Engk en ook richting het centrum, liggen de 
locaties De Driehoek en 't Wijkhuis tegenover het Hordenpark. Hier kan hogere bebouwing 
deze bijzondere plekken markeren. Daarnaast wordt aan de zijde van de Steenstraat en de 
Hordenweg aangesloten bij de daar aanwezige en toekomstige bebouwing. Langs de 
Steenstraat worden de huidige bouwblokken vervangen door nieuwe bouwblokken van drie 
bouwlagen met een vierde terug liggende laag. De bebouwing ter plaatse van De Driehoek 
sluit hierop aan, maar de rooilijn zal verder worden teruggelegd met het oog op de aanwezige 
kabels en leidingen en de geplande nieuwe rotonde. Het bouwvlak blijft gehandhaafd: in de  
uitwerking zal worden bekeken hoe hier precies mee wordt omgegaan. 
Om op deze locatie een substantieel woningbouwprogramma te situeren moet ook rekening 
gehouden met de daarbij behorende parkeerbehoefte. Deze zal ter plaatse moeten worden 
opgelost: geheel verdiept, half verdiept of ingepakt. 
Langs de Gossaertstraat zijn grondgebonden woningen gedacht van maximaal 3 lagen, in 
aansluiting op de grondgebonden woningen in de omgeving (zie ook Ad 1).  
De woningen op de Baron van Lyndenstraat (nr 2 en 4) krijgen inderdaad nieuwe bebouwing 
aan zowel de voor- als achterzijde, evenals alle andere hoekwoningen van de zijstraten.  
De inspraakreactie leidt wel tot wijzigingen van het ontwerp- bestemmingsplan.  
 
Ad 3.  Deelgebied ‘De Driehoek’ / verkeersdrukte 
Op basis van kengetallen is berekend dat de school 104 motorvoertuigbewegingen per etmaal 
(mvt) genereert. De maximaal 68 woningen in de bestemming ‘WU-1’ genereren volgens 
dezelfde kengetallen 408 mvt. De verwachte toename is dus ruim 300 mvt per etmaal. Verder 
speelt mee dat de De Engk door de watergang geknipt wordt in een noordelijke en zuidelijke 
helft. De zuidelijke helft kan – om de binnenstad te bereiken – in de huidige situatie binnen- 
door om via de David van Bourgondiëweg en de Baron van Lyndenstraat de wijk te verlaten 
in plaats van om te rijden via de Hordenweg. In ieder geval is de verwachte toename niet 
onacceptabel. In woonwijken elders in Wijk bij Duurstede worden deze intensiteiten namelijk 
ook gehaald.  
Er wordt via een verruiming van de bestemming ‘Verkeer’ een mogelijkheid gecreëerd om 
een ontsluiting te maken tussen het deelgebied ‘de Driehoek’ en de achtertuinen van de 
woningen aan de Baron van Lyndenstraat. Doordat de woningen die in de Driehoek worden 
opgericht van deze mogelijkheid gebruik kan maken, zal het verkeer op deze straat naar 
verwachting afnemen. Er zal immers geen doorgaand verkeer mogelijk zijn door het afsluiten 
van de Baron van Lyndenstraat en de Gossaertstraat met het realiseren van de watergang. 
De inspraakreactie leidt wel tot een wijziging van het ontwerp- bestemmingsplan. 
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Ad 4.  Deelgebied ‘Steenstraat’ / parkeren 
Met de ontwikkeling van de appartementencomplexen aan de Steenstraat is rekening 
gehouden met de voorgeschreven (landelijk geldende) parkeernormen. Op de huidige 
behoefte zijn de bestaande normen toegepast. Op de nieuwe woningen is een hogere parkeer- 
norm toegepast.  
Wat betreft het inschijnen van koplampen: dit komt voor bij elke woning die is gesitueerd aan 
een kruising. Het is dus inherent aan het wonen in een woonwijk. De belangen die met het 
plan gemoeid zijn, wegen niet op tegen het gestelde verlies aan comfort.  
De inspraakreactie leidt niet tot een wijziging van het ontwerp- bestemmingsplan. 
 
Ad 5.  Deelgebied ‘Steenstraat’ / aantasting woongenot 
De verschillen tussen de bestaande gevel en de nieuwe gevel bedragen enkele meters. Verder 
zal de boom verwijderd worden. Door deze wijzigingen is er sprake van een andere situatie 
als het gaat om daglichttoetreding. Uit de bezonningsstudie blijkt dat er sprake is van een 
nadeliger situatie. Het gaat hier echter om een minimaal verschil. Daarmee moet er dus een 
afweging gemaakt worden. De belangen die met dit plan gemoeid zijn (gevolgen van de brede 
schoolontwikkeling, stimuleren woongenot van de hele wijk door watergang, bouwen voor 
senioren en gezinnen dichtbij het centrum) moeten worden afgewogen tegen één (of enkele) 
gevallen van mindere daglichttoetreding. Daarbij wordt dus gekozen voor het algemene 
belang en niet voor het individuele belang.  
Niettemin wordt onderkend dat er hoogstwaarschijnlijk sprake zal zijn van planschade: als 
gevolg van dit bestemmingsplan zullen waarschijnlijk enkele woningen op een lagere waarde 
getaxeerd worden door de vermindering van het uitzicht en een kortere daglichttoetreding. 
Via de Verordening Planschade kunnen belanghebbenden aanvraag doen voor planschade na 
het onherroepelijk worden van dit plan. Belanghebbenden zijn – op basis van de Wet 
ruimtelijke ordening –juridisch verplicht €300,- aan leges te betalen en een maatschappelijk 
risico van 2% te aanvaarden.  
Mocht er daadwerkelijk planschade worden geconstateerd, dan zullen degene die planschade 
hebben aangevraagd, eenmalig worden gecompenseerd in de waardedaling van hun woning 
(mits deze dus meer bedraagt dan 2%).  
De inspraakreactie leidt niet tot een wijziging van het ontwerp- bestemmingsplan. 
 
Ad 6.  Bevoorrading E&E 
Het laden en lossen van vrachtwagens gebeurt incidenteel. De nieuwe inrichting houdt 
rekening met de afwikkeling van het vrachtverkeer op het eigen terrein, ofwel de parkeer- 
plaats van de nieuwbouw. Op het terrein zelf kan men keren, het achteruitrijden in de open- 
bare ruimte is niet meer noodzakelijk. Daarmee is de nieuwe situatie een verbetering van de 
bestaande situatie. 
De weg is niet te smal voor vrachtverkeer. Er kunnen ter plekke echter niet twee vracht- 
wagens naast elkaar rijden. Het profiel voldoet aan de eisen voor een goede afhandeling 
zonder dat er sprake is van onnodige overlast op de buurt.  
De inspraakreactie leidt niet tot een wijziging van het ontwerp- bestemmingsplan. 
 
Ad 7. Uitbreiding E&E 
De uitbreiding van E&E is gerealiseerd via een planologische procedure (artikel 19 lid 1 
WRO). Deze vrijstelling is verleend en onherroepelijk. Daarom is dit plan verwerkt in dit 
bestemmingsplan. De uitbreiding van de E&E is derhalve niet meer ontvankelijk voor 
inspraakreacties of zienswijzen.  
De inspraakreactie leidt niet tot wijzigingen in het ontwerp- bestemmingsplan.  
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Ad 8. Voorkant- / achterkant- situatie David van Bourgondiëweg 
Zowel de voor- als de achter- ingang blijven bereikbaar. De bewoners blijven beschikken over 
beide ingangen. Ook het voetpad blijft aanwezig. De ontsluiting van het gebouw is dus 
voldoende geregeld.  
De inspraakreactie leidt niet tot wijzigingen in het ontwerp- bestemmingsplan.  
 
Ad 9. “Kleine” bouwplannen / Vergroten garage 
De garage kan uitgebreid worden, mits deze voldoet aan de planregels van het ontwerp- 
bestemmingsplan (artikel 10.2.b). Als de omgevingsvergunning vóór het onherroepelijk 
worden van dit plan, wordt ingediend, zal op basis van de Wabo ook worden getoetst aan het 
nu geldende bestemmingsplan ‘De Engk’ (1969). Ook de nieuw op te richten woning zal zich 
aan de planregels moeten conformeren (artikel 10).  
De inspraakreactie leidt niet tot een wijziging van het ontwerp- bestemmingsplan. 
 
Ad 10. “Kleine” bouwplannen / Mogelijkheden nieuw bestemmingsplan 
Op bijgebouwen kan een verdieping gemaakt worden: de goothoogte mag maximaal 3 meter 
bedragen, de bouwhoogte van bijgebouwen is afhankelijk van de aanduiding van de woning 5 
of 6 meter. Voor nadere informatie, zie de planregels van het ontwerp- bestemmingsplan: 
artikel 10.2.b.  
Als een omgevingsvergunning vóór het onherroepelijk worden van dit plan, wordt ingediend, 
zal op basis van de Wabo ook worden getoetst aan het nu geldende bestemmingsplan ‘De 
Engk’ (1969).  
De inspraakreactie leidt niet tot een wijziging van het ontwerp- bestemmingsplan. 
 
Ad 11. Afstand bestaande bebouwing versus Ruisdaelhof 
De afstand bedraagt 14 meter. Daarmee is deze afstand vergelijkbaar met min of meer 
vergelijkbare situaties in het plangebied.  
De inspraakreactie leidt niet tot een wijziging van het ontwerp- bestemmingsplan. 
 
Ad 12. Kappen monumentale bomen 
In het plangebied worden bomen met een monumentale status gekapt. Het kappen moet 
gebeuren buiten het broedseizoen. In de plantoelichting is nog een aantal randvoorwaarden 
genoemd voor het kappen van bomen, zodat de aanwezige natuurwaarden worden beschermd. 
Deze randvoorwaarden hebben voornamelijk betrekking op de uitvoering. De te kappen 
bomen worden elders in het plangebied gecompenseerd. Niettemin zullen er door de diverse 
ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt, in het algemeen minder bomen in 
het plangebied voorkomen. Er is een afweging gemaakt tussen het belang van de bomen en de 
invloed op het woongenot van omwonenden enerzijds en het algemene belang dat het plan 
dient anderzijds. Daarbij weegt de noodzakelijke woningbouwontwikkeling (volkshuis- 
vestelijke belangen), de maatschappelijke noodzaak en de algemene verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit in de wijk (watergang / natuurzone ten behoeve van waterhuishouding en 
groenstructuur door de wijk), verbeteren van de woningvoorraad qua kwaliteit en 
samenstelling zwaarder dan de enkele bomen die voor deze ontwikkelingen moeten worden 
gekapt.  
Binnen het plangebied zijn ook monumentale bomen die blijven gehandhaafd. Concreet gaat 
het hier om de boom aan de David van Bourgondiëweg tegenover het appartementencomplex 
‘De Litsenborch’. Deze monumentale boom kon blijven staan omdat het mogelijk was het 
bouwvlak te verschuiven.  
De inspraakreactie leidt niet tot wijzigingen in het ontwerp- bestemmingsplan.  
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Ad 13. Hoek David van Bourgondiëweg en Jacob van Ruisdaelstraat / aantasting woongenot 
Vanuit financieel en ruimtelijk perspectief is het aantrekkelijk om het oude schoolgebouw 
opnieuw te gebruiken. Het zou kapitaalsvernietiging zijn als dat niet zou gebeuren en er zou 
een relatief onaantrekkelijk gebouw in stand worden gehouden. Daarom is gekozen om ter 
plekke woningbouw mogelijk te maken. De school verhuist naar een nieuwe locatie waarmee 
het huidige gebouw vrijkomt. Aangezien het behouden van schoolgebouwen op deze locatie 
niet nodig is en het gebouw zich niet leent voor een woonfunctie, wordt het schoolgebouw 
gesloopt. Aangezien het schoolgebouw al een bepaalde hoogte kent en de locatie is omgeven 
met enkele appartementencomplexen, is het stedenbouwkundig verantwoordelijk geacht om 
ter plekke een appartementencomplex te realiseren. Vandaar dat de hoogte hier bestemd is tot 
maximaal 15m, welke dus past in de nabije omgeving.  
Deze hoogte is ook gebaseerd op de ontwikkelingsvisie. In april 2007 heeft de gemeenteraad 
de Ontwikkelingsvisie De Engk vastgesteld waarin het uitgangspunt is om in De Engk een 
relatief stevige middenzone te ontwikkelen met groen aan de buitenzijde: aan de noordzijde 
de 'watergang' ter plaatse van de David van Bourgondiëweg en een groene rand/boulevard 
langs de Gansfortstraat. In het Middengebied bevindt zich de wat forsere bebouwing, zoals 
het Ewoud en Elisabeth gasthuis en de Ruisdaelhof. Met de bebouwing op locatie van De 
Opstap wordt hierop aangesloten. In de bijgestelde en uitgewerkte Ontwikkelingsvisie De 
Engk (januari 2011) zijn de uitgangspunten voor de verschillende ontwikkelingslocaties, 
waaronder De Opstap, vastgelegd.  
Daarom is in het bestemmingsplan voor de locatie uitgegaan van een zone met een 
wijzigingsbevoegdheid. Wat betreft de hoogte van de bebouwing is uitgegaan van een half 
verdiepte parkeergelegenheid met een begane grond laag met een hogere verdiepingshoogte 
om daar maatschappelijke functies mogelijk te maken (4,5 meter). Daar boven zijn dan twee 
tot drie bouwlagen van 3,00 meter toegestaan. Hierin zullen woningen worden ondergebracht. 
De Ruisdaelhof heeft een hoogte van vier bouwlagen op een halfverdiepte parkeervoorziening 
en heeft daarmee ook een bouwhoogte van circa 15 meter, zoals in het bestemmingsplan 
wordt vastgelegd. 
De inspraakreactie leidt niet tot wijzigingen in het ontwerp- bestemmingsplan. 
 

