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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

In april 2017 is het winkelcentrum Weezenhof grotendeels verwoest door een brand. Voor de 
brand waren er plannen voor vernieuwing van het winkelcentrum met twee supermarkten met 
ca 115 woningen daarboven. Deze plannen zijn na de brand stil komen te liggen. Met het huidige 
plan wordt beoogd om herbouw en herontwikkeling van het winkelcentrum mogelijk te maken 
met één supermarkt, maatschappelijke en commerciele functies. Verder houdt de 
herontwikkeling de bouw in van appartementen boven op het te herbouwen winkelcentrum.

1.2  Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied is gelegen aan Weezenhof 10e straat.  Het plangebied wordt aan de oostzijde 
begrensd door Weezenhof 5525-5512 en aan de westzijde door Weezenhof 5317-5301. Aan de 
noord- en zuidzijde wordt de grens gevormd door Weezenhof 10e straat en Weezenhof 
5524-5516.

De gronden in het plangebied zijn  kadastraal bekend als gemeente Hatert, sectie O, nummers 
357, 358, 361, 362, 364, 651, 786, 789, 790, 796, 797, 825, 826, 829, 833, 834, 837, 838, 850, 851, 
1081, 1491, 1512, 1513 en 1822 ged.. Het plangebied beslaat een  oppervlakte van circa 11982  
m².

Op onderstaande afbeelding is de ligging van het plangebied in de directe omgeving 
weergegeven. De exacte begrenzing van het plangebied is ingetekend op de verbeelding van dit 
bestemmingsplan. 
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plangebied

1.3  Vigerend bestemmingsplan 

Binnen het plangebied gelden diverse bestemmingsplannen. Het vigerend bestemmingsplan 
betreft het bestemmingsplan Nijmegen-Dukenburg 2021. Dit bestemmingsplan is door de raad 
op 9 maart 2022 vastgesteld. Verder gelden er de bestemmingsplannen 
'Facetbestemmingsplan Archeologie', zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de 
gemeente Nijmegen op 25 juni 2014, 'Facetbestemmingsplan Parkeren', zoals vastgesteld door 
de gemeenteraad van de gemeente Nijmegen op 13 september 2017 en het 
'Facetbestemmingsplan kamerverhuur', zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de 
gemeente Nijmegen op 2 februari 2022.

De beoogde ontwikkeling past niet in het vigerend bestemmingsplan, Nijmegen-Dukenburg 
2021 omdat er buiten het bouwvlak gebouwd zal worden, de bouwhoogte binnen het bouwvlak 
overschreden zal worden en er in strijd met de bestemming binnen de bestemmingen 'verkeer' 
en 'groen 'gebouwd gaat worden. 

Onderhavige bestemmingsplanherziening vormt vanwege deze strijdigheid met het vigerend 
bestemmingsplan het juridisch en planologisch kader voor de beoogde ontwikkeling. 
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1.4  Leeswijzer

Het voorliggende bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding met bijbehorende planregels en 
gaat vergezeld van een toelichting. De planregels en de verbeelding vormen de juridisch 
bindende elementen van het bestemmingsplan. 

De toelichting bestaat uit een planbeschrijving met (separate) bijlagen. De toelichting van dit 
bestemmingsplan is opgebouwd uit zeven hoofdstukken. De opbouw van de hoofdstukken is 
zodanig dat er sprake is van een logische volgorde in vraagstelling (wat, waarom, waar, hoe, 
etc.). 

Na dit inleidende hoofdstuk volgt hoofdstuk 2 'Planbeschrijving', dit gaat in op de beschrijving 
van de huidige situatie van het plangebied en directe omgeving.Daarnaast worden de 
ontwikkelingen die het plan mogelijk maakt op een rij gezet. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving 
van het relevante beleid op Rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau. Daarbij wordt 
bekeken of de voorgestane ontwikkeling in lijn is met dit beleid. In hoofdstuk 4 wordt de 
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan aangetoond. Vanuit de verschillende van invloed 
zijnde haalbaarheidsaspecten zoals externe veiligheid, luchtkwaliteit en water wordt in dit 
hoofdstuk beschreven waarom de ontwikkeling die voorliggend bestemmingplan mogelijk 
maakt, uitgevoerd kan worden. In hoofdstuk 5 wordt de juridische planopzet toegelicht. Er 
wordt een antwoord gegeven op de vraag hoe hetgeen in voorliggend plan is vastgelegd 
juridisch wordt geregeld. Hoofdstuk 6 geeft inzicht in de economische uitvoerbaarheid van het 
plan. In het laatste hoofdstuk van dit bestemmingsplan wordt verslag gedaan van het 
(voor)overleg en de zienswijzen. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Beschrijving huidige situatie

Het plangebied is momenteel in gebruik als winkelcentrum waar nu onder andere een Lidl 
supermarkt,  een fysiotherapeut en het (tijdelijke) Huis van Weezenhof zijn gevestigd. In 2017 is 
het winkelcentrum waar naast de supermarkt en fysiotherapeut nog diverse andere winkels en 
voorzieningen waren gevestigd, verwoest door een brand.

Binnen het nu nog vigerende bestemmingsplan mag het aantal supermarkten twee bedragen 
en maximaal drie horecabedrijven. Verder staat het vigerende bestemmingsplan o.a. cultuur en 
ontspanning, detailhandel, dienstverlening, horeca, kantoren, maatschappelijke- en 
sportvoorzieningen toe, alsmede wonen op de verdiepingen. Het aantal vierkante meters  in het 
vigerende bestemmingsplan is ca 3600m2.

Het winkecentrum vóór de brand

 
 ontwerp bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021-1 (Winkelcentrum- Weezenhof) 11



Het winkelcentrum ná de brand

De locatie is gelegen in de wijk Weezenhof. De wijk wordt aan de zuidwestzijde geflankeerd 
door de A73, aan de oostzijde door het Maas-Waalkanaal, en aan de noordzijde door de Van 
Boetbergweg (s104). Het zuiden wordt begrensd met agrarische percelen en bossen. De wijk 
bestaat voornamelijk uit laagbouwwoningen, aangevuld met enkele flatgebouwen, een (deels 
afgebrand) winkelcentrum en een basisschool en kinderopvang. De flatgebouwen concentreren 
zich aan de noordzijde van de wijk, langs de Van Boetbergweg. De Prins Clausschool en het 
winkelcentrum Weezenhof zijn door hun positie dicht bij de entree van de wijk goed bereikbaar. 
Tevens is de buurt voorzien van openbaar vervoer (buslijn 331).