5. Conclusie inspraakreacties 
Als gevolg van de inspraakreacties zijn de volgende wijzigingen opgenomen in het ontwerp- 
bestemmingsplan:  

- de nokhoogte van alle woningen, die in het voorontwerp- bestemmingsplan zijn 
aangeduid met een goothoogte van 6 meter en een nokhoogte van 8 meter, worden 
gewijzigd. De nokhoogte van deze woningen zal in het ontwerp- bestemmingsplan 10 
meter bedragen. Voorwaarde is wel dat er sprake blijft van twee lagen met kap;  

- in het deelgebied ‘De Driehoek’ zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:  
o het bebouwen van de oostflank met woningen is niet meer mogelijk;  
o de oostflank kan alleen nog maar in aanmerking komen voor een ingang van 

het parkeren;  
o de gehele oostelijke grens van het bestemmingsvlak komt verder van de 

bestaande bebouwing te liggen. Daarmee komt de bebouwing aan de 
achterzijde in het ontwerp- bestemmingsplan op een grotere afstand te liggen, 
namelijk op circa 24 meter, overeenkomstig de afstand tussen De Almandijn 
en de huidige bouwblokken aan de Steenstraat;  

o het wordt mogelijk gemaakt een extra ontsluiting te realiseren vanaf de 
Steenstraat waarmee de Baron van Lyndenstraat ontlast wordt voor wat betreft 
het autoverkeer. Met deze inrit zullen de nieuwe woningen worden ontsloten.  
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6. Andere opmerkingen  
Deze paragraaf geeft een overzicht van de opmerkingen die ambtshalve zijn gemaakt. De 
opmerkingen hebben allen wijzigingen in het plan tot gevolg. Deze wijzigingen volgen dus 
bovenop de wijzigingen zoals opgesomd in de vorige paragraaf.  
 
Plantoelichting 
14. Tekstuele wijzigingen 
In het plan zijn spelfouten, grammaticale fouten en niet-lopende zinnen verbeterd. Dit zijn 
wijzigingen van ondergeschikte aard en daarom niet apart benoemd.  
 
15. Veranderde toelichting bij onderzoeken 
De waterparagraaf is uitgebreid met de vooroverlegreactie van het waterschap. Het 
waterschap monitort de ontwikkelingen. Verder vindt er regelmatig overleg plaats met het 
waterschap over dit plan.  
De paragraaf wat betreft ‘bedrijven en milieuzoneringen’ is eveneens uitgebreid. De 
paragrafen wat betreft het bodemonderzoek en het archeologisch onderzoek zijn verduidelijkt. 
De conclusies van alle genoemde onderzoeken en analyses zijn niet veranderd.  
 
16. Flora en fauna- onderzoek 
In het plangebied worden voor de uitvoering zodanig compenserende maatregelen genomen 
dat eventueel aangetaste waarden tijdens de uitvoering zich per direct kunnen herstellen. De 
schaal van deze compenserende maatregelen is gebaseerd op zeer ruime scenario’s en zal 
ruim voldoen aan datgene dat redelijkerwijs voorkomt aan waarden in dit gebied. Deze 
strategie heet overmitigatie. Het is overigens niet duidelijk in welke mate de waarden 
aanwezig zijn in het gebied, maar door overmitigatie wordt elke eventuele aantasting dus ruim 
gecompenseerd. Door deze strategie kunnen ontwikkelingen volgens planning verlopen en 
hebben de aanwezige soorten (ruim) voldoende uitwijkingsmogelijkheden. Bij de uitvoering 
dient nog wel rekening gehouden te worden met de voorwaarden zoals die zijn gesteld in de 
plantoelichting (o.a. tijdsgebonden).  
 
17. Financiële onderbouwing 
De financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan moet gewaarborgd zijn. In het 
ontwerp- bestemmingsplan zal het volgende worden toegevoegd:   

Voor de realisering van de ontwikkelingen in De Engk is een grondexploitatie 
opgezet. De grond in de meeste ontwikkelgebieden is in handen van de gemeente. Alle 
kosten zijn in deze exploitatie meegenomen. Aan de lastenkant staan kosten, zoals 
onderzoeken, plankosten, bouw- en woonrijp maken van het gebied en rentelasten. 
Aan de batenkant staan de opbrengsten uit grondverkoop. De grondexploitatie gaat uit 
van een kostenneutrale ontwikkeling   

 
Planregels 
18. Ondergeschikte bouwdelen 
Er zijn enkele andere ondergeschikte bouwdelen als voorbeelden benoemd. De strekking van 
de regel blijft in tact.  
 
19. Parkeren op de begane grond van een appartementencomplex 
De regels zijn nu zo geformuleerd dat het mogelijk is om op de begane grond van enkele 
appartementencomplexen te parkeren, zonder dat hier de mogelijkheid bestaat de begane-
grond-laag te bebouwen. In de toelichting wordt deze parkeeroplossing beter beschreven.  
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20. Opname wijzigingsbevoegdheid 
In de toelichting wordt gesproken over een mogelijke maatschappelijke bestemming aan de 
Steenstraat en in de Ruisdaelhof (o.a. paragraaf 2.3.1 (uitgangspunten wonen), paragraaf 2.3.2 
(uitgangspunten maatschappelijk) en paragraaf 4.3 (toelichting op bestemmingen ‘Gemengd’ 
en ‘Wonen’). Hiermee krijgt het gebouw aan de Steenstraat de bestemming ‘Gemengd’. Ook 
in de Ruisdaelhof (‘De Opstap’) kunnen maatschappelijke ontwikkelingen starten (zoals het in 
gebruik nemen van de eerste laag van het gebouw door een apotheek). Beide locaties kunnen 
dus een maatschappelijke ontwikkeling doormaken. Dit is nu verwerkt in de planverbeelding 
en de planregels. Beide locaties hebben nu de bestemming ‘Gemengd’ gekregen.  
 
Planverbeelding 
21. Jacob van Ruisdaelstraat 
De bestemming ‘Tuin’ dient aan de Jacob van Ruisdaelstraat in noord-zuidelijke richting in 
één lijn op elkaar aan te sluiten. Op de kruising met de David van Bourgondiëweg is deze 
aansluiting verbeterd.  
 
22. E&E 
De bestemming ‘Maatschappelijk’, waar geen bouwmogelijkheden golden, is wat betreft de 
noordwestelijke hoek veranderd in ‘Verkeer – Verblijfsgebied’, dit om de verbeterde 
verkeerssituatie te benadrukken.  
 
23. Verandering vlakverdeling woongebouw 
Het woongebouw dat parallel aan de (voormalige) David van Bourgondiëweg is gelegen, 
verandert wat betreft de toekenning van goot- en nokhoogtes. De huidige plannen zijn in het 
ontwerp-bestemmingsplan op de correcte manier verwerkt, de diverse nok- en goothoogtes 
voldoen nu wel aan de bestaande tekeningen.  
 
24. Grens WU-2 
De grens van deze bestemming kwam niet overeen met de huidige situatie. De noordzijde 
loopt nu evenwijdig met het bestaande pad, daarmee ontstaat er een ‘diagonale’ noordelijke 
grens.  
 
25. Hoogtes appartementencomplexen 
De hoogtes van de appartementencomplexen gelegen in de zuidoostelijke hoek en aan de 
Steenstraat zijn aangepast in verband met de eisen van het Bouwbesluit enerzijds en enkele 
parkeeroplossingen ter plaatse anderzijds. Het maximaal aantal lagen en de bebouwings- 
typologie, zoals genoemd in de plantoelichting, blijven gelijk.  
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1. Vooroverleg 
De vooroverlegpartners hadden al ingestemd met het voorontwerp-bestemmingsplan. Het 
ontwerp-bestemmingsplan heeft geen noemenswaardige veranderingen ondergaan die van 
belang zijn voor de vooroverlegpartners.  
 
 

2. Lijst van indieners zienswijzen 
Deze paragraaf bevat een lijst van degene die een inspraakreactie hebben ingediend. 
 
Nr Naam   Adres         
1 P.J.M. Jonker (1)  Baron v. Lijndenstraat 4  3961 VR  Wijk bij Duurstede 
2 P.J.M. Jonker (2)  Baron v. Lijndenstraat 4  3961 VR  Wijk bij Duurstede 
3 M.J. Bruunen de Bruyn Jacob van Ruisdaelstraat 12-14 3961 CM  Wijk bij Duurstede 
4 W.H. Vos  Jacob van Ruisdaelstraat 12-24 3961 CM  Wijk bij Duurstede 
5 J. v. Doornik  Jacob van Ruisdaelstraat 12-15 3961 CM  Wijk bij Duurstede 
6 Mevr. C. de Jong-Sonke Jacob van Ruisdaelstraat 12-25 3961 CM  Wijk bij Duurstede 
 
 

3. Zienswijzen 
Deze paragraaf is een overzicht van alle zienswijzen die in de zienswijzeperiode zijn 
ontvangen. De zienswijzen zijn samengevat en gebundeld wat betreft inhoud. De nummers 
corresponderen niet met de nummers van de insprekers.  
 
1. Verkeersdrukte 
De nieuwe verkeerssituatie leidt – als gevolg van de afsluiting van de Baron van Lynden- 
straat – tot geluidsoverlast, verkeersoverlast en aantasting van de luchtkwaliteit. De woningen 
aan de Baron van Lyndenstraat worden volledig ingebouwd door wegen. De toename van het 
aantal appartementen aan de Steenstraat hebben ook deze nadelige effecten tot gevolg.  
 
Uitrit 
In de huidige situatie wachten automobilisten voor ieders uitrit aan de Baron van Lyndenstraat 
om het tegemoetkomende verkeer te laten passeren. Hierdoor is het niet mogelijk voor de 
bewoners de eigen uitrit te verlaten. Bij de verwachte verkeerstoename worden ernstige 
problemen met het verlaten van de uitrit voorzien.  
 
2.  Inschijnen van koplampen  
De gemeente stelt dat het aanvaardbaar is dat koplampen van auto’s bij een kruising bij zowel 
de voor- en achterzijde van de woning naar binnen schijnen. Het gaat hier om een uitrit van 
een parkeerplaats onder een appartementencomplex. Het inschijnen van koplampen is zeer 
hinderlijk en beperkt het woongenot. Elders is er voor een dergelijke situatie wel een 
oplossing voor het probleem gekomen. De auto’s die gebruik maken van de Baron van 
Lyndenstraat veroorzaken geen overlast.  
 
3.  Bestemmingsplan voldoet niet aan eisen 
Het plan is onvolledig en bevat geen duidelijke tekeningen.  
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4. Weg op eigendom van bewoners 
De voorgestelde weg aan de achterzijde van de woningen aan de Baron van Lyndenstraat is 
gepland tegen de tuinen van de woningen, maar er ligt één meter grond die in eigendom is van 
deze bewoners.  
 
5. Waardevermindering woningen, , vermindering woongenot – Baron van Lyndenstraat 
Door het bestemmingsplan krijgen de woningen aan de Baron van Lyndenstraat te maken met 
een enorme waardevermindering. Dit wordt veroorzaakt door: 

- grotere verkeersdrukte (zie 1);  
- het inbouwen van de woning door hoogbouw;  
- de nieuwbouw aan de Steenstraat. Deze is hoger en breder dan de bestaande bouw, het 

nieuwe gebouw komt ook 2,5 meter dichter bij de woning te staan;   
- deze nieuwbouw zorgt ervoor dat de inval van de zon en het daglicht in de woning 

tijdens de ochtend sterk wordt beperkt;  
- rondom de woning staan nu bomen, struiken en een speeltuin. Door de nieuwbouw zal 

er aan de voorzijde worden uitgekeken op een muur / balkon. Het groen wordt 
afgenomen en er komen stenen voor terug;  

- de zijgevel van het nieuw te bouwen appartement is voorzien van zijramen, die inkijk 
in woon- en slaapkamer tot gevolg hebben; 

- de bouwmogelijkheden ter plekke van De Driehoek en aan de Steenstraat leiden tot 
vermindering van de privacy. Er is inkijk in de woon- en slaapkamers en de tuin; 

- er sprake is van verminderde lichtinval.  
 
6. Waardevermindering woningen, vermindering woongenot – Jacob van Ruisdaelstraat 
Door het bestemmingsplan krijgen de bestaande woningen aan de Jacob van Ruisdaelstraat als 
gevolg van de bouw van het appartementencomplex te maken met een waardevermindering. 
Dit wordt veroorzaakt door: 

- het is nu mogelijk om een bouwwerk op te richten met een goothoogte van 6 meter. In 
het nieuwe bestemmingsplan is een bouwhoogte van 15 meter mogelijk;  

- in het huidige bestemmingsplan geldt een maximaal bebouwingspercentage van 45%, 
in het nieuwe bestemmingsplan geldt een bouwpercentage van 100%.  

Dit heeft verstrekkende en negatieve gevolgen voor het uitzicht, het leidt tot vermindering van 
privacy, verminderde lichtinval en vermindering van het woongenot. Er zal financieel schade 
ondervonden worden. Verzocht wordt om het bestaande planologische regime aan te houden 
(Bestemmingsplan ‘De Engk’ (1968)).  
 
7.  Parkeerbalans 
De parkeergelegenheid onder de nieuwbouw aan de Steenstraat is onvoldoende om alle auto’s 
te voorzien in een parkeerplaats. De auto’s zullen in de Baron van Lyndenstraat gaan parkeren 
en zodoende de bewoners niet meer in staat stellen om voor de woning te parkeren.  
 
8.  Overlast als gevolg van bouwen en slopen 
De overlast als gevolg van het slopen en bouwen van de appartementen zullen leiden tot 
overlast, die de omwonenden moeten dulden.  
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4. Reactie op zienswijzen 
Deze paragraaf geeft aan hoe en waarom de inspraakreacties wel of niet zullen leiden tot  
aanpassingen van het voorontwerp-bestemmingsplan naar het ontwerp-bestemmingsplan.  
 
Ad 1.  Verkeersdrukte 
De nieuwe verkeerssituatie leidt tot meer verkeer. Op basis van de Wet Geluidhinder is deze 
toename echter acceptabel. Verder zijn de voorgenomen ontwikkelingen vanuit verkeers- 
kundig oogpunt eveneens acceptabel. Bij de meest rustige woontypologie – een woonerf –
werd in het verleden uitgegaan van 2450 motorvoertuigen per etmaal (mvt / et). De Baron van 
Lyndenstraat is geen woonerf. Er is hier sprake van maximaal 500 mvt / et en dit is een ruime 
schatting. Zo wordt dus ruim voldaan aan normen die gelden voor een woonerf. In dit licht is 
de te verwachte verkeersdrukte acceptabel te noemen, de maximum aantallen worden in ruime 
mate niet gehaald. In de straat zal op het drukste punt waarschijnlijk 1x per 2 minuten een 
auto passeren. Met een dergelijke intensiteit staat de ontsluiting van percelen niet ter 
discussie.  
Voorts is de verwachting dat het aantal verkeersbewegingen ten aanzien van de bestaande 
situatie nauwelijks toeneemt. Op het ogenblik is een school gesitueerd bij de Baron van 
Lyndenstraat. De verkeersbewegingen die een maximaal programma binnen de bestemming 
‘WU-1’ toelaat, vormen een relatief kleine - dus acceptabele - toename ten opzichte van de 
school.  
Tot slot is er alleen sprake van bestemmingsverkeer: de knip in De Engk als gevolg van de te 
realiseren watergang is hier de oorzaak van. In de huidige situatie kan (doorgaand) verkeer 
gebruik maken van de wegen die door de wijk gaan (via de David van Bourgondiëweg). In de 
toekomstige situatie is dat niet meer mogelijk, de nieuwe situatie levert dus ook voordelen op. 
Hoe de verkeerssituatie in de praktijk wordt opgelost, is niet in het bestemmingsplan geregeld. 
Via de bestemming ‘Verkeer- en Verblijfsgebied’ kunnen tal van opties ten aanzien van het 
wegprofiel (omgaan met passeersituatie etc.) doorlopen worden. De zienswijze is niet 
gegrond.  
 
Ad 2. Inschijnen van koplampen 
Het inschijnen van koplampen is daadwerkelijk het geval. Wanneer auto’s de parkeerplaatsen 
achter de appartementen aan de Steenstraat verlaten, rijden zij op de woningen aan die haaks 
op de appartementen zijn gesitueerd. Via kleine maatregelen (beplanting in de tuin en 
gordijnen) zijn er mogelijkheden om het inschijnen van koplampen tegen te gaan. Dit neemt 
niet weg dat door het bestemmingsplan deze situatie is ontstaan. De belangen die met dit 
bestemmingsplan zijn gemoeid wegen echter niet op tegen het individuele nadeel dat door 
sommigen als zodanig wordt ervaren. Daarbij wordt op het volgende gedoeld:   

- de bestaande portiekflats aan de Steenstraat zijn fysiek en functioneel sterk verouderd. 
Woningstichting Volksbelang heeft een afweging gemaakt tussen sloop/nieuwbouw en 
opknappen waarbij gekozen is voor de eerste optie. Deze optie doet meer recht aan het 
woongenot en de moderne eisen (veiligheid) van de gebruikers van de appartementen. 
Er kan een kwaliteitsslag gemaakt worden;  

- de schoolfunctie in het schoolgebouw De Opstap verhuist in het najaar van 2013 
waarna het gebouw leeg komt te staan. De gemeenteraad heeft in februari 2010 de 
structuurvisie Wijk bij Duurstede 2020 vastgesteld waarin is opgenomen dat er circa 
1.000 woningen binnenstedelijk moeten worden toegevoegd. Deze vrijkomende 
locatie leent zich uitstekend voor het uitvoeren van een deel van deze 
woningbouwopgave uit de structuurvisie;  
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- de wijk De Engk is de eerste grootschalige woningbouwuitbreiding buiten de Singel. 
De meeste woningen, infrastructuur en riolering zijn circa 60 jaar oud en deels aan 
vervanging toe. Sinds 2003 zijn er plannen gemaakt voor een grootschalige 
herstructurering om De Engk weer klaar te maken voor de komende decennia. Na 
uitvoering van de plannen zal een deel van de woningvoorraad zijn vervangen door 
nieuwbouw, zijn er nieuwe woningtypen toegevoegd, zijn er meer zorgfuncties in de 
wijk ondergebracht en is de openbare ruimte opgeknapt. 

Het planschadetraject zorgt ervoor dat de (benadeelde) betrokkenen in aanmerking kunnen 
komen voor een financiële compensatie. De zienswijze is niet gegrond.  
 
Ad 3. Bestemmingplan voldoet niet aan eisen 
De zienswijze geeft niet precies aan aan welke eisen niet voldaan zou worden. Vermoedelijke 
aanleiding van deze zienswijze is een lastig leesbare planverbeelding die bij de balies in het 
gemeentehuis lag. De papieren kaart is na een paar dagen vervangen door een beter leesbare 
kaart. De digitale kaart, die is te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl, heeft de gehele 
zienswijzeperiode voldaan aan alle eisen. Het bestemmingsplan bevat een plantoelichting, 
planregels en een planverbeelding. Verder is de procedure op de juiste wijze, conform de Wet 
ruimtelijke ordening, doorlopen. De zienswijze is niet gegrond.  
 
Ad 4. Weg op eigendom van bewoners.  
Het bestemmingsvlak ‘Wonen’ aan de Baron van Lyndenstraat zal het volledige achterpad 
opnemen in deze bestemming. In  het ontwerp- bestemmingsplan is het achterpad deels 
opgenomen in de woonbestemming en deels opgenomen in de verkeers- en verblijfs- 
bestemming. Dit zal nu worden veranderd. De zienswijze is gegrond.  
 
Ad 5. Waardevermindering woningen, vermindering woongenot  – Baron van Lyndenstraat 
Bij Ad 2 zijn de belangen van dit plan opgesomd. Deze wegen niet op tegen de individuele 
belangen, zoals die zijn genoemd in de zienswijzen. Dit neemt niet weg dat degene die een 
zienswijze in hebben gediend, daadwerkelijk benadeeld worden in hun woongenot. Het 
planschadetraject zorgt ervoor dat de (benadeelde) betrokkenen in aanmerking kunnen komen 
voor een financiële compensatie. In dit traject worden de bouwmogelijkheden van het 
geldende bestemmingsplan vergeleken met de bouwmogelijkheden van dit bestemmingsplan. 
Als deze bouwmogelijkheden zijn toegenomen en betrokkenen worden daar direct door 
benadeeld (verlies woongenot, verlies privacy, verlies lichtinval en zonlicht, verlies uitkijk en 
uitzicht, last van inkijk), dan is financiële compensatie als gevolg van de waardevermindering 
van de woning mogelijk. De bezonningsstudie is opgenomen als bijlage. De zienswijze is niet 
gegrond.  
 
Ad 6. Waardevermindering woningen, vermindering woongenot – Jacob van Ruysdaelstraat 
Zie Ad 5.  
 
Ad 7. Parkeerbalans 
De parkeernorm voldoet. De gemeente heeft dit voor de ontwikkeling aan de Steenstraat laten 
uitzoeken door twee bureaus (waaronder SVBP). Voor de nieuwe woningen / appartementen 
is een hogere norm dan gebruikelijk van toepassing verklaard. De parkeerbalans in de wijk 
wordt niet verstoord, terwijl voor nieuwe ontwikkelingen een ruime parkeermarge is 
gehanteerd. De zienswijze is niet gegrond. 
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Ad 8. Overlast als gevolg van bouwen en slopen 
Deze zienswijze is niet gerelateerd aan de inhoud van het bestemmingsplan en daarom niet 
gegrond. Deze zienswijze heeft betrekking op het uitvoeringstraject. In het dat traject (waar 
dus het slopen van de bestaande bebouwing aan de Steenstraat onder valt) zal zo goed 
mogelijk rekening worden gehouden met omwonenden. Zie tevens Ad 2. De zienswijze is niet 
gegrond.  
 

5. Conclusie zienswijzen 
Als gevolg van de zienswijzen zijn de volgende wijzigingen opgenomen in het vast te stellen 
bestemmingsplan:  

- in het ontwerp- bestemmingsplan is het achterpad deels opgenomen in de 
woonbestemming en deels opgenomen in de verkeers- en verblijfsbestemming. In het 
vast te stellen bestemmingsplan zal het bestemmingsvlak ‘Wonen’ aan de Baron van 
Lyndenstraat het volledige achterpad beslaan. 

 

6. Andere opmerkingen  
Deze paragraaf geeft een overzicht van de opmerkingen die ambtshalve zijn gemaakt. Als 
gevolg van deze opmerkingen zullen een aantal wijzigingen in het plan doorgevoerd worden. 
Deze wijzigingen zijn dus aanvullend op de wijzigingen zoals opgesomd in de vorige 
paragraaf.  
 
Plantoelichting 
9. Tekstuele wijzigingen 
In het plan zijn spelfouten, grammaticale fouten en niet-lopende zinnen verbeterd. Dit zijn 
wijzigingen van ondergeschikte aard en daarom niet apart benoemd in deze notitie.  
 
10. Flora- en fauna- onderzoek 
In toelichting wordt gesproken over deelgebied 7 in de tabel over het flora- en fauna- 
onderzoek. Uit de quick scan blijkt dat met deelgebied 7 het Wijkcentrum bedoeld wordt en 
niet de Gansfortstraat zoals het er nu staat. Het wijkcentrum maakt geen onderdeel uit van het 
plangebied van bestemmingsplan ‘De Engk’. Het flora- en fauna- onderzoek is aangepast.  
 
Planregels 
11. WU-1 
De uitwerkingsregels zijn veranderd. Het aantal lagen op de hoek bedraagt nu maximaal 5 
lagen in plaats van maximaal 7 lagen die in het ontwerp-bestemmingsplan zijn opgenomen. 
Het college acht dat hoekaccent bij nader inzien te grootschalig.  
 
12. WU-2 
De uitwerkingsregels zijn veranderd. Het maximaal aantal lagen bedraagt 6 lagen in plaats 
van maximaal 7 lagen die in het ontwerp-bestemmingsplan zijn opgenomen. Het college acht 
deze hoogte bij nader inzien te grootschalig. 
 
13. Tuin 
In de bestemming ‘Tuin’ is parkeren mogelijk gemaakt. Dit was eerder als zodanig aangepast 
in het handboek bestemmingsplannen bebouwde kom van de Gemeente Wijk bij Duurstede.  
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Planverbeelding 
14. Grondverkoop 
Als gevolg van de verkoop van grond door de Gemeente Wijk bij Duurstede aan particulieren 
dienen op perceelsniveau een aantal bestemmingswijzigingen doorgevoerd te worden. Het 
gaat om de volgende wijzigingen: 
 

Adres 
Bestemming in het  

ontwerp-bestemmingsplan 

Bestemming in het  

vast te stellen bestemmingsplan 

Baron van Lyndenstraat 2 Verkeer- en verblijfsgebied Wonen + Tuin 
Van Gaasbeekstraat 2 Verkeer- en verblijfsgebied Tuin 

 
15. Parkeren onder appartementen Steenstraat 
In de plankaart is de parkeeraanduiding nu ook geldig voor het gehele buitenterrein ten zuiden 
van de appartementen aan de Steenstraat via de aanduiding ‘verkeer’. Op deze manier is 
voorkomen dat het parkeren onder het gebouw dichtgemaakt kan worden. Tevens is de 
buitenruimte zonder meer beschikbaar als parkeerplaats. In de regels van het ontwerp- 
bestemmingsplan zou het enerzijds mogelijk zijn om bijgebouwen op het buitenterrein te 
realiseren, waarmee de parkeerplaatsen onbereikbaar zouden worden. Anderzijds zou de laag 
op de begane grond dichtgebouwd kunnen worden. Dit is niet wenselijk op grond van de 
voorgenomen plannen en de daarbij behorende parkeerbalans en gewenste ruimtelijke 
kwaliteit.  
 
16. Woningtypologie David van Bourgondiëweg 
In de aanduiding van de woningen langs de watergang (nu: David van Bourgondiëweg) 
mogen ter plekke ook twee-onder-één-kapwoningen worden gebouwd op de uit te geven 
kavels. De bedoeling is dat dit alleen vrijstaande woningen mogen zijn. Voor twee woningen 
zijn de percelen te klein. Verder zou de parkeerdruk verdubbelen ten opzichte van één 
vrijstaande woning, terwijl die parkeerdruk dan niet op het eigen terrein kan worden opgelost. 
In de Ontwikkelingsvisie De Engk is ook altijd uitgegaan van één woning per perceel. Dit is 
dan ook als zodanig gewijzigd in het vast te stellen bestemmingsplan. Om toch de flexibiliteit 
in het plan te houden, zijn twee-onder-één-kapwoningen via afwijking mogelijk. Qua massa 
(nok- en goothoogte) zijn er geen wijzigingen doorgevoerd.  
 
17.  Meest oostelijk gelegen vrijstaande woning David van Bourgondiëweg 
De woning grensde in het ontwerp-bestemmingsplan aan de zuidzijde aan de woon- 
bestemming. Het is beter om deze te laten grenzen aan de tuin- bestemming, zoals dat ook 
met de andere vrijstaande woningen aan de David van Bourgondiëweg is gedaan. De 
bestemming ‘Verkeer – Verblijfsdoeleinden’ tussen de bestemmingen ‘Groen’ en ‘Tuin’ ten 
zuiden van deze woning is vervangen door ‘Groen’. Ook dit komt overeen met de andere 
vrijstaande woningen aan deze weg.  