De wijk kent een opvallende ruime opzet met veel groen. Dit aaneengesloten groene raamwerk 
loopt door de gehele wijk en is voorzien van wandelpaden, speeltuinen en grasvelden met 
bomen. De wijk geniet daardoor een sterke groene kwaliteit, waarbij het autoverkeer gemeden 
wordt. Bij de zogenaamde boom- of bloemkoolstructuur, welk Weezenhof kenmerkt, is het 
vermijden van autoverkeer als ondergeschikt aan de woonkwaliteit dan ook een belangrijke 
prioriteit. 

De flatgebouwen aan de noordzijde van winkelcentrum Weezenhof hebben een 
aaneengeschakelde, meanderende vorm en verschillen in hoogte. Op de begane grond van de 
flatgebouwen bevinden zich de bergingen, waardoor het gebouw op straatniveau een anonieme 
uitstraling krijgt als gebouw tussen het groen.

De laagbouwwoningen ten zuiden van het winkelcentrum zijn net als de wijk ruim van opzet. Er 
is hierbij sprake van een woningtypologie die met verschillende oriëntaties is gepositioneerd, 
waartussen het groene raamwerk voldoende ruimte krijgt. De woningtypologie wordt 
gekenmerkt door een herkenbaar en groot zadeldak, dat loopt vanaf de eerste verdieping tot 
de nok op ca. 9 meter hoog. De combinatie van de garage en woning resulteert in een 
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gekartelde voetprint. Dit resulteert in een anoniem straatbeeld, doordat de raampartijen van 
de woningen zich op enige afstand van het trottoir bevinden.

Zowel de school als het winkelcentrum hebben binnen de opzet van de wijk een verbijzonderde 
positie. De gebouwen staan hier in het midden van het respectievelijke stedenbouwkundig bijna 
volledig versteend eiland. Het stedenbouwkundig eiland van het winkelcentrum wordt verder 
ingevuld door de benodigde parkeerplaatsen, dat van de school door het bijbehorende 
gymgebouw en kinderdagopvang. De parkeerplaatsen aan de westzijde van het winkelcentrum 
onderbreken een wandelpad dat door de gehele wijk loopt en continueert aan de west- en 
noordzijde van de flatgebouwen.

2.2  Beschrijving toekomstige situatie

Het plan voorziet in de herbouw van het winkelcentrum met daarboven appartementen. Het 
programma in de plint bestaat uit een nieuw te bouwen supermarkt, een gezondheidscentrum 
met apotheek, huisarts en fysiopraktijk en diverse kleinere winkels. Het totale BVO aan 
commerciele en maatschappelijke functies bedraagt ca 3600m2, verdeeld over de begane 
grond en de 1e verdieping.

Bovenop het winkelcentrum worden 119 levensloopbestendige wooneenheden van 50-90m2 
vloeroppervlak. De appartementen komen in een carréopstelling bovenop het winkelcentrum in 
een verspringende bouwhoogte. In het midden van de carré en op het hoger gelegen dak aan de 
zuidzijde wordt een voor iedere bewoner goed bereikbare daktuin aangelegd als 
gemeenschappelijke buitenruimte voor de bewoners. De woningen groter dan 50 m2 krijgen 
een privé buitenruimte.

Op het buitenterrein op de begane grond zullen ten behoeve van de bewoners en het winkelend 
publiek 183 parkeerplaatsen worden ingericht. Bestaande bomen zullen zo veel mogelijk 
gespaard worden en waar mogelijk zullen er nieuwe bomen worden geplant.

Tijdens de bouw zal de bestaande Lidl supermarkt open blijven. Na realisatie van het complex 
zal de bestaande Lidl worden gesloopt.
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2.3  Stedenbouwkundige karakteristieken

De locatie winkelcentrum Weezenhof  heeft een afmeting van circa 120 bij 100 meter en ligt aan 
de noordzijde van de gelijknamige wijk. Het bevindt zich dichtbij entree van de wijk vanaf de Van 
Boetbergweg en onderscheidt zich van zijn omgeving in vorm en verkaveling. De lage volumes 
van één laag hoog zijn midden op het stedenbouwkundig eiland geplaatst, waaromheen 
parkeerplaatsen zijn aangebracht, met uitzondering van de oostelijke zijde, waar een grasveld 
ligt. In de nacht van 10 op 11 april 2017 is door een brand een groot deel van het winkelcentrum 
verloren gegaan. Sindsdien getuigt het braakliggend terrein aan de noordwestelijke zijde nog 
van deze brand.

Op het zuidwestelijke punt van de locatie komen veel verschillende routes samen. Allereerst 
eindigt hier het wandelpad dat door de groene structuur van de wijk loopt. Ook is in het 
verlengde van de straat ten zuidwesten van de locatie een wandelpad aangelegd dat op 
hetzelfde punt uitkomt. De gymzaal is eveneens bereikbaar via een pad dat uitkomt op deze 
zijde van de locatie. Verder is aan deze zijde een kleine parkeerkoffer met haaks parkeren 
aangelegd, welke iets minder bereikbaar is dan de grote parkeerplaats aan de noordzijde van 
de locatie. Ook aan de zuidzijde zijn enkele parkeerplaatsen aangelegd. 

Aan de zuidzijde en oostzijde bevinden zich volwassen bomen. Er is ook een reeks jongere 
bomen aanwezig aan de noordzijde van de locatie, die de rand vormen van de grote 
parkeerplaats. Voorlangs supermarkt Lidl zijn kleinere bomen geplant. Het parkeerterrein aan 
de noordzijde is alleen bereikbaar via de entree aan de oostzijde van het plangebied
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Relevant rijksbeleid

3.1.1  Rijksbeleid
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) heeft het Rijk haar ambities voor ruimte en 
mobiliteit tot 2040 vastgelegd en schetst zij haar doelen, belangen en opgaven tot 2028. 

Dit doet het Rijk op basis van de (inter)nationale ontwikkelingen die de ruimtelijke en 
mobiliteitsopgaven richting 2040 bepalen. Het Rijk streeft naar een concurrerend, bereikbaar, 
leefbaar en veilig Nederland. 

De SVIR laat een sterke focus zien op het herstel van de economie met prioriteit bij de 
ontwikkeling van de mainports Amsterdam en Rotterdam, de brainport Eindhoven en de 
greenports met bijbehorende achterlandverbindingen. Voor de topregio's heeft het rijk een 
excellente ruimtelijk-economische structuur voor ogen, door een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat in een goede internationale bereikbaarheid van de stedelijke regio's en 
concentratie van de topsectoren. Hiervoor moeten genoeg woningen, bedrijventerreinen en 
kantoren beschikbaar zijn, welke moeten passen bij de wensen van bedrijven en hun 
werknemers. In Nijmegen bevindt zich een van deze topregio's: de Health Valley.

Uitgaande van de verantwoordelijkheden van het Rijk zijn de ambities uitgewerkt in rijksdoelen 
tot 2028 en is aangegeven welke nationale belangen daarbij aan de orde zijn. Het kabinet heeft 
in de SVIR drie rijksdoelen geformuleerd:

Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 
ruimtelijk economische structuur van Nederland;
Het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij 
de gebruiker voorop staat; 
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 
cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

Het Rijk kiest voor een aanpak waarbij zij de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk brengt bij 
degene die het aangaat. Het Rijk komt met een selectievere inzet van rijksbeleid en heeft 13 
onderwerpen van 'nationaal belang' afgeleid. Voor deze onderwerpen wordt centrale sturing 
nodig geacht. Het Rijk is hiervoor verantwoordelijk en wil hiervoor haar bevoegdheden inzetten. 
Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. In vergelijking met 
eerder rijksbeleid wordt veel aan lagere overheden overgelaten. Planologische besluiten 
worden niet meer preventief getoetst op de naleving van nationale normen, tenzij het de 
directe belangen van Rijkswaterstaat, het ministerie van Defensie en het ministerie van EL&I 
inzake weg- en waterbeheer, defensieterreinen of Rijksinpassingsplannen voor 
energie-infrastructuur betreft.
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3.1.1.1  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

Voor het juridisch borgen van de nationale belangen uit de SVIR heeft het Rijk, op basis van de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro), twee besluiten waarmee dat mogelijk is. Een daarvan is het 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (barro). Dit besluit geeft de juridische kaders die 
nodig zijn om het vigerend ruimtelijk rijksbeleid te borgen. In dit besluit zijn rijksregels 
opgenomen ten aanzien van de ruimtelijke inrichting van Nederland. Deze zijn van belang voor 
de inhoud van bestemmingsplannen. Het kabinet heeft de keuze voor deze onderwerpen 
gemaakt in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Deze structuurvisie bundelt het 
nationale ruimtelijke en infrastructuurbeleid in 13 nationale belangen. Door de nationale 
belangen vooraf in bestemmingsplannen te borgen, wordt met het Barro bijgedragen aan 
versnelling van de besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen en vermindering van de 
bestuurlijke drukte. Met de uitbreiding van het Barro en het Bro (Besluit ruimtelijke ordening) is 
de juridische verankering van de SVIR nagenoeg compleet.

Een deel van het Barro is gebaseerd op eerdere planologische kenbeslissingen (pkb's) en 
beleidsnota's die in de SVIR worden herbevestigd. Deze onderdelen volgen de nahangprocedure 
en kunnen vervolgens in werking treden. Het betreft de volgende onderdelen: 

1. Rijksvaarwegen; 
2. Project mainportontwikkeling Rotterdam;
3. Kunstfundament;
4. Grote rivieren; 
5. Waddenzee en waddengebied;
6. Defensie;
7. Hoofdwegen en hoofdspoorwegen;
8. Elektriciteitsvoorziening; 
9. Buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen;
10. Natuurnetwerk Nederland; 
11. Primaire waterkeringen buiten het kunstfundament;
12. IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte);
13. Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde; 
14. Ruimtereservering parallelle Kaagbaan. 

3.1.1.2  Besluit ruimtelijke ordening

Met ingang van 1 januari 2012 is het gewijzigde besluit ruimtelijke ordening (Bro) in werking 
getreden. Aan het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de ladder voor duurzame verstedelijking 
toegevoegd. Daartoe is een artikellid ingevoegd op grond waarvan overheden nieuw te 
realiseren stedelijke ontwikkelingen dienen te motiveren. Doel van de ladder voor duurzame 
verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting van de 
ruimte in stedelijke gebieden. Met de ladder voor duurzame verstedelijking wordt een 
zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele 
besluiten nagestreefd.

Ladder duurzame verstedelijking        
Per 1 juli 2017 is het Bro gewijzigd ten aanzien van de Ladder voor duurzame verstedelijking, 
met als doel deze te vereenvoudigen en de onderzoekslasten te beperken. De nieuwe ladder 
luidt als volgt (artikel 3.1.6 lid 2 Bro): “De toelichting van een bestemmingsplan dat een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan de 
voorgenomen stedelijke ontwikkeling. Indien blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen 
het bestaand stedelijk gebied kan worden voorzien, bevat de toelichting een motivering 
daarvan en een beschrijving van de mogelijkheid om in die behoefte te voorzien op de gekozen 
locatie buiten het bestaand stedelijk gebied.”
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Voortaan geldt een onderbouwing op basis van “behoefte” (in plaats van 'actuele regionale 
behoefte'). Dit houdt in dat de reikwijdte van de stedelijke ontwikkeling die een 
bestemmingsplan mogelijk maakt, leidend is voor het ruimtelijk verzorgingsgebied waarbinnen 
de Laddertoets moet worden gedaan. Ook is dit leidend voor het al dan niet plegen van 
regionale afstemming.