 

 

B i j l a g e  3 :  R e su l t a t en  a ko e s t i s ch  o n d e r z o e k  Ho r d e n w eg  ( 4 8d B  en  5 3  d B  co n to u r en )  

 



 

 

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: Bestemmingsplan De Engk    bestandsnaam: Hordenweg3m.xls

situatie: Hordenweg (trace Steenstraat-Gansfortstraat v.v)

jaar basisgegevens: 2006 prognosejaar: 2020

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 6916 6916 mvt

groeipercentage 14,0 14,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 7884 7884 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 6,1 3,2 1,8 6,1 3,2 1,8 %

 Qlv 460,3 238,9 138,7 460,3 238,9 138,7 mvt/u

gemiddelde Qmv 3,6 1,1 1,6 3,6 1,1 1,6 mvt/u

uur -          Qzv 1,2 0,4 0,5 1,2 0,4 0,5 mvt/u

intensiteit    Qmr 11,9 9,5 4,2 11,9 9,5 4,2 mvt/u

 Qtot 477,0 249,9 145,1 477,0 249,9 145,1 mvt/u

 Vlv 50 50 km/u

snelheid       Vmv 50 50 km/u

 Vzv 50 50 km/u

 Vmr 50 50 km/u

waarneemhoogte Hw 3,0 3,0 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding            SMA 0/6         SMA 0/6 -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 0,0 0,0 m

bodemfactor   b 0,87 0,77 -

afstand (schuin) r 43,3 24,3 m

afstand (hor.)   d 43,2 24,2 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 72,3 69,5 67,1 72,3 69,5 67,1 dB

 Emv 58,5 53,5 55,1 58,5 53,5 55,1 dB

 Ezv 56,7 51,7 53,3 56,7 51,7 53,3 dB

 Emr 58,0 57,1 53,5 58,0 57,1 53,5 dB

 Etotaal 72,7 69,9 67,7 72,7 69,9 67,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 0,0 0,0 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 0,0 0,0 dB

demping Dafstand 16,4 13,9 dB

Dlucht 0,3 0,2 dB

Dbodem 3,9 3,0 dB

Dmeteo 1,3 0,8 dB

Dtotaal 21,8 17,8 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 50,9 48,0 45,9 54,9 52,1 49,9 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 50,9 53,0 55,9 54,9 57,1 59,9 dB

Lden 53,5 57,5 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 48 53 dB

48 dB geluidscontour 53 dB geluidscontour

06-10-10

 

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: Bestemmingsplan De Engk    bestandsnaam: Hordenweg6m.xls

situatie: Hordenweg (trace Steenstraat-Gansfortstraat v.v)

jaar basisgegevens: 2006 prognosejaar: 2020

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 6916 6916 mvt

groeipercentage 14,0 14,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 7884 7884 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 6,1 3,2 1,8 6,1 3,2 1,8 %

 Qlv 460,3 238,9 138,7 460,3 238,9 138,7 mvt/u

gemiddelde Qmv 3,6 1,1 1,6 3,6 1,1 1,6 mvt/u

uur -          Qzv 1,2 0,4 0,5 1,2 0,4 0,5 mvt/u

intensiteit    Qmr 11,9 9,5 4,2 11,9 9,5 4,2 mvt/u

 Qtot 477,0 249,9 145,1 477,0 249,9 145,1 mvt/u

 Vlv 50 50 km/u

snelheid       Vmv 50 50 km/u

 Vzv 50 50 km/u

 Vmr 50 50 km/u

waarneemhoogte Hw 6,0 6,0 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding            SMA 0/6         SMA 0/6 -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 0,0 0,0 m

bodemfactor   b 0,88 0,77 -

afstand (schuin) r 49,3 24,9 m

afstand (hor.)   d 49,0 24,3 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 72,3 69,5 67,1 72,3 69,5 67,1 dB

 Emv 58,5 53,5 55,1 58,5 53,5 55,1 dB

 Ezv 56,7 51,7 53,3 56,7 51,7 53,3 dB

 Emr 58,0 57,1 53,5 58,0 57,1 53,5 dB

 Etotaal 72,7 69,9 67,7 72,7 69,9 67,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 0,0 0,0 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 0,0 0,0 dB

demping Dafstand 16,9 14,0 dB

Dlucht 0,3 0,2 dB

Dbodem 3,7 2,8 dB

Dmeteo 0,9 0,5 dB

Dtotaal 21,8 17,4 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 50,9 48,0 45,9 55,4 52,5 50,3 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 50,9 53,0 55,9 55,4 57,5 60,3 dB

Lden 53,5 58,0 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 48 53 dB

48 dB geluidscontour 53 dB geluidscontour

06-10-10

 

 



 

 

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: Bestemmingsplan De Engk    bestandsnaam: Hordenweg9m.xls

situatie: Hordenweg (trace Steenstraat-Gansfortstraat v.v)

jaar basisgegevens: 2006 prognosejaar: 2020

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 6916 6916 mvt

groeipercentage 14,0 14,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 7884 7884 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 6,1 3,2 1,8 6,1 3,2 1,8 %

 Qlv 460,3 238,9 138,7 460,3 238,9 138,7 mvt/u

gemiddelde Qmv 3,6 1,1 1,6 3,6 1,1 1,6 mvt/u

uur -          Qzv 1,2 0,4 0,5 1,2 0,4 0,5 mvt/u

intensiteit    Qmr 11,9 9,5 4,2 11,9 9,5 4,2 mvt/u

 Qtot 477,0 249,9 145,1 477,0 249,9 145,1 mvt/u

 Vlv 50 50 km/u

snelheid       Vmv 50 50 km/u

 Vzv 50 50 km/u

 Vmr 50 50 km/u

waarneemhoogte Hw 9,0 9,0 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding            SMA 0/6         SMA 0/6 -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 0,0 0,0 m

bodemfactor   b 0,89 0,75 -

afstand (schuin) r 51,8 23,6 m

afstand (hor.)   d 51,1 22,1 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 72,3 69,5 67,1 72,3 69,5 67,1 dB

 Emv 58,5 53,5 55,1 58,5 53,5 55,1 dB

 Ezv 56,7 51,7 53,3 56,7 51,7 53,3 dB

 Emr 58,0 57,1 53,5 58,0 57,1 53,5 dB

 Etotaal 72,7 69,9 67,7 72,7 69,9 67,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 0,0 0,0 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 0,0 0,0 dB

demping Dafstand 17,1 13,7 dB

Dlucht 0,3 0,2 dB

Dbodem 3,7 2,6 dB

Dmeteo 0,7 0,3 dB

Dtotaal 21,8 16,8 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 50,9 48,0 45,9 55,9 53,0 50,9 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 50,9 53,0 55,9 55,9 58,0 60,9 dB

Lden 53,5 58,5 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 48 53 dB

48 dB geluidscontour 53 dB geluidscontour

06-10-10

 

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: Bestemmingsplan De Engk    bestandsnaam: Hordenweg12m.xls

situatie: Hordenweg (trace Steenstraat-Gansfortstraat v.v)

jaar basisgegevens: 2006 prognosejaar: 2020

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 6916 6916 mvt

groeipercentage 14,0 14,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 7884 7884 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 6,1 3,2 1,8 6,1 3,2 1,8 %

 Qlv 460,3 238,9 138,7 460,3 238,9 138,7 mvt/u

gemiddelde Qmv 3,6 1,1 1,6 3,6 1,1 1,6 mvt/u

uur -          Qzv 1,2 0,4 0,5 1,2 0,4 0,5 mvt/u

intensiteit    Qmr 11,9 9,5 4,2 11,9 9,5 4,2 mvt/u

 Qtot 477,0 249,9 145,1 477,0 249,9 145,1 mvt/u

 Vlv 50 50 km/u

snelheid       Vmv 50 50 km/u

 Vzv 50 50 km/u

 Vmr 50 50 km/u

waarneemhoogte Hw 12,0 12,0 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding            SMA 0/6         SMA 0/6 -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 0,0 0,0 m

bodemfactor   b 0,89 0,74 -

afstand (schuin) r 53,0 24,1 m

afstand (hor.)   d 51,8 21,3 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 72,3 69,5 67,1 72,3 69,5 67,1 dB

 Emv 58,5 53,5 55,1 58,5 53,5 55,1 dB

 Ezv 56,7 51,7 53,3 56,7 51,7 53,3 dB

 Emr 58,0 57,1 53,5 58,0 57,1 53,5 dB

 Etotaal 72,7 69,9 67,7 72,7 69,9 67,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 0,0 0,0 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 0,0 0,0 dB

demping Dafstand 17,2 13,8 dB

Dlucht 0,4 0,2 dB

Dbodem 3,7 2,6 dB

Dmeteo 0,5 0,3 dB

Dtotaal 21,8 16,8 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 50,9 48,0 45,9 55,9 53,0 50,8 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 50,9 53,0 55,9 55,9 58,0 60,8 dB

Lden 53,5 58,5 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 48 53 dB

48 dB geluidscontour 53 dB geluidscontour

06-10-10

 

 



 

 

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: Bestemmingsplan De Engk    bestandsnaam: Hordenweg15m.xls

situatie: Hordenweg (trace Steenstraat-Gansfortstraat v.v)

jaar basisgegevens: 2006 prognosejaar: 2020

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 6916 6916 mvt

groeipercentage 14,0 14,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 7884 7884 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 6,1 3,2 1,8 6,1 3,2 1,8 %

 Qlv 460,3 238,9 138,7 460,3 238,9 138,7 mvt/u

gemiddelde Qmv 3,6 1,1 1,6 3,6 1,1 1,6 mvt/u

uur -          Qzv 1,2 0,4 0,5 1,2 0,4 0,5 mvt/u

intensiteit    Qmr 11,9 9,5 4,2 11,9 9,5 4,2 mvt/u

 Qtot 477,0 249,9 145,1 477,0 249,9 145,1 mvt/u

 Vlv 50 50 km/u

snelheid       Vmv 50 50 km/u

 Vzv 50 50 km/u

 Vmr 50 50 km/u

waarneemhoogte Hw 15,0 15,0 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding            SMA 0/6         SMA 0/6 -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 0,0 0,0 m

bodemfactor   b 0,89 0,72 -

afstand (schuin) r 53,9 24,6 m

afstand (hor.)   d 52,0 20,0 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 72,3 69,5 67,1 72,3 69,5 67,1 dB

 Emv 58,5 53,5 55,1 58,5 53,5 55,1 dB

 Ezv 56,7 51,7 53,3 56,7 51,7 53,3 dB

 Emr 58,0 57,1 53,5 58,0 57,1 53,5 dB

 Etotaal 72,7 69,9 67,7 72,7 69,9 67,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 0,0 0,0 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 0,0 0,0 dB

demping Dafstand 17,3 13,9 dB

Dlucht 0,4 0,2 dB

Dbodem 3,7 2,6 dB

Dmeteo 0,4 0,2 dB

Dtotaal 21,8 16,8 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 50,9 48,0 45,9 55,9 53,0 50,8 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 50,9 53,0 55,9 55,9 58,0 60,8 dB

Lden 53,5 58,5 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 48 53 dB

48 dB geluidscontour 53 dB geluidscontour

06-10-10

 

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: Bestemmingsplan De Engk    bestandsnaam: Hordenweg18m.xls

situatie: Hordenweg (trace Steenstraat-Gansfortstraat v.v)

jaar basisgegevens: 2006 prognosejaar: 2020

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 6916 6916 mvt

groeipercentage 14,0 14,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 7884 7884 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 6,1 3,2 1,8 6,1 3,2 1,8 %

 Qlv 460,3 238,9 138,7 460,3 238,9 138,7 mvt/u

gemiddelde Qmv 3,6 1,1 1,6 3,6 1,1 1,6 mvt/u

uur -          Qzv 1,2 0,4 0,5 1,2 0,4 0,5 mvt/u

intensiteit    Qmr 11,9 9,5 4,2 11,9 9,5 4,2 mvt/u

 Qtot 477,0 249,9 145,1 477,0 249,9 145,1 mvt/u

 Vlv 50 50 km/u

snelheid       Vmv 50 50 km/u

 Vzv 50 50 km/u

 Vmr 50 50 km/u

waarneemhoogte Hw 18,0 18,0 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding            SMA 0/6         SMA 0/6 -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 0,0 0,0 m

bodemfactor   b 0,89 0,70 -

afstand (schuin) r 54,6 25,1 m

afstand (hor.)   d 51,8 18,2 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 72,3 69,5 67,1 72,3 69,5 67,1 dB

 Emv 58,5 53,5 55,1 58,5 53,5 55,1 dB

 Ezv 56,7 51,7 53,3 56,7 51,7 53,3 dB

 Emr 58,0 57,1 53,5 58,0 57,1 53,5 dB

 Etotaal 72,7 69,9 67,7 72,7 69,9 67,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 0,0 0,0 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 0,0 0,0 dB

demping Dafstand 17,4 14,0 dB

Dlucht 0,4 0,2 dB

Dbodem 3,7 2,5 dB

Dmeteo 0,4 0,2 dB

Dtotaal 21,8 16,8 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 50,9 48,0 45,9 55,9 53,0 50,9 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 50,9 53,0 55,9 55,9 58,0 60,9 dB

Lden 53,5 58,5 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 48 53 dB

48 dB geluidscontour 53 dB geluidscontour

06-10-10

 



 

 

B i j l a g e  4 :  R e su l t a t en  a ko e s t i s ch  o n d e r z o e k  t e  v e r w a ch t en  g e v e l b e l a s t i n g  



 

 

W a ar n e e m p u n t  0 1  

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: De Engk    bestandsnaam: punt 01 1,5-4.5

situatie: Steenstraat

jaar basisgegevens: 2021 prognosejaar: 2021

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 5125 5125 mvt

groeipercentage 0,0 0,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 5125 5125 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 7,0 3,4 0,4 7,0 3,4 0,4 %

 Qlv 333,0 162,9 17,8 333,0 162,9 17,8 mvt/u

gemiddelde Qmv 20,3 7,6 2,5 20,3 7,6 2,5 mvt/u

uur -          Qzv 2,8 1,2 0,2 2,8 1,2 0,2 mvt/u

intensiteit    Qmr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mvt/u

 Qtot 356,2 171,7 20,5 356,2 171,7 20,5 mvt/u

 Vlv 30 30 km/u

snelheid       Vmv 30 30 km/u

 Vzv 30 30 km/u

 Vmr 30 30 km/u

waarneemhoogte Hw 1,5 4,5 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding    elementenverharding elementenverharding -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 15,0 15,0 m

bodemfactor   b 0,53 0,53 -

afstand (schuin) r 11,0 11,6 m

afstand (hor.)   d 11,0 11,0 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 72,1 69,0 59,4 72,1 69,0 59,4 dB

 Emv 68,5 64,2 59,5 68,5 64,2 59,5 dB

 Ezv 63,2 59,4 50,8 63,2 59,4 50,8 dB

 Emr 0,0 0,0 dB

 Etotaal 74,0 70,6 62,7 74,0 70,6 62,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 1,3 1,3 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 1,3 1,3 dB

demping Dafstand 10,4 10,7 dB

Dlucht 0,1 0,1 dB

Dbodem 1,8 1,6 dB

Dmeteo 0,6 0,3 dB

Dtotaal 12,9 12,6 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 62,4 59,0 51,1 62,7 59,3 51,4 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 62,4 64,0 61,1 62,7 64,3 61,4 dB