Zowel bij een ontwikkeling binnen als buiten het bestaand stedelijk gebied blijft het van belang 
de behoefte te onderbouwen (ook al lijkt artikel 3.1.6, lid 2, Bro anders te suggereren). 

De derde trede van de eerdere Ladder onderbouwing (de eis dat gemotiveerd moet worden in 
hoeverre ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied passend zijn of worden ontsloten) is 
geschrapt.

Er is een nieuw onderdeel toegevoegd aan artikel 3.1.6 (lid 3) Bro waarmee de Laddertoets bij 
flexibele planvormen (wijzigings- of uitwerkingsplan) kan worden doorgeschoven naar het 
moment van vaststelling van het wijzigings- of uitwerkingsplan.

Het voorliggende bestemmingsplan maakt een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk. 
Hiervoor is in paragraaf 3.3.2 Ladder duurzame verstedelijking een onderbouwing opgenomen. 
De in het plan voorziene ontwikkeling met 119 wooneenheden kan worden aangemerkt als een 
stedelijke ontwikkeling als bedoeld in deze bepaling van het Bro, zodat artikel 3.1.6, tweede lid, 
van het Bro wel van toepassing is.

3.1.1.3  Archeologie en cultuurhistorie

Met de ondertekening van het Verdrag van Valletta (Malta) in 1992 is in Nederland de 
beleidsmatige zorg voor het archeologisch bodemarchief aanzienlijk toegenomen. In het 
verdrag staat: Archeologische waarden dienen als onvervangbaar onderdeel van het culturele 
erfgoed te worden meegenomen en te worden ontzien bij de ontwikkeling en besluitvorming 
van ruimtelijke plannen. Mocht bescherming onvoldoende mogelijk zijn dan dient, volgens dit 
verdrag, de informatie te worden onttrokken aan de bodem via archeologisch onderzoek. 
Uitgangspunt hierbij is dat de initiatiefnemer van de verstoring van het bodemarchief de kosten 
van het onderzoek dient te dragen. Inmiddels zijn de uitgangspunten van het Verdrag in de 
Nederlandse wetgeving geïmplementeerd in de (voormalige) Monumentenwet 1988 via de 
wijzigingswet Wet op de Archeologische Monumentenzorg en de Erfgoedwet. 

Cultuurhistorie speelt een belangrijke rol bij de ruimtelijke inrichting van ons land. Het geeft 
identiteit en kwaliteit aan een gebied. Om deze redenen heeft het rijk de beleidslijn ingezet om 
cultuurhistorie onderdeel te laten zijn van het afwegingskader bij het opstellen van 
bestemmingsplannen. Deze beleidslijn is verwoord in de beleidsbrief Modernisering 
Monumentenzorg uit 2009 en heeft geleid tot wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) sinds 1 januari 2012. Met het gewijzigde Bro zijn gemeenten wettelijk verplicht 
cultuurhistorie deel uit te laten maken van het afwegingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen. 
Het rijk vraagt hiermee aan gemeenten om bij het opstellen van bestemmingsplannen, 
projectafwijkingsbesluiten en beheersverordeningen cultuurhistorische gebouwen, objecten en 
structuren te inventariseren en daaraan conclusies te verbinden en die in het bestemmingsplan 
te verankeren. 

De Monumentenwet 1988 vormt de basis voor de monumentenzorg. Rijksmonumenten worden 
op basis van deze wet aangewezen, evenals rijksbeschermde stadsgezichten. Voor het wijzigen 
en slopen van rijksmonumenten is een 'Omgevingsvergunning voor de activiteit monumenten' 
nodig. 

Conclusie
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In het plangebied bevinden zich geen rijksmonumenten. Het plan is niet in strijd met het 
rijksbeleid.

3.1.1.4  Onderbouwing actuele behoefte t.a.v. woningbouw

Nijmegen is een stad die voorlopig blijft groeien. Dit wordt veroorzaakt door een 
geboorteoverschot en door een immigratieoverschot. Demografische trends laten zien dat 
jongeren, hoogopgeleiden en ouderen naar de steden trekken vanwege het woonmilieu, de 
werkgelegenheid en voorzieningen. In Nijmegen wordt dit versterkt door de 
aantrekkingskracht van Universiteit en Hogeschool. Daardoor komen er veel jongeren naar de 
stad. Een deel van hen blijft hier ook wonen. Daarmee heeft Nijmegen een jonge bevolking.

Volgens de prognoses van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) blijft de bevolking 
voorlopig groeien. De laatste prognoses gaan voor Nijmegen uit van groei tot in ieder geval 
2040 in plaats van 2030. Daarmee is Nijmegen in de regio de stad die sterk en het langst 
doorgroeit. De bevolkingsgroei en de grote woningvraag waarbij de woningvraag in Nijmegen 
ruimschoots het aanbod overstijgt, maakt de verdere ontwikkeling van Nijmegen Noord 
noodzakelijk. Er is nu zelfs sprake van overspannenheid op de woningmarkt. Er is dringend 
behoefte aan nieuwe woningbouwplannen en plancapaciteit om invulling te geven aan de 
gewenste versnelling van de woningbouwopgave. 

Conclusie           
Het voorliggende bestemmingsplan maakt een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk. Het 
plan speelt in op de actuele kwalitatieve en kwantitatieve woningbouwbehoefte. 
Geconcludeerd kan worden dat dit bestemmingsplan in overeenstemming is met het 
Rijksbeleid.   

3.1.2  Relevant provinciaal beleid

3.1.2.1  Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

In de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland (december 2018) staan de hoofdlijnen van het provinciale 
beleid en ambities over thema's zoals ruimte, energie, klimaat, water, mobiliteit, economie, 
natuur en landbouw. De Omgevingsvisie is een 'plan' dat richting geeft (een gedeeld vergezicht), 
en ruimte biedt; geen plan met exacte antwoorden. De uitwerking van de Omgevingsvisie vindt 
plaats in sectorale of regionale programma's, waaronder de Regionale Energiestrategieën, 
Programma Mobiliteit, en Regionale Woonagenda's. 

De doelstelling van de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland is een gezond, veilig, schoon en 
welvarend Gelderland. Hierbij ligt de focus op duurzaamheid, verbondenheid en een krachtige 
economie. De Omgevingsvisie omschrijft de doelstelling als volgt: 

gezond: een gezonde leefomgeving, schone en frisse lucht, een schoon milieu, een niet 
vervuilde bodem, voldoende schoon en veilig (drink)water, en de bescherming van onze 
flora en fauna;
veilig: voorbereid zijn op klimaatverandering, zoals hitte, droogte, bosbranden en 
overstromingen. En aandacht voor verkeersveiligheid en veilige bedrijvigheid;
schoon: het tegengaan van schadelijke uitstoot, afval en uitputting van grondstoffen. En het 
investeren in nieuwe, alternatieve vormen van energie;
welvarend: een dynamisch, duurzaam en aantrekkelijk woon-, werk- en 
ondernemersklimaat, goed bereikbaar en met een goed functionerende arbeidsmarkt en 
dito kennis- en onderwijsinstellingen.
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Duurzaamheid, verbondenheid en een krachtige economie worden in onderlinge samenhang 
bekeken. Dit resulteert in ambities op het gebied van de energietransitie, klimaatadaptatie, 
circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, vestigingsklimaat en de woon- en 
leefomgeving. Deze ambities zijn gerelateerd aan de kerntaken van de provincie. Elke ambitie 
kent zijn eigen doelstellingen en aanpak.

Voor de uitvoering hanteert de provincie vier 'doe-principes':

1. doen: de provincie kijkt breed met focus en zoekt actief ruimte;
2. laten: de provincie stimuleert niets buiten haar visie;
3. zelf: de provincie neemt zelf verantwoordelijkheid en geeft het goede voorbeeld;
4. samen: de provincie werkt samen met partners en stimuleert innovatie en kennisdeling.

Sinds 2014 zijn vijf wettelijke verplichte planfiguren opgenomen in de Omgevingsvisie. Het gaat 
om ruimtelijk beleid, waterbeleid, milieubeleid, natuur- en landschapsbeleid, en verkeers- en 
vervoersbeleid. 

3.1.2.2  Omgevingsverordening Gelderland

De doelstellingen uit de Omgevingsvisie zijn juridisch vertaald in de Omgevingsverordening (31 
maart 2021). De verordening wordt ingezet voor die onderwerpen waarvoor de Provincie eraan 
hecht dat de doorwerking van het beleid van de Omgevingsvisie juridisch gewaarborgd is. De 
verordening voorziet ten opzichte van de Omgevingsvisie niet in nieuw beleid en is daarmee dus 
beleidsneutraal. 

De Omgevingsverordening richt zich net zo breed als de Omgevingsvisie op de fysieke 
leefomgeving in de provincie Gelderland. Dit betekent dat vrijwel alle regels die betrekking 
hebben op de fysieke leefomgeving opgenomen zijn in de Omgevingsverordening. Het gaat 
hierbij om regels op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, water, mobiliteit en bodem. De 
Omgevingsverordening heeft de status van een Ruimtelijke verordening in de zin van artikel 4.1 
Wet ruimtelijke ordening.

3.1.2.3  Conclusie provinciaal beleid

Bij de verschillende deelparagrafen van hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het (provinciale) beleid 
dat specifiek op het betreffende thema van toepassing is in relatie tot de ontwikkelingen die in 
dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Geconcludeerd kan worden dat het 
bestemmingsplan past binnen het provinciale beleid.    

3.1.3  Ladder duurzame verstedelijking
Met ingang van 1 januari 2012 is het gewijzigde Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in werking 
getreden. Aan het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de ladder voor duurzame verstedelijking 
toegevoegd. Daartoe is een artikellid ingevoegd op grond waarvan overheden nieuw te 
realiseren stedelijke ontwikkelingen dienen te motiveren. Doel van de ladder voor duurzame 
verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting van de 
ruimte in stedelijke gebieden. Met de ladder voor duurzame verstedelijking wordt een 
zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele 
besluiten nagestreefd. 

Per 1 juli 2017 is de Ladder voor duurzame verstedelijking gewijzigd, met als doel deze te 
vereenvoudigen en de onderzoekslasten te beperken. Voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om 
bij uitwerkings- en wijzigingsplannen de laddertoets pas uit te voeren bij de vaststelling van het 
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uitwerkings- of wijzigingsplan. Met de gewijzigde ladder zijn de drie treden uit de vorige ladder 
komen te vervallen. De nieuwe ladder luidt als volgt (artikel 3.1.6 lid 2 Bro): "De toelichting van 
een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een 
beschrijving van de behoefte aan de voorgenomen stedelijke ontwikkeling. Indien blijkt dat de 
stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan worden voorzien, bevat 
de toelichting een motivering daarvan en een beschrijving van de mogelijkheid om in die 
behoefte te voorzien op de gekozen locatie buiten het bestaand stedelijk gebied."

Het voorliggende bestemmingsplan maakt een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk. 
Hiervoor is in paragraaf 3.2.3 Ladder duurzame verstedelijking een onderbouwing opgenomen. 
Bij de verschillende deelparagrafen is ingegaan op het beleid dat specifiek op het betreffende 
thema van toepassing is (bijvoorbeeld ten aanzien van groen). Het gemeentelijk beleid is 
afgestemd op het rijksbeleid. Geconcludeerd kan worden dat dit bestemmingsplan in 
overeenstemming is met het rijksbeleid.