Lden 62,3 62,7 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 57 58 dB

punt 01 punt 01

16-08-11

 

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: De Engk    bestandsnaam: punt01 7,5-10,5

situatie: Steenstraat

jaar basisgegevens: 2021 prognosejaar: 2021

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 5125 5125 mvt

groeipercentage 0,0 0,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 5125 5125 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 7,0 3,4 0,4 7,0 3,4 0,4 %

 Qlv 333,0 162,9 17,8 333,0 162,9 17,8 mvt/u

gemiddelde Qmv 20,3 7,6 2,5 20,3 7,6 2,5 mvt/u

uur -          Qzv 2,8 1,2 0,2 2,8 1,2 0,2 mvt/u

intensiteit    Qmr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mvt/u

 Qtot 356,2 171,7 20,5 356,2 171,7 20,5 mvt/u

 Vlv 30 30 km/u

snelheid       Vmv 30 30 km/u

 Vzv 30 30 km/u

 Vmr 30 30 km/u

waarneemhoogte Hw 7,5 10,5 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding    elementenverharding elementenverharding -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 15,0 15,0 m

bodemfactor   b 0,53 0,53 -

afstand (schuin) r 12,9 14,7 m

afstand (hor.)   d 11,0 11,0 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 72,1 69,0 59,4 72,1 69,0 59,4 dB

 Emv 68,5 64,2 59,5 68,5 64,2 59,5 dB

 Ezv 63,2 59,4 50,8 63,2 59,4 50,8 dB

 Emr 0,0 0,0 dB

 Etotaal 74,0 70,6 62,7 74,0 70,6 62,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 1,3 1,3 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 1,3 1,3 dB

demping Dafstand 11,1 11,7 dB

Dlucht 0,1 0,1 dB

Dbodem 1,6 1,6 dB

Dmeteo 0,2 0,2 dB

Dtotaal 13,0 13,6 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 62,4 58,9 51,0 61,8 58,3 50,4 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 62,4 63,9 61,0 61,8 63,3 60,4 dB

Lden 62,3 61,7 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 57 57 dB

punt 01 punt 01

16-08-11

 



 

 

W a ar n e e m pu n t  0 2  

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: De Engk    bestandsnaam: punt021,5-4,5

situatie: Steenstraat

jaar basisgegevens: 2021 prognosejaar: 2021

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 5125 5125 mvt

groeipercentage 0,0 0,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 5125 5125 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 7,0 3,4 0,4 7,0 3,4 0,4 %

 Qlv 333,0 162,9 17,8 333,0 162,9 17,8 mvt/u

gemiddelde Qmv 20,3 7,6 2,5 20,3 7,6 2,5 mvt/u

uur -          Qzv 2,8 1,2 0,2 2,8 1,2 0,2 mvt/u

intensiteit    Qmr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mvt/u

 Qtot 356,2 171,7 20,5 356,2 171,7 20,5 mvt/u

 Vlv 30 30 km/u

snelheid       Vmv 30 30 km/u

 Vzv 30 30 km/u

 Vmr 30 30 km/u

waarneemhoogte Hw 1,5 4,5 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding    elementenverharding elementenverharding -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 55,0 55,0 m

bodemfactor   b 0,56 0,56 -

afstand (schuin) r 12,0 12,6 m

afstand (hor.)   d 12,0 12,0 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 72,1 69,0 59,4 72,1 69,0 59,4 dB

 Emv 68,5 64,2 59,5 68,5 64,2 59,5 dB

 Ezv 63,2 59,4 50,8 63,2 59,4 50,8 dB

 Emr 0,0 0,0 dB

 Etotaal 74,0 70,6 62,7 74,0 70,6 62,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 0,9 0,9 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 0,9 0,9 dB

demping Dafstand 10,8 11,0 dB

Dlucht 0,1 0,1 dB

Dbodem 2,0 1,7 dB

Dmeteo 0,7 0,3 dB

Dtotaal 13,5 13,1 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 61,4 58,0 50,1 61,8 58,4 50,5 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 61,4 63,0 60,1 61,8 63,4 60,5 dB

Lden 61,3 61,8 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 56 57 dB

16-08-11

punt 02 punt 02

 

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: De Engk    bestandsnaam: punt02 7,5-10,5

situatie: Steenstraat

jaar basisgegevens: 2021 prognosejaar: 2021

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 5125 5125 mvt

groeipercentage 0,0 0,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 5125 5125 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 7,0 3,4 0,4 7,0 3,4 0,4 %

 Qlv 333,0 162,9 17,8 333,0 162,9 17,8 mvt/u

gemiddelde Qmv 20,3 7,6 2,5 20,3 7,6 2,5 mvt/u

uur -          Qzv 2,8 1,2 0,2 2,8 1,2 0,2 mvt/u

intensiteit    Qmr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mvt/u

 Qtot 356,2 171,7 20,5 356,2 171,7 20,5 mvt/u

 Vlv 30 30 km/u

snelheid       Vmv 30 30 km/u

 Vzv 30 30 km/u

 Vmr 30 30 km/u

waarneemhoogte Hw 7,5 10,5 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding    elementenverharding elementenverharding -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 55,0 55,0 m

bodemfactor   b 0,56 0,56 -

afstand (schuin) r 13,8 15,5 m

afstand (hor.)   d 12,0 12,0 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 72,1 69,0 59,4 72,1 69,0 59,4 dB

 Emv 68,5 64,2 59,5 68,5 64,2 59,5 dB

 Ezv 63,2 59,4 50,8 63,2 59,4 50,8 dB

 Emr 0,0 0,0 dB

 Etotaal 74,0 70,6 62,7 74,0 70,6 62,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 0,9 0,9 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 0,9 0,9 dB

demping Dafstand 11,4 11,9 dB

Dlucht 0,1 0,1 dB

Dbodem 1,7 1,8 dB

Dmeteo 0,2 0,2 dB

Dtotaal 13,4 14,0 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 61,5 58,1 50,2 61,0 57,5 49,7 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 61,5 63,1 60,2 61,0 62,5 59,7 dB

Lden 61,4 60,9 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 56 56 dB

16-08-11

punt 02 punt 02

 



 

 

W a ar n e e m pu n t  0 3  

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: De Engk    bestandsnaam: punt03 1,5-4,5

situatie: Steenstraat

jaar basisgegevens: 2021 prognosejaar: 2021

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 5125 5125 mvt

groeipercentage 0,0 0,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 5125 5125 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 7,0 3,4 0,4 7,0 3,4 0,4 %

 Qlv 333,0 162,9 17,8 333,0 162,9 17,8 mvt/u

gemiddelde Qmv 20,3 7,6 2,5 20,3 7,6 2,5 mvt/u

uur -          Qzv 2,8 1,2 0,2 2,8 1,2 0,2 mvt/u

intensiteit    Qmr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mvt/u

 Qtot 356,2 171,7 20,5 356,2 171,7 20,5 mvt/u

 Vlv 30 30 km/u

snelheid       Vmv 30 30 km/u

 Vzv 30 30 km/u

 Vmr 30 30 km/u

waarneemhoogte Hw 1,5 4,5 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding    elementenverharding elementenverharding -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 90,0 90,0 m

bodemfactor   b 0,56 0,56 -

afstand (schuin) r 12,0 12,6 m

afstand (hor.)   d 12,0 12,0 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 72,1 69,0 59,4 72,1 69,0 59,4 dB

 Emv 68,5 64,2 59,5 68,5 64,2 59,5 dB

 Ezv 63,2 59,4 50,8 63,2 59,4 50,8 dB

 Emr 0,0 0,0 dB

 Etotaal 74,0 70,6 62,7 74,0 70,6 62,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 0,6 0,6 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 0,6 0,6 dB

demping Dafstand 10,8 11,0 dB

Dlucht 0,1 0,1 dB

Dbodem 2,0 1,7 dB

Dmeteo 0,7 0,3 dB

Dtotaal 13,5 13,1 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 61,1 57,6 49,7 61,5 58,0 50,2 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 61,1 62,6 59,7 61,5 63,0 60,2 dB

Lden 61,0 61,4 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 56 56 dB

16-08-11

punt 03 punt 03

 

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: De Engk    bestandsnaam: punt03 7,5-10,5

situatie: Steenstraat

jaar basisgegevens: 2021 prognosejaar: 2021

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 5125 5125 mvt

groeipercentage 0,0 0,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 5125 5125 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 7,0 3,4 0,4 7,0 3,4 0,4 %

 Qlv 333,0 162,9 17,8 333,0 162,9 17,8 mvt/u

gemiddelde Qmv 20,3 7,6 2,5 20,3 7,6 2,5 mvt/u

uur -          Qzv 2,8 1,2 0,2 2,8 1,2 0,2 mvt/u

intensiteit    Qmr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mvt/u

 Qtot 356,2 171,7 20,5 356,2 171,7 20,5 mvt/u

 Vlv 30 30 km/u

snelheid       Vmv 30 30 km/u

 Vzv 30 30 km/u

 Vmr 30 30 km/u

waarneemhoogte Hw 7,5 10,5 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding    elementenverharding elementenverharding -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 90,0 90,0 m

bodemfactor   b 0,56 0,56 -

afstand (schuin) r 13,8 15,5 m

afstand (hor.)   d 12,0 12,0 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 72,1 69,0 59,4 72,1 69,0 59,4 dB

 Emv 68,5 64,2 59,5 68,5 64,2 59,5 dB

 Ezv 63,2 59,4 50,8 63,2 59,4 50,8 dB

 Emr 0,0 0,0 dB

 Etotaal 74,0 70,6 62,7 74,0 70,6 62,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 0,6 0,6 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 0,6 0,6 dB

demping Dafstand 11,4 11,9 dB

Dlucht 0,1 0,1 dB

Dbodem 1,7 1,8 dB

Dmeteo 0,2 0,2 dB

Dtotaal 13,4 14,0 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 61,2 57,7 49,8 60,7 57,2 49,3 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 61,2 62,7 59,8 60,7 62,2 59,3 dB

Lden 61,1 60,6 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 56 56 dB

16-08-11

punt 03 punt 03

 



 

 

W a ar n e e m pu n t  0 4  

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: De Engk    bestandsnaam: punt04 1,5-4,5

situatie: Steenstraat

jaar basisgegevens: 2021 prognosejaar: 2021

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 5125 5125 mvt

groeipercentage 0,0 0,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 5125 5125 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 7,0 3,4 0,4 7,0 3,4 0,4 %

 Qlv 333,0 162,9 17,8 333,0 162,9 17,8 mvt/u

gemiddelde Qmv 20,3 7,6 2,5 20,3 7,6 2,5 mvt/u

uur -          Qzv 2,8 1,2 0,2 2,8 1,2 0,2 mvt/u

intensiteit    Qmr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mvt/u

 Qtot 356,2 171,7 20,5 356,2 171,7 20,5 mvt/u

 Vlv 30 30 km/u

snelheid       Vmv 30 30 km/u

 Vzv 30 30 km/u

 Vmr 30 30 km/u

waarneemhoogte Hw 1,5 4,5 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding    elementenverharding elementenverharding -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 135,0 135,0 m

bodemfactor   b 0,53 0,53 -

afstand (schuin) r 11,0 11,6 m

afstand (hor.)   d 11,0 11,0 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 72,1 69,0 59,4 72,1 69,0 59,4 dB

 Emv 68,5 64,2 59,5 68,5 64,2 59,5 dB

 Ezv 63,2 59,4 50,8 63,2 59,4 50,8 dB

 Emr 0,0 0,0 dB

 Etotaal 74,0 70,6 62,7 74,0 70,6 62,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 0,1 0,1 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 0,1 0,1 dB

demping Dafstand 10,4 10,7 dB

Dlucht 0,1 0,1 dB

Dbodem 1,8 1,6 dB

Dmeteo 0,6 0,3 dB

Dtotaal 12,9 12,6 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 61,2 57,8 49,9 61,5 58,1 50,2 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 61,2 62,8 59,9 61,5 63,1 60,2 dB

Lden 61,1 61,5 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 56 56 dB

16-08-11

punt 04 punt 04

 

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: De Engk    bestandsnaam: punt04 1,5-4,5

situatie: Steenstraat

jaar basisgegevens: 2021 prognosejaar: 2021

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 5125 5125 mvt

groeipercentage 0,0 0,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 5125 5125 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 7,0 3,4 0,4 7,0 3,4 0,4 %

 Qlv 333,0 162,9 17,8 333,0 162,9 17,8 mvt/u

gemiddelde Qmv 20,3 7,6 2,5 20,3 7,6 2,5 mvt/u

uur -          Qzv 2,8 1,2 0,2 2,8 1,2 0,2 mvt/u

intensiteit    Qmr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mvt/u

 Qtot 356,2 171,7 20,5 356,2 171,7 20,5 mvt/u

 Vlv 30 30 km/u

snelheid       Vmv 30 30 km/u

 Vzv 30 30 km/u

 Vmr 30 30 km/u

waarneemhoogte Hw 7,5 10,5 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding    elementenverharding elementenverharding -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 135,0 135,0 m

bodemfactor   b 0,53 0,53 -

afstand (schuin) r 12,9 14,7 m

afstand (hor.)   d 11,0 11,0 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 72,1 69,0 59,4 72,1 69,0 59,4 dB

 Emv 68,5 64,2 59,5 68,5 64,2 59,5 dB

 Ezv 63,2 59,4 50,8 63,2 59,4 50,8 dB

 Emr 0,0 0,0 dB

 Etotaal 74,0 70,6 62,7 74,0 70,6 62,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 0,1 0,1 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 0,1 0,1 dB

demping Dafstand 11,1 11,7 dB

Dlucht 0,1 0,1 dB

Dbodem 1,6 1,6 dB

Dmeteo 0,2 0,2 dB

Dtotaal 13,0 13,6 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 61,2 57,7 49,8 60,6 57,1 49,2 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 61,2 62,7 59,8 60,6 62,1 59,2 dB