3.1.3.1  Kwantitatief

Volgens de prognoses van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) blijft de bevolking 
voorlopig groeien. De laatste prognoses gaan voor Nijmegen uit van groei tot in ieder geval 
2040. Daarmee is Nijmegen in de regio de stad die sterk en het langst doorgroeit. De 
bevolkingsgroei en de grote woningvraag waarbij de woningvraag in Nijmegen ruimschoots het 
aanbod overstijgt, maakt de verdere ontwikkeling van Nijmegen noodzakelijk zowel in de 
Waalsprong als in de bestaande stad. Er is nu zelfs sprake van overspannenheid op de 
woningmarkt. Er is dringend behoefte aan nieuwe woningbouwplannen en plancapaciteit om 
invulling te geven aan de gewenste versnelling van de woningbouwopgave.

3.1.3.2  Bestaand stedelijk gebied

De onderhavige ontwikkeling bevindt zich binnen het bestaand stedelijk gebied. Kwalitatief ligt 
de behoefte op het uitbreiden van de betaalbare woningvoorraad; met name behoefte aan 
appartementen. In de vrije sector huur richt de vraag zich ook met name op appartementen. In 
de koopsector is er vraag naar alle segmenten, grondgebonden woningen en appartementen, 
goedkoop, middelduur en duur. In de woonmilieus met veel functiemenging richt de 
kwalitatieve woningbehoefte zich sterk op appartementen (met name sociale huur en vrije 
sector huur). Het programma van 119 huurappartementen van verschillende grootte voldoet 
aan de lokale behoefte.

3.1.3.3  Conclusie

Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in de transformatie ontwikkeling van 119 
woningen. Dit past binnen de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwbehoefte. Ook past 
deze ontwikkeling in de provinciale doelen, bijvoorbeeld ten aanzien van dynamisch Gelderland. 
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3.2  Relevant gemeentelijk beleid

3.2.1  Omgevingsvisie 'Nijmegen Stad in Beweging' 
In de Omgevingsvisie 'Nijmegen Stad in Beweging' beschrijft de gemeente haar visie op de 
ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van de stad tot 2040. De Omgevingsvisie gaat om 
meer dan alleen ruimtelijke aspecten, zo beschrijft de visie hoe de inrichting van de fysieke 
leefomgeving kan bijdragen aan sociale, maatschappelijke en economische doelen. 
De Omgevingsvisie vervangt sectorale beleidsvisie voor thema's die in de Omgevingsvisie zijn 
opgenomen. Hiermee biedt de Omgevingsvisie één integraal document met de kaders voor het 
ruimtelijk beleid van Nijmegen.

De Omgevingsvisie bouwt o.a. voort op bestaand beleid, het coalitieakkoord 2018-2022, en de 
structuurvisie uit 2013. In oktober 2020 is de Omgevingsvisie vastgesteld door de 
gemeenteraad. 

De Omgevingsvisie dient 4 doelen:

1. Een kader en inspiratie bieden voor initiatiefnemers uit de stad
2. Het geven van spelregels voor afstemming met de omgeving bij ontwikkelingen
3. Het in samenhang presenteren van de Nijmeegse ambities, als uitgangspunt bij het werk 

van medewerkers van de gemeente
4. Te gebruiken als sturingsinstrument voor het college van B&W en de gemeenteraad bij 

ruimtelijke ontwikkelingen en investeringen

Uitgangspunt: Groei binnen de bestaande stad

De Omgevingsvisie constateert dat Nijmegen tot 2040 blijft groeien in aantal inwoners, 
werknemers en bezoekers. Een belangrijk uitgangspunt van de Omgevingsvisie is het streven 
om die toekomstige groei te accommoderen binnen de bestaande grenzen van de stad. Zo blijft 
het aantrekkelijke landschap rondom de stad behouden en helpt verdichting bovendien om het 
draagvlak voor voorzieningen in stand te houden. 
Ruimte voor nieuwe woningen en werkgelegenheid wordt dus gezocht binnen de bestaande 
stadsgrenzen, waarbij de focus ligt op de volgende gebieden: Waalsprong, Waalfront, 
centrum/stationsomgeving, Kanaalzone/Winkelsteeg en campus Heyendaal. 

Opgaven en ruimtelijke keuzes 
4 opgaven en 8 richtinggevende keuzes staat centraal in de Omgevingsvisie (zie figuren). 
Nieuwe ruimtelijke initiatieven dienen altijd bij te dragen aan de 4 grote opgaven uit de 
Omgevingsvisie, en bij voorkeur aan meer dan één tegelijkertijd. 
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4 opgaven
De Economisch veerkrachtige stad, Sociale en gezonde stad, Aantrekkelijke stad, en Duurzame 
stad zijn de vier opgaven die de basis vormen van het bestuursakkoord (2018-2022) en de 
Omgevingsvisie. Van hieruit wordt de ontwikkeling van de stad bekeken en worden onze 
ambities geformuleerd. 

1. Economisch veerkrachtige stad
We gaan onze economische kansen beter benutten. We willen dat de banengroei in onze 
stad zich gaat verhouden tot de bevolkingsgroei en mobiliseren ons onbenutte potentieel. 
Dit doen we met de stad én met de regio, die de motor is van onze economische groei. We 
hebben economisch sterke sectoren in de stad, maar we hebben ook dringend behoefte 
aan meer werkgelegenheid voor zowel hooggeschoolden als voor praktisch werkenden.

2. Sociale en gezonde stad 
Nijmegen is en blijft een sociale stad. We werken aan gevarieerde, gemengde wijken en 
willen sociale tegenstellingen en maatschappelijke onvrede verkleinen. 

3. Aantrekkelijke stad
Nijmegen is een prachtige stad en dat blijven we. De kwaliteit van de stedelijke omgeving is 
voor ons een prioriteit. We willen onze sterke identiteit als stad met historie in een groene 
omgeving behouden en uitdragen. Nijmegen staat landelijk in de top 3 van steden met het 
hoogste percentage woningtekort. We blijven groeien. Het aantal ouderen neemt toe, maar 
er vestigen zich ook meer jongeren. Deze voor Nederland bijzondere dubbele groei vraagt 
veel van onze stedelijke voorzieningen.

4. Duurzame stad
Nijmegen loopt voorop in de uitvoering van de duurzaamheidsopgaven voor Nederland. We 
hebben de ambitie en de potentie om samen met de regio koploper op het gebied van 
duurzaamheid en circulariteit  te blijven. De oplossingen die we samen met de stad en regio 
uitwerken voor de energietransitie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en circulaire 
economie zijn ook voor de rest van het land van belang.