Lden 61,1 60,5 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 56 55 dB

16-08-11

punt 04 punt 04

 



 

 

W a ar n e e m pu n t  0 5  

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: De Engk    bestandsnaam: punt05 7,5-10,5

situatie: Steenstraat

jaar basisgegevens: 2021 prognosejaar: 2021

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 5125 5125 mvt

groeipercentage 0,0 0,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 5125 5125 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 7,0 3,4 0,4 7,0 3,4 0,4 %

 Qlv 333,0 162,9 17,8 333,0 162,9 17,8 mvt/u

gemiddelde Qmv 20,3 7,6 2,5 20,3 7,6 2,5 mvt/u

uur -          Qzv 2,8 1,2 0,2 2,8 1,2 0,2 mvt/u

intensiteit    Qmr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mvt/u

 Qtot 356,2 171,7 20,5 356,2 171,7 20,5 mvt/u

 Vlv 30 30 km/u

snelheid       Vmv 30 30 km/u

 Vzv 30 30 km/u

 Vmr 30 30 km/u

waarneemhoogte Hw 1,5 4,5 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding    elementenverharding elementenverharding -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 0,0 0,0 m

bodemfactor   b 0,59 0,59 -

afstand (schuin) r 13,0 13,5 m

afstand (hor.)   d 13,0 13,0 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 72,1 69,0 59,4 72,1 69,0 59,4 dB

 Emv 68,5 64,2 59,5 68,5 64,2 59,5 dB

 Ezv 63,2 59,4 50,8 63,2 59,4 50,8 dB

 Emr 0,0 0,0 dB

 Etotaal 74,0 70,6 62,7 74,0 70,6 62,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 0,0 0,0 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 0,0 0,0 dB

demping Dafstand 11,1 11,3 dB

Dlucht 0,1 0,1 dB

Dbodem 2,1 1,8 dB

Dmeteo 0,7 0,3 dB

Dtotaal 14,1 13,6 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 59,9 56,5 48,6 60,4 57,0 49,1 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 59,9 61,5 58,6 60,4 62,0 59,1 dB

Lden 59,9 60,4 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 55 55 dB

16-08-11

punt 05 punt 05

 

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: De Engk    bestandsnaam: punt05 7,5-10,5

situatie: Steenstraat

jaar basisgegevens: 2021 prognosejaar: 2021

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 5125 5125 mvt

groeipercentage 0,0 0,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 5125 5125 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 7,0 3,4 0,4 7,0 3,4 0,4 %

 Qlv 333,0 162,9 17,8 333,0 162,9 17,8 mvt/u

gemiddelde Qmv 20,3 7,6 2,5 20,3 7,6 2,5 mvt/u

uur -          Qzv 2,8 1,2 0,2 2,8 1,2 0,2 mvt/u

intensiteit    Qmr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mvt/u

 Qtot 356,2 171,7 20,5 356,2 171,7 20,5 mvt/u

 Vlv 30 30 km/u

snelheid       Vmv 30 30 km/u

 Vzv 30 30 km/u

 Vmr 30 30 km/u

waarneemhoogte Hw 7,5 10,5 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding    elementenverharding elementenverharding -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 0,0 0,0 m

bodemfactor   b 0,59 0,59 -

afstand (schuin) r 14,6 16,3 m

afstand (hor.)   d 13,0 13,0 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 72,1 69,0 59,4 72,1 69,0 59,4 dB

 Emv 68,5 64,2 59,5 68,5 64,2 59,5 dB

 Ezv 63,2 59,4 50,8 63,2 59,4 50,8 dB

 Emr 0,0 0,0 dB

 Etotaal 74,0 70,6 62,7 74,0 70,6 62,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 0,0 0,0 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 0,0 0,0 dB

demping Dafstand 11,7 12,1 dB

Dlucht 0,1 0,1 dB

Dbodem 1,8 1,9 dB

Dmeteo 0,2 0,2 dB

Dtotaal 13,8 14,3 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 60,2 56,7 48,9 59,7 56,3 48,4 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 60,2 61,7 58,9 59,7 61,3 58,4 dB

Lden 60,1 59,7 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 55 55 dB

16-08-11

punt 05 punt 05

 



 

 

W a ar n e e m pu n t  0 6  

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: De Engk    bestandsnaam: punt06 1,5-4,5

situatie: Steenstraat

jaar basisgegevens: 2021 prognosejaar: 2021

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 5125 5125 mvt

groeipercentage 0,0 0,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 5125 5125 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 7,0 3,4 0,4 7,0 3,4 0,4 %

 Qlv 333,0 162,9 17,8 333,0 162,9 17,8 mvt/u

gemiddelde Qmv 20,3 7,6 2,5 20,3 7,6 2,5 mvt/u

uur -          Qzv 2,8 1,2 0,2 2,8 1,2 0,2 mvt/u

intensiteit    Qmr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mvt/u

 Qtot 356,2 171,7 20,5 356,2 171,7 20,5 mvt/u

 Vlv 30 30 km/u

snelheid       Vmv 30 30 km/u

 Vzv 30 30 km/u

 Vmr 30 30 km/u

waarneemhoogte Hw 1,5 4,5 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding    elementenverharding elementenverharding -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 0,0 0,0 m

bodemfactor   b 0,62 0,62 -

afstand (schuin) r 14,0 14,5 m

afstand (hor.)   d 14,0 14,0 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 72,1 69,0 59,4 72,1 69,0 59,4 dB

 Emv 68,5 64,2 59,5 68,5 64,2 59,5 dB

 Ezv 63,2 59,4 50,8 63,2 59,4 50,8 dB

 Emr 0,0 0,0 dB

 Etotaal 74,0 70,6 62,7 74,0 70,6 62,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 0,0 0,0 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 0,0 0,0 dB

demping Dafstand 11,5 11,6 dB

Dlucht 0,1 0,1 dB

Dbodem 2,3 2,0 dB

Dmeteo 0,8 0,4 dB

Dtotaal 14,6 14,0 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 59,4 56,0 48,1 60,0 56,5 48,7 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 59,4 61,0 58,1 60,0 61,5 58,7 dB

Lden 59,3 59,9 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 54 55 dB

16-08-11

punt 06 punt 06

 

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: De Engk    bestandsnaam: punt06 7,5-10,5

situatie: Steenstraat

jaar basisgegevens: 2021 prognosejaar: 2021

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 5125 5125 mvt

groeipercentage 0,0 0,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 5125 5125 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 7,0 3,4 0,4 7,0 3,4 0,4 %

 Qlv 333,0 162,9 17,8 333,0 162,9 17,8 mvt/u

gemiddelde Qmv 20,3 7,6 2,5 20,3 7,6 2,5 mvt/u

uur -          Qzv 2,8 1,2 0,2 2,8 1,2 0,2 mvt/u

intensiteit    Qmr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mvt/u

 Qtot 356,2 171,7 20,5 356,2 171,7 20,5 mvt/u

 Vlv 30 30 km/u

snelheid       Vmv 30 30 km/u

 Vzv 30 30 km/u

 Vmr 30 30 km/u

waarneemhoogte Hw 7,5 10,5 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding    elementenverharding elementenverharding -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 0,0 0,0 m

bodemfactor   b 0,62 0,62 -

afstand (schuin) r 15,5 17,1 m

afstand (hor.)   d 14,0 14,0 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 72,1 69,0 59,4 72,1 69,0 59,4 dB

 Emv 68,5 64,2 59,5 68,5 64,2 59,5 dB

 Ezv 63,2 59,4 50,8 63,2 59,4 50,8 dB

 Emr 0,0 0,0 dB

 Etotaal 74,0 70,6 62,7 74,0 70,6 62,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 0,0 0,0 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 0,0 0,0 dB

demping Dafstand 11,9 12,3 dB

Dlucht 0,1 0,1 dB

Dbodem 1,9 2,0 dB

Dmeteo 0,3 0,2 dB

Dtotaal 14,2 14,6 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 59,8 56,4 48,5 59,4 55,9 48,1 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 59,8 61,4 58,5 59,4 60,9 58,1 dB

Lden 59,7 59,3 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 55 54 dB

16-08-11

punt 06 punt 06

 



 

 

W a ar n e e m pu n t  0 7  

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: De Engk    bestandsnaam: punt07 1,5-4,5

situatie: Steenstraat

jaar basisgegevens: 2021 prognosejaar: 2021

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 5125 5125 mvt

groeipercentage 0,0 0,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 5125 5125 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 7,0 3,4 0,4 7,0 3,4 0,4 %

 Qlv 333,0 162,9 17,8 333,0 162,9 17,8 mvt/u

gemiddelde Qmv 20,3 7,6 2,5 20,3 7,6 2,5 mvt/u

uur -          Qzv 2,8 1,2 0,2 2,8 1,2 0,2 mvt/u

intensiteit    Qmr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mvt/u

 Qtot 356,2 171,7 20,5 356,2 171,7 20,5 mvt/u

 Vlv 30 30 km/u

snelheid       Vmv 30 30 km/u

 Vzv 30 30 km/u

 Vmr 30 30 km/u

waarneemhoogte Hw 1,5 4,5 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding    elementenverharding elementenverharding -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 0,0 0,0 m

bodemfactor   b 0,64 0,64 -

afstand (schuin) r 15,0 15,5 m

afstand (hor.)   d 15,0 15,0 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 72,1 69,0 59,4 72,1 69,0 59,4 dB

 Emv 68,5 64,2 59,5 68,5 64,2 59,5 dB

 Ezv 63,2 59,4 50,8 63,2 59,4 50,8 dB

 Emr 0,0 0,0 dB

 Etotaal 74,0 70,6 62,7 74,0 70,6 62,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 0,0 0,0 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 0,0 0,0 dB

demping Dafstand 11,8 11,9 dB

Dlucht 0,1 0,1 dB

Dbodem 2,4 2,1 dB

Dmeteo 0,8 0,4 dB

Dtotaal 15,1 14,5 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 58,9 55,5 47,6 59,6 56,1 48,2 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 58,9 60,5 57,6 59,6 61,1 58,2 dB

Lden 58,8 59,5 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 54 55 dB

16-08-11

punt 07 punt 07

 

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: De Engk    bestandsnaam: punt07 7,5-10,5

situatie: Steenstraat

jaar basisgegevens: 2021 prognosejaar: 2021

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 5125 5125 mvt

groeipercentage 0,0 0,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 5125 5125 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 7,0 3,4 0,4 7,0 3,4 0,4 %

 Qlv 333,0 162,9 17,8 333,0 162,9 17,8 mvt/u

gemiddelde Qmv 20,3 7,6 2,5 20,3 7,6 2,5 mvt/u

uur -          Qzv 2,8 1,2 0,2 2,8 1,2 0,2 mvt/u

intensiteit    Qmr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mvt/u

 Qtot 356,2 171,7 20,5 356,2 171,7 20,5 mvt/u

 Vlv 30 30 km/u

snelheid       Vmv 30 30 km/u

 Vzv 30 30 km/u

 Vmr 30 30 km/u

waarneemhoogte Hw 7,5 10,5 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding    elementenverharding elementenverharding -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 0,0 0,0 m

bodemfactor   b 0,64 0,64 -

afstand (schuin) r 16,4 17,9 m

afstand (hor.)   d 15,0 15,0 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 72,1 69,0 59,4 72,1 69,0 59,4 dB

 Emv 68,5 64,2 59,5 68,5 64,2 59,5 dB

 Ezv 63,2 59,4 50,8 63,2 59,4 50,8 dB

 Emr 0,0 0,0 dB

 Etotaal 74,0 70,6 62,7 74,0 70,6 62,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 0,0 0,0 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 0,0 0,0 dB

demping Dafstand 12,2 12,5 dB

Dlucht 0,1 0,1 dB

Dbodem 2,0 2,1 dB

Dmeteo 0,3 0,2 dB

Dtotaal 14,6 15,0 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 59,4 56,0 48,1 59,1 55,6 47,8 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 59,4 61,0 58,1 59,1 60,6 57,8 dB

Lden 59,4 59,0 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 54 54 dB

16-08-11

punt 07 punt 07

 



 

 

W a ar n e e m pu n t  0 8  

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: De Engk    bestandsnaam: punt08 1,5-4,5

situatie: Steenstraat

jaar basisgegevens: 2021 prognosejaar: 2021

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 5125 5125 mvt

groeipercentage 0,0 0,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 5125 5125 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 7,0 3,4 0,4 7,0 3,4 0,4 %

 Qlv 333,0 162,9 17,8 333,0 162,9 17,8 mvt/u

gemiddelde Qmv 20,3 7,6 2,5 20,3 7,6 2,5 mvt/u

uur -          Qzv 2,8 1,2 0,2 2,8 1,2 0,2 mvt/u

intensiteit    Qmr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mvt/u

 Qtot 356,2 171,7 20,5 356,2 171,7 20,5 mvt/u

 Vlv 30 30 km/u

snelheid       Vmv 30 30 km/u

 Vzv 30 30 km/u

 Vmr 30 30 km/u

waarneemhoogte Hw 1,5 4,5 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding    elementenverharding elementenverharding -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 0,0 0,0 m

bodemfactor   b 0,56 0,56 -

afstand (schuin) r 12,0 12,6 m

afstand (hor.)   d 12,0 12,0 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 72,1 69,0 59,4 72,1 69,0 59,4 dB

 Emv 68,5 64,2 59,5 68,5 64,2 59,5 dB

 Ezv 63,2 59,4 50,8 63,2 59,4 50,8 dB

 Emr 0,0 0,0 dB

 Etotaal 74,0 70,6 62,7 74,0 70,6 62,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 0,0 0,0 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 0,0 0,0 dB

demping Dafstand 10,8 11,0 dB

Dlucht 0,1 0,1 dB

Dbodem 2,0 1,7 dB

Dmeteo 0,7 0,3 dB

Dtotaal 13,5 13,1 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 60,5 57,0 49,2 60,9 57,5 49,6 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 60,5 62,0 59,2 60,9 62,5 59,6 dB

Lden 60,4 60,8 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 55 56 dB

16-08-11

punt 08 punt 08

 

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: De Engk    bestandsnaam: punt08 7,5-10,5

situatie: Steenstraat

jaar basisgegevens: 2021 prognosejaar: 2021

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 5125 5125 mvt

groeipercentage 0,0 0,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 5125 5125 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 7,0 3,4 0,4 7,0 3,4 0,4 %

 Qlv 333,0 162,9 17,8 333,0 162,9 17,8 mvt/u

gemiddelde Qmv 20,3 7,6 2,5 20,3 7,6 2,5 mvt/u

uur -          Qzv 2,8 1,2 0,2 2,8 1,2 0,2 mvt/u

intensiteit    Qmr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mvt/u

 Qtot 356,2 171,7 20,5 356,2 171,7 20,5 mvt/u

 Vlv 30 30 km/u

snelheid       Vmv 30 30 km/u

 Vzv 30 30 km/u

 Vmr 30 30 km/u

waarneemhoogte Hw 7,5 10,5 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding    elementenverharding elementenverharding -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 0,0 0,0 m

bodemfactor   b 0,56 0,56 -

afstand (schuin) r 13,8 15,5 m

afstand (hor.)   d 12,0 12,0 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 72,1 69,0 59,4 72,1 69,0 59,4 dB

 Emv 68,5 64,2 59,5 68,5 64,2 59,5 dB

 Ezv 63,2 59,4 50,8 63,2 59,4 50,8 dB

 Emr 0,0 0,0 dB

 Etotaal 74,0 70,6 62,7 74,0 70,6 62,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 0,0 0,0 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 0,0 0,0 dB

demping Dafstand 11,4 11,9 dB

Dlucht 0,1 0,1 dB

Dbodem 1,7 1,8 dB

Dmeteo 0,2 0,2 dB

Dtotaal 13,4 14,0 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 60,6 57,1 49,3 60,1 56,6 48,8 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 60,6 62,1 59,3 60,1 61,6 58,8 dB

Lden 60,5 60,0 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 56 55 dB

16-08-11

punt 08 punt 08

 



 

 

W a ar n e e m pu n t  0 9  

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: De Engk    bestandsnaam: punt09 1,5-4,5

situatie: Steenstraat

jaar basisgegevens: 2021 prognosejaar: 2021

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 5125 5125 mvt

groeipercentage 0,0 0,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 5125 5125 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 7,0 3,4 0,4 7,0 3,4 0,4 %

 Qlv 333,0 162,9 17,8 333,0 162,9 17,8 mvt/u

gemiddelde Qmv 20,3 7,6 2,5 20,3 7,6 2,5 mvt/u

uur -          Qzv 2,8 1,2 0,2 2,8 1,2 0,2 mvt/u

intensiteit    Qmr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mvt/u

 Qtot 356,2 171,7 20,5 356,2 171,7 20,5 mvt/u

 Vlv 30 30 km/u

snelheid       Vmv 30 30 km/u

 Vzv 30 30 km/u

 Vmr 30 30 km/u

waarneemhoogte Hw 1,5 4,5 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding    elementenverharding elementenverharding -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 0,0 0,0 m

bodemfactor   b 0,39 0,39 -

afstand (schuin) r 8,0 8,8 m

afstand (hor.)   d 8,0 8,0 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 72,1 69,0 59,4 72,1 69,0 59,4 dB

 Emv 68,5 64,2 59,5 68,5 64,2 59,5 dB

 Ezv 63,2 59,4 50,8 63,2 59,4 50,8 dB

 Emr 0,0 0,0 dB

 Etotaal 74,0 70,6 62,7 74,0 70,6 62,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 0,0 0,0 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 0,0 0,0 dB

demping Dafstand 9,0 9,5 dB

Dlucht 0,1 0,1 dB

Dbodem 1,2 1,1 dB

Dmeteo 0,5 0,2 dB

Dtotaal 10,8 10,9 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 63,3 59,8 51,9 63,2 59,7 51,9 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 63,3 64,8 61,9 63,2 64,7 61,9 dB

Lden 63,2 63,1 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 58 58 dB

16-08-11

punt 09 punt 09

 

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: De Engk    bestandsnaam: punt09 7,5-10,5

situatie: Steenstraat

jaar basisgegevens: 2021 prognosejaar: 2021

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 5125 5125 mvt

groeipercentage 0,0 0,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 5125 5125 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 7,0 3,4 0,4 7,0 3,4 0,4 %

 Qlv 333,0 162,9 17,8 333,0 162,9 17,8 mvt/u

gemiddelde Qmv 20,3 7,6 2,5 20,3 7,6 2,5 mvt/u

uur -          Qzv 2,8 1,2 0,2 2,8 1,2 0,2 mvt/u

intensiteit    Qmr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mvt/u

 Qtot 356,2 171,7 20,5 356,2 171,7 20,5 mvt/u

 Vlv 30 30 km/u

snelheid       Vmv 30 30 km/u

 Vzv 30 30 km/u

 Vmr 30 30 km/u

waarneemhoogte Hw 7,5 10,5 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding    elementenverharding elementenverharding -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 0,0 0,0 m

bodemfactor   b 0,39 0,39 -

afstand (schuin) r 10,5 12,6 m

afstand (hor.)   d 8,0 8,0 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 72,1 69,0 59,4 72,1 69,0 59,4 dB

 Emv 68,5 64,2 59,5 68,5 64,2 59,5 dB

 Ezv 63,2 59,4 50,8 63,2 59,4 50,8 dB

 Emr 0,0 0,0 dB

 Etotaal 74,0 70,6 62,7 74,0 70,6 62,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 0,0 0,0 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 0,0 0,0 dB

demping Dafstand 10,2 11,0 dB

Dlucht 0,1 0,1 dB

Dbodem 1,1 1,2 dB

Dmeteo 0,2 0,2 dB

Dtotaal 11,6 12,4 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 62,5 59,0 51,1 61,6 58,2 50,3 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 62,5 64,0 61,1 61,6 63,2 60,3 dB

Lden 62,4 61,6 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 57 57 dB

16-08-11

punt 09 punt 09

 



 

 

W a ar n e e m pu n t  1 0  

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: De Engk    bestandsnaam: punt10 7,5-10,5

situatie: Steenstraat

jaar basisgegevens: 2021 prognosejaar: 2021

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 5125 5125 mvt

groeipercentage 0,0 0,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 5125 5125 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 7,0 3,4 0,4 7,0 3,4 0,4 %

 Qlv 333,0 162,9 17,8 333,0 162,9 17,8 mvt/u

gemiddelde Qmv 20,3 7,6 2,5 20,3 7,6 2,5 mvt/u

uur -          Qzv 2,8 1,2 0,2 2,8 1,2 0,2 mvt/u

intensiteit    Qmr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mvt/u

 Qtot 356,2 171,7 20,5 356,2 171,7 20,5 mvt/u

 Vlv 30 30 km/u

snelheid       Vmv 30 30 km/u

 Vzv 30 30 km/u

 Vmr 30 30 km/u

waarneemhoogte Hw 1,5 4,5 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding    elementenverharding elementenverharding -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 0,0 0,0 m

bodemfactor   b 0,53 0,53 -

afstand (schuin) r 11,0 11,6 m

afstand (hor.)   d 11,0 11,0 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 72,1 69,0 59,4 72,1 69,0 59,4 dB

 Emv 68,5 64,2 59,5 68,5 64,2 59,5 dB

 Ezv 63,2 59,4 50,8 63,2 59,4 50,8 dB

 Emr 0,0 0,0 dB

 Etotaal 74,0 70,6 62,7 74,0 70,6 62,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 0,0 0,0 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 0,0 0,0 dB

demping Dafstand 10,4 10,7 dB

Dlucht 0,1 0,1 dB

Dbodem 1,8 1,6 dB

Dmeteo 0,6 0,3 dB

Dtotaal 12,9 12,6 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 61,1 57,6 49,8 61,4 58,0 50,1 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 61,1 62,6 59,8 61,4 63,0 60,1 dB

Lden 61,0 61,3 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 56 56 dB

16-08-11

punt 10 punt 10

 

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: De Engk    bestandsnaam: punt10 7,5-10,5

situatie: Steenstraat

jaar basisgegevens: 2021 prognosejaar: 2021

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 5125 5125 mvt

groeipercentage 0,0 0,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 5125 5125 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 7,0 3,4 0,4 7,0 3,4 0,4 %

 Qlv 333,0 162,9 17,8 333,0 162,9 17,8 mvt/u

gemiddelde Qmv 20,3 7,6 2,5 20,3 7,6 2,5 mvt/u

uur -          Qzv 2,8 1,2 0,2 2,8 1,2 0,2 mvt/u

intensiteit    Qmr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mvt/u

 Qtot 356,2 171,7 20,5 356,2 171,7 20,5 mvt/u

 Vlv 30 30 km/u

snelheid       Vmv 30 30 km/u

 Vzv 30 30 km/u

 Vmr 30 30 km/u

waarneemhoogte Hw 7,5 10,5 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding    elementenverharding elementenverharding -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 0,0 0,0 m

bodemfactor   b 0,53 0,53 -

afstand (schuin) r 12,9 14,7 m

afstand (hor.)   d 11,0 11,0 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 72,1 69,0 59,4 72,1 69,0 59,4 dB

 Emv 68,5 64,2 59,5 68,5 64,2 59,5 dB

 Ezv 63,2 59,4 50,8 63,2 59,4 50,8 dB

 Emr 0,0 0,0 dB

 Etotaal 74,0 70,6 62,7 74,0 70,6 62,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 0,0 0,0 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 0,0 0,0 dB

demping Dafstand 11,1 11,7 dB

Dlucht 0,1 0,1 dB

Dbodem 1,6 1,6 dB

Dmeteo 0,2 0,2 dB

Dtotaal 13,0 13,6 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 61,0 57,6 49,7 60,4 57,0 49,1 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 61,0 62,6 59,7 60,4 62,0 59,1 dB

Lden 61,0 60,4 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 56 55 dB

16-08-11

punt 10 punt 10

 



 

 

W a ar n e e m pu n t  a  

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: Bestemmingsplan De Engk    bestandsnaam: Punt a 1,5-4,5

situatie: Hordenweg (trace Steenstraat-Gansfortstraat v.v)

jaar basisgegevens: 2006 prognosejaar: 2021

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 6916 6916 mvt

groeipercentage 14,0 14,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 7884 7884 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 6,1 3,2 1,8 6,1 3,2 1,8 %

 Qlv 460,3 238,9 138,7 460,3 238,9 138,7 mvt/u

gemiddelde Qmv 3,6 1,1 1,6 3,6 1,1 1,6 mvt/u

uur -          Qzv 1,2 0,4 0,5 1,2 0,4 0,5 mvt/u

intensiteit    Qmr 11,9 9,5 4,2 11,9 9,5 4,2 mvt/u

 Qtot 477,0 249,9 145,1 477,0 249,9 145,1 mvt/u

 Vlv 50 50 km/u

snelheid       Vmv 50 50 km/u

 Vzv 50 50 km/u

 Vmr 50 50 km/u

waarneemhoogte Hw 1,5 4,5 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding    DAB/referentiewegdek DAB/referentiewegdek -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 15,0 15,0 m

bodemfactor   b 0,77 0,77 -

afstand (schuin) r 25,0 25,3 m

afstand (hor.)   d 25,0 25,0 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 73,4 70,6 68,2 73,4 70,6 68,2 dB

 Emv 59,0 53,9 55,6 59,0 53,9 55,6 dB

 Ezv 57,2 52,1 53,7 57,2 52,1 53,7 dB

 Emr 58,0 57,1 53,5 58,0 57,1 53,5 dB

 Etotaal 73,8 70,9 68,7 73,8 70,9 68,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 1,3 1,3 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 1,3 1,3 dB

demping Dafstand 14,0 14,0 dB

Dlucht 0,2 0,2 dB

Dbodem 3,5 2,9 dB

Dmeteo 1,3 0,6 dB

Dtotaal 18,9 17,7 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 56,1 53,2 51,1 57,3 54,5 52,3 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 56,1 58,2 61,1 57,3 59,5 62,3 dB

Lden 58,7 59,9 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 54 55 dB

Punt a Punt a

16-08-11

 

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: Bestemmingsplan De Engk    bestandsnaam: Punt a 7,5-10,5

situatie: Hordenweg (trace Steenstraat-Gansfortstraat v.v)

jaar basisgegevens: 2006 prognosejaar: 2021

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 6916 6916 mvt

groeipercentage 14,0 14,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 7884 7884 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 6,1 3,2 1,8 6,1 3,2 1,8 %

 Qlv 460,3 238,9 138,7 460,3 238,9 138,7 mvt/u

gemiddelde Qmv 3,6 1,1 1,6 3,6 1,1 1,6 mvt/u

uur -          Qzv 1,2 0,4 0,5 1,2 0,4 0,5 mvt/u

intensiteit    Qmr 11,9 9,5 4,2 11,9 9,5 4,2 mvt/u

 Qtot 477,0 249,9 145,1 477,0 249,9 145,1 mvt/u

 Vlv 50 50 km/u

snelheid       Vmv 50 50 km/u

 Vzv 50 50 km/u

 Vmr 50 50 km/u

waarneemhoogte Hw 7,5 10,5 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding    DAB/referentiewegdek DAB/referentiewegdek -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 15,0 15,0 m

bodemfactor   b 0,77 0,77 -

afstand (schuin) r 25,9 26,8 m

afstand (hor.)   d 25,0 25,0 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 73,4 70,6 68,2 73,4 70,6 68,2 dB

 Emv 59,0 53,9 55,6 59,0 53,9 55,6 dB

 Ezv 57,2 52,1 53,7 57,2 52,1 53,7 dB

 Emr 58,0 57,1 53,5 58,0 57,1 53,5 dB

 Etotaal 73,8 70,9 68,7 73,8 70,9 68,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 1,3 1,3 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 1,3 1,3 dB

demping Dafstand 14,1 14,3 dB

Dlucht 0,2 0,2 dB

Dbodem 2,8 2,8 dB

Dmeteo 0,4 0,3 dB

Dtotaal 17,5 17,6 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 57,5 54,6 52,4 57,4 54,6 52,4 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 57,5 59,6 62,4 57,4 59,6 62,4 dB