8 richtinggevende keuzes

De 4 opgaven voor Nijmegen zijn goed te combineren, we kijken daarom naar integrale 
oplossingen. Waarbij we een vraagstuk vanuit meerdere invalshoeken benaderen en de 
oplossing bijdraagt aan het oplossen van meerdere problemen. Hieronder de kern van de 
richtinggevende keuzes uit de Omgevingsvisie.
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1. Compacte, dynamische stad

Omdat we de impact van groei op de omgeving zo klein mogelijk willen houden ligt de nadruk op 
verdichting. De groeiopgave willen we benutten om kwaliteit toe te voegen aan de stad, o.a. 
door meer functiemenging, informele werkmilieus en transformatie. Stedelijke knooppunten, 
daar waar voorzieningen, werklocaties en vervoersstromen samenkomen, zijn kansrijke 
plekken voor verdichting en functiemening. Bij nieuw te bouwen woningen verschuift het accent 
naar een- en tweepersoonshuishoudens, waaronder betaalbare woningen voor studenten, 
starters, ouderen en kwetsbare doelgroepen. 
Voor nieuwe kantoren is vooral het stationsgebied kansrijk. Brabantse Poort en Campus 
Heyendaal beschouwen we als toekomstbestendige kantoorlocaties. 
Voor onder meer logistiek en de maakindustrie ontwikkelen we in overleg met regio 
bedrijventerrein de Grift. Het Engieterrein wordt herontwikkeld voor watergebonden 
bedrijvigheid en bedrijven die duurzame energie opwekken. Op de campussen richten we ons op 
herontwikkeling, intensivering en functiemenging. In Winkelsteeg onderzoeken we de 
mogelijkheden voor een gemengd stedelijk milieu, daarbij rekening houdend met de 
perspectieven en ontwikkelmogelijkheden van bestaande en toekomstige bedrijvigheid.

2. Toekomstbestendige wijken

Om tot een inclusieve en vitale stad te komen, streven we onder meer naar een goede mix van 
allerlei typen woningen en woonmilieus in sociale huur, huur en koop. In combinatie met de 
daarbij passende, bereikbare en goed toegankelijke voorzieningen. Bij alle ruimtelijke 
ontwikkelingen staan de leefwereld, het welbevinden en de gezondheid van inwoners centraal. 
Tijdelijke functies en initiatieven ondersteunen we om verbeteringen te realiseren.

3. Groene, gezonde stad

We willen als stad bijdragen aan de gezondheid van onze inwoners en het verbeteren van de 
biodiversiteit. Een gezonde leefomgeving is daarbij een belangrijk integraal thema, waarbij het 
o.a. gaat om luchtkwaliteit, geluidsbelasting, hitte, groen en water, bewegen en mobiliteit, 
ontmoeten en voorzieningen. 
Dichtbij huis zijn er mogelijkheden om te ontmoeten, wandelen, spelen en sporten. Daarvoor 
ontwikkelen we o.a. een netwerk van aantrekkelijke beweegroutes op stad- en wijkniveau.

4. Duurzame mobiliteit

In de regio Arnhem-Nijmegen werken we gezamenlijk aan duurzame mobiliteit en 
bereikbaarheid. Het gaat om het inzetten en stimuleren van schone vervoersmiddelen en het 
efficiënter benutten van vervoer. Om de stad te laten groeien zonder mobiliteitsproblemen te 
laten ontstaan zetten we in op: lopen, fiets, OV en Mobility as a Service. Met deze 
vervoersvormen kunnen we een aantal maatschappelijke doelen bereiken. Duurzame mobiliteit 
brengt mensen in beweging, is goed voor de gezondheid en luchtkwaliteit, versterkt sociale 
cohesie, creëert gelijke kansen, versterkt de economische structuur en draagt bij aan de 
beleving van de stad.

5. Energieopgave

Ons doel is dat Nijmegen uiterlijk in 2045 energieneutraal en aardgasvrij is. Samen met andere 
gemeenten, waterschappen en de provincie stellen we een Regionale Energie Strategie (RES) 
op. Hierin maken we keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie 
in de gebouwde omgeving en de daarvoor nodige opslag- en energie infrastructuur. De RES 
geeft met zoekgebieden aan welke gebieden in de regio geschikt zijn voor de opwekking van 
hernieuwbare energie. 
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6. Groter centrumgebied

De komende jaren werken we aan de verbreding van het centrum naar de gebieden rondom de 
Waal. Onder de noemer 'Nijmegen omarmt de Waal' realiseren we verschillende projecten en 
ontstaat hier een variatie van nieuwe gemengde milieus en hebben de rivieroevers een 
belangrijke openbare functie. Het gaat o.a. om de Stationsgebied, NYMA, Hof van Holland, 
Waalkade, Valkhofkwartier, Vlaams Kwartier, en Burchtstraat/Augustijnenstraat.

7. Sterke campussen

De komende jaren blijven we investeren in de clusters Health & high Tech om nieuwe banen te 
creëren. We willen ruimte bieden aan nieuwe bedrijven en meewerken aan een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat. Dit doen we mede door te investeren in uitstraling en kwaliteit en door de 
mogelijkheden voor intensivering en functiemenging op campussen te onderzoeken. De Novio 
Tech Campus, Campus Heyendaal en de binnenstad zijn sterke campussen in Nijmegen.  

8. We omarmen het kanaal

We zien een samenballing van opgaven rondom het Maas-Waalkanaal. Hier zien we kansen voor 
intensivering en transformatie in de huidige woongebieden in Dukenburg, Lindenholt, 
Neerbosch-Oost, Hatert, groene gebieden en de werkgebieden Winkelsteeg en 
Oost-Kanaalhavens. Door de Kanaalzone tot ontwikkeling te brengen werken we o.a. aan een 
betere verbinding van Dukenburg en Lindenholt met de rest van de stad en geven we de 
bestaande wijken rondom het kanaal een impuls. De transformatieopgave vraagt om verdere 
verkenning en onderzoek.