Lden 60,1 60,0 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 55 55 dB

16-08-11

Punt a Punt a

 



 

 

W a ar n e e m pu n t  b  

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: Bestemmingsplan De Engk    bestandsnaam: Punt b 1,5-4,5

situatie: Hordenweg (trace Steenstraat-Gansfortstraat v.v)

jaar basisgegevens: 2006 prognosejaar: 2021

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 6916 6916 mvt

groeipercentage 14,0 14,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 7884 7884 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 6,1 3,2 1,8 6,1 3,2 1,8 %

 Qlv 460,3 238,9 138,7 460,3 238,9 138,7 mvt/u

gemiddelde Qmv 3,6 1,1 1,6 3,6 1,1 1,6 mvt/u

uur -          Qzv 1,2 0,4 0,5 1,2 0,4 0,5 mvt/u

intensiteit    Qmr 11,9 9,5 4,2 11,9 9,5 4,2 mvt/u

 Qtot 477,0 249,9 145,1 477,0 249,9 145,1 mvt/u

 Vlv 50 50 km/u

snelheid       Vmv 50 50 km/u

 Vzv 50 50 km/u

 Vmr 50 50 km/u

waarneemhoogte Hw 1,5 4,5 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding    DAB/referentiewegdek DAB/referentiewegdek -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 75,0 75,0 m

bodemfactor   b 0,78 0,78 -

afstand (schuin) r 26,0 26,3 m

afstand (hor.)   d 26,0 26,0 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 73,4 70,6 68,2 73,4 70,6 68,2 dB

 Emv 59,0 53,9 55,6 59,0 53,9 55,6 dB

 Ezv 57,2 52,1 53,7 57,2 52,1 53,7 dB

 Emr 58,0 57,1 53,5 58,0 57,1 53,5 dB

 Etotaal 73,8 70,9 68,7 73,8 70,9 68,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 0,7 0,7 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 0,7 0,7 dB

demping Dafstand 14,2 14,2 dB

Dlucht 0,2 0,2 dB

Dbodem 3,6 2,9 dB

Dmeteo 1,3 0,6 dB

Dtotaal 19,2 17,9 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 55,2 52,3 50,2 56,5 53,6 51,4 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 55,2 57,3 60,2 56,5 58,6 61,4 dB

Lden 57,8 59,1 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 53 54 dB

16-08-11

Punt b Punt b

 

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: Bestemmingsplan De Engk    bestandsnaam: Punt b 7,5-10,5

situatie: Hordenweg (trace Steenstraat-Gansfortstraat v.v)

jaar basisgegevens: 2006 prognosejaar: 2021

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 6916 6916 mvt

groeipercentage 14,0 14,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 7884 7884 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 6,1 3,2 1,8 6,1 3,2 1,8 %

 Qlv 460,3 238,9 138,7 460,3 238,9 138,7 mvt/u

gemiddelde Qmv 3,6 1,1 1,6 3,6 1,1 1,6 mvt/u

uur -          Qzv 1,2 0,4 0,5 1,2 0,4 0,5 mvt/u

intensiteit    Qmr 11,9 9,5 4,2 11,9 9,5 4,2 mvt/u

 Qtot 477,0 249,9 145,1 477,0 249,9 145,1 mvt/u

 Vlv 50 50 km/u

snelheid       Vmv 50 50 km/u

 Vzv 50 50 km/u

 Vmr 50 50 km/u

waarneemhoogte Hw 7,5 10,5 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding    DAB/referentiewegdek DAB/referentiewegdek -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 75,0 75,0 m

bodemfactor   b 0,78 0,78 -

afstand (schuin) r 26,9 27,8 m

afstand (hor.)   d 26,0 26,0 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 73,4 70,6 68,2 73,4 70,6 68,2 dB

 Emv 59,0 53,9 55,6 59,0 53,9 55,6 dB

 Ezv 57,2 52,1 53,7 57,2 52,1 53,7 dB

 Emr 58,0 57,1 53,5 58,0 57,1 53,5 dB

 Etotaal 73,8 70,9 68,7 73,8 70,9 68,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 0,7 0,7 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 0,7 0,7 dB

demping Dafstand 14,3 14,4 dB

Dlucht 0,2 0,2 dB

Dbodem 2,8 2,9 dB

Dmeteo 0,4 0,3 dB

Dtotaal 17,8 17,8 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 56,7 53,8 51,6 56,6 53,7 51,5 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 56,7 58,8 61,6 56,6 58,7 61,5 dB

Lden 59,3 59,2 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 54 54 dB

Punt b Punt b

16-08-11

 



 

 

W a ar n e e m pu n t  c  

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: Bestemmingsplan De Engk    bestandsnaam: Punt c 1,5-4,5

situatie: Hordenweg (trace Steenstraat-Gansfortstraat v.v)

jaar basisgegevens: 2006 prognosejaar: 2021

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 6916 6916 mvt

groeipercentage 14,0 14,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 7884 7884 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 6,1 3,2 1,8 6,1 3,2 1,8 %

 Qlv 460,3 238,9 138,7 460,3 238,9 138,7 mvt/u

gemiddelde Qmv 3,6 1,1 1,6 3,6 1,1 1,6 mvt/u

uur -          Qzv 1,2 0,4 0,5 1,2 0,4 0,5 mvt/u

intensiteit    Qmr 11,9 9,5 4,2 11,9 9,5 4,2 mvt/u

 Qtot 477,0 249,9 145,1 477,0 249,9 145,1 mvt/u

 Vlv 50 50 km/u

snelheid       Vmv 50 50 km/u

 Vzv 50 50 km/u

 Vmr 50 50 km/u

waarneemhoogte Hw 1,5 4,5 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding    DAB/referentiewegdek DAB/referentiewegdek -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 100,0 100,0 m

bodemfactor   b 0,76 0,76 -

afstand (schuin) r 23,0 23,3 m

afstand (hor.)   d 23,0 23,0 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 73,4 70,6 68,2 73,4 70,6 68,2 dB

 Emv 59,0 53,9 55,6 59,0 53,9 55,6 dB

 Ezv 57,2 52,1 53,7 57,2 52,1 53,7 dB

 Emr 58,0 57,1 53,5 58,0 57,1 53,5 dB

 Etotaal 73,8 70,9 68,7 73,8 70,9 68,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 0,4 0,4 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 0,4 0,4 dB

demping Dafstand 13,6 13,7 dB

Dlucht 0,2 0,2 dB

Dbodem 3,3 2,7 dB

Dmeteo 1,2 0,6 dB

Dtotaal 18,3 17,2 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 55,9 53,0 50,8 57,0 54,2 52,0 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 55,9 58,0 60,8 57,0 59,2 62,0 dB

Lden 58,5 59,6 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 53 55 dB

17-08-11

Punt c Punt c

 

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: Bestemmingsplan De Engk    bestandsnaam: Punt c 7,5-10,5

situatie: Hordenweg (trace Steenstraat-Gansfortstraat v.v)

jaar basisgegevens: 2006 prognosejaar: 2021

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 6916 6916 mvt

groeipercentage 14,0 14,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 7884 7884 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 6,1 3,2 1,8 6,1 3,2 1,8 %

 Qlv 460,3 238,9 138,7 460,3 238,9 138,7 mvt/u

gemiddelde Qmv 3,6 1,1 1,6 3,6 1,1 1,6 mvt/u

uur -          Qzv 1,2 0,4 0,5 1,2 0,4 0,5 mvt/u

intensiteit    Qmr 11,9 9,5 4,2 11,9 9,5 4,2 mvt/u

 Qtot 477,0 249,9 145,1 477,0 249,9 145,1 mvt/u

 Vlv 50 50 km/u

snelheid       Vmv 50 50 km/u

 Vzv 50 50 km/u

 Vmr 50 50 km/u

waarneemhoogte Hw 7,5 10,5 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding    DAB/referentiewegdek DAB/referentiewegdek -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 100,0 100,0 m

bodemfactor   b 0,76 0,76 -

afstand (schuin) r 24,0 25,0 m

afstand (hor.)   d 23,0 23,0 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 73,4 70,6 68,2 73,4 70,6 68,2 dB

 Emv 59,0 53,9 55,6 59,0 53,9 55,6 dB

 Ezv 57,2 52,1 53,7 57,2 52,1 53,7 dB

 Emr 58,0 57,1 53,5 58,0 57,1 53,5 dB

 Etotaal 73,8 70,9 68,7 73,8 70,9 68,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 0,4 0,4 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 0,4 0,4 dB

demping Dafstand 13,8 14,0 dB

Dlucht 0,2 0,2 dB

Dbodem 2,7 2,7 dB

Dmeteo 0,4 0,3 dB

Dtotaal 17,0 17,1 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 57,2 54,3 52,1 57,0 54,2 52,0 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 57,2 59,3 62,1 57,0 59,2 62,0 dB

Lden 59,7 59,6 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 55 55 dB

17-08-11

Punt c Punt c

 



 

 

W a ar n e e m pu n t  d  

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: Bestemmingsplan De Engk    bestandsnaam: Punt d 1,5-4,5

situatie: Hordenweg (trace Steenstraat-Gansfortstraat v.v)

jaar basisgegevens: 2006 prognosejaar: 2021

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 6916 6916 mvt

groeipercentage 14,0 14,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 7884 7884 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 6,1 3,2 1,8 6,1 3,2 1,8 %

 Qlv 460,3 238,9 138,7 460,3 238,9 138,7 mvt/u

gemiddelde Qmv 3,6 1,1 1,6 3,6 1,1 1,6 mvt/u

uur -          Qzv 1,2 0,4 0,5 1,2 0,4 0,5 mvt/u

intensiteit    Qmr 11,9 9,5 4,2 11,9 9,5 4,2 mvt/u

 Qtot 477,0 249,9 145,1 477,0 249,9 145,1 mvt/u

 Vlv 50 50 km/u

snelheid       Vmv 50 50 km/u

 Vzv 50 50 km/u

 Vmr 50 50 km/u

waarneemhoogte Hw 1,5 4,5 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding    DAB/referentiewegdek DAB/referentiewegdek -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 15,0 15,0 m

bodemfactor   b 0,76 0,76 -

afstand (schuin) r 23,0 23,3 m

afstand (hor.)   d 23,0 23,0 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 73,4 70,6 68,2 73,4 70,6 68,2 dB

 Emv 59,0 53,9 55,6 59,0 53,9 55,6 dB

 Ezv 57,2 52,1 53,7 57,2 52,1 53,7 dB

 Emr 58,0 57,1 53,5 58,0 57,1 53,5 dB

 Etotaal 73,8 70,9 68,7 73,8 70,9 68,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 1,3 1,3 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 1,3 1,3 dB

demping Dafstand 13,6 13,7 dB

Dlucht 0,2 0,2 dB

Dbodem 3,3 2,7 dB

Dmeteo 1,2 0,6 dB

Dtotaal 18,3 17,2 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 56,8 53,9 51,7 57,9 55,0 52,8 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 56,8 58,9 61,7 57,9 60,0 62,8 dB

Lden 59,3 60,5 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 54 55 dB

17-08-11

Punt d 1,5-4,5 Punt c

 

REKENBLAD SRM I (2006)

gemeente: Wijk bij Duurstede    datum:

bestemmingsplan: Bestemmingsplan De Engk    bestandsnaam: Punt d 7,5-10,5

situatie: Hordenweg (trace Steenstraat-Gansfortstraat v.v)

jaar basisgegevens: 2006 prognosejaar: 2021

waarneempunten

rijlijnnummer 1 1

intensiteit basisjaar 6916 6916 mvt

groeipercentage 14,0 14,0 %

etmaal int.(prognose) Qetm 7884 7884 mvt

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uurintensiteit 6,1 3,2 1,8 6,1 3,2 1,8 %

 Qlv 460,3 238,9 138,7 460,3 238,9 138,7 mvt/u

gemiddelde Qmv 3,6 1,1 1,6 3,6 1,1 1,6 mvt/u

uur -          Qzv 1,2 0,4 0,5 1,2 0,4 0,5 mvt/u

intensiteit    Qmr 11,9 9,5 4,2 11,9 9,5 4,2 mvt/u

 Qtot 477,0 249,9 145,1 477,0 249,9 145,1 mvt/u

 Vlv 50 50 km/u

snelheid       Vmv 50 50 km/u

 Vzv 50 50 km/u

 Vmr 50 50 km/u

waarneemhoogte Hw 7,5 10,5 m

wegdekhoogte Hweg 0,0 0,0 m

objectfractie   fobj 0,0 0,0 -

wegdekverharding    DAB/referentiewegdek DAB/referentiewegdek -

afstand obstakel 0,0 0,0 m

afstand-kruising a 15,0 15,0 m

bodemfactor   b 0,76 0,76 -

afstand (schuin) r 24,0 25,0 m

afstand (hor.)   d 23,0 23,0 m

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

emissie Elv 73,4 70,6 68,2 73,4 70,6 68,2 dB

 Emv 59,0 53,9 55,6 59,0 53,9 55,6 dB

 Ezv 57,2 52,1 53,7 57,2 52,1 53,7 dB

 Emr 58,0 57,1 53,5 58,0 57,1 53,5 dB

 Etotaal 73,8 70,9 68,7 73,8 70,9 68,7 dB

correctie Ckruispunt (vri) 1,3 1,3 dB

Cobstakel 0,0 0,0 dB

Creflectie 0,0 0,0 dB

Ctotaal 1,3 1,3 dB

demping Dafstand 13,8 14,0 dB

Dlucht 0,2 0,2 dB

Dbodem 2,7 2,7 dB

Dmeteo 0,4 0,3 dB

Dtotaal 17,0 17,1 dB

zichthoekcorrectie        N        N dB

periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

dag/avond/nachtwaarde 58,0 55,1 52,9 57,9 55,0 52,8 dB

dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10 dB

dag/avond/nachtwaarde na correctie 58,0 60,1 62,9 57,9 60,0 62,8 dB

Lden 60,6 60,5 dB

aftrek artikel 110g WGH 2006 5 5 dB

Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 56 55 dB

Punt d 7,5-10,5 Punt c

17-08-11

 