3.2.2  Conclusie
In relatie tot de beoogde ontwikkeling in het plangebied zijn de punten 1, en 2 van het  beleid uit 
deze Omgevingsvisie relevant. De voorgenomen ontwikkeling is niet in strijd met dit beleid 
omdat de herontwikkeling van het winkelcentrum Weezenhof en de bouw van 119 
levensloopbestendige huurappartementen bij draagt aan een compacte, dynamische stad met  
toekomstbestendige wijken en de energieopgave aangezien de woningen aardgasvrij worden 
gebouwd.

3.2.3  Ladder duurzame verstedelijking

3.2.3.1  Bestaand stedelijk gebied

De onderhavige ontwikkeling bevindt zich binnen het bestaand stedelijk gebied. Kwalitatief ligt 
de behoefte op het uitbreiden van betaalbare woningen (sociale huur, middeldure huur en 
betaalbare koop); met appartementen. In de vrije sector huur richt de vraag zich ook met name 
op appartementen. In de koopsector is er vraag naar alle segmenten, grondgebonden woningen 
en appartementen, goedkoop, middelduur en duur. In de woonmilieus met veel functiemenging 
richt de kwalitatieve woningbehoefte zich sterk op appartementen (met name sociale huur en 
middeldure huur). Het programma van 119 huurappartementen van verschillende grootte uit dit 
plan voldoet aan de lokale behoefte.
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3.2.3.2  Winkelcentrum

In het vigerende bestemmingsplan 'Nijmegen Dukenburg 2021' (vastgesteld 9-3-2022) geldt 
voor winkelcentrum Weezenhof dat detailhandel is toegestaan. Het aantal supermarkten is in 
het centrum wel beperkt tot maximaal 2, conform de bestaande situatie anno 2008. Destijds 
telde het winkelcentrum 2 supermarkten van 650 m2 en van 1.000 m2. Met de beoogde 
ontwikkeling zal de nieuwe planologische situatie één supermarkt toestaan (van maximaal 
2.150 m2 bvo) in plaats van twee supermarkten. Het totale oppervlak van de footprint van de 
nieuwe bebouwing (3.308,49 m2) waarbinnen supermarkt en detailhandel mogelijk zijn, zal 
kleiner zijn dan het bestaande totale oppervlak (3.572,63 m2) dat het in 2022 vastgestelde 
bestemmingsplan mogelijk maakt, zie figuur 1.

figuur 1: Bebouwing nieuwe situatie t.o.v. bestaande situatie

De afname het het oppervlak van de footprint van de situatie van 2008 ten opzichte van de 
komende (vervangende) nieuwbouw heeft tot gevolg dat voor het winkelcentrum geen 
ladderonderbouwing noodzakelijk is.
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Eind 2018 heeft BRO onderzoek gedaan naar de distributieve haalbaarheid en effecten van 
plannen in de winkelcentra Meijhorst, Weezenhof en Malvert voor de consumentenverzorging en 
detailhandelsstructuur in Dukenburg (Rapport Nijmegen, Visie boodschappencentra stadsdeel 
Dukenburg, d.d. 8 februari 2018). Op basis hiervan heeft de gemeenteraad gekozen voor 
vernieuwen van winkelcentra Meijhorst en Weezenhof. De voorgenomen vervangende 
nieuwbouw van het winkelcentrum heeft aanleiding gegeven te onderzoeken of de conclusies 
uit het rapport van 2018 nog actueel en van toepassing zijn. BRO heeft hierop een 
geactualiseerd rapport opgesteld in bijlage met op die nieuwe situatie van toepassing zijnde 
behoefteberekeningen.

3.2.3.3  Opzet geactualiseerd onderzoek

Voor de dagelijkse detailhandel wordt het economisch functioneren en de kwantitatieve 
behoefte in beeld gebracht: 

Vraaganalyse: inzicht in samenstelling en ontwikkeling verzorgingsgebied (inwoners, 
bevolkingssamenstelling, bevolkingsprognose en bestedingen) en de relevante 
koopstromen (koopkrachtbinding en koopkrachttoevloeiing). 
Aanbodanalyse: specifiek ten aanzien van dagelijkse sector en supermarkten (omvang, 
samenstelling, spreiding, concurrentie, kwaliteit). Dit is gebaseerd op de meest recente 
Locatus-data. Ook worden relevante plannen en initiatieven in de omgeving in kaart 
gebracht. 
Bepaling economisch functioneren (dagelijkse sector): op basis van deze berekening geven 
we aan in hoeverre er distributieve uitbreidingsruimte is (marktruimte) en wat de 
ruimtelijk-functionele effecten zijn van de voorgenomen ontwikkeling op het overige 
aanbod. 

De conclusies zijn opgenomen in de volgende paragraaf. De analyse en onderbouwing is 
opgenomen in de bijlage van deze notitie.

3.2.3.4  Tussenconclusie

Het bestaande dagelijks aanbod in Dukenburg Zuid is circa 325 m2 per 1.000 inwoners, wat 
relatief beperkt is ten opzichte van het landelijk gemiddelde van circa 380 m2 per 1.000 
inwoners. Daarnaast is het aandeel leegstand in Dukenburg Zuid zeer beperkt ten opzichte van 
het landelijk gemiddelde. Dit geeft een indicatie dat de buurt- en wijkcentra in Dukenburg Zuid 
relatief goed functioneren. Het goed functioneren van het dagelijkse aanbod in Dukenburg Zuid 
komt ook naar voren uit de omzet per m2 wvo, die rond het landelijk gemiddelde ligt. 

Tot 2030 ontstaat in de dagelijkse sector uitbreidingsruimte van maximaal 300 m2 wvo. 

Met de beoogde uitbreiding van de Lidl neemt het functionele aanbod in Dukenburg Zuid toe 
met circa 815 m2 wvo. Door de uitbreiding daalt de vloerproductiviteit met 4% tot 
maximaal 9% ten opzichte van de huidige vloerproductiviteit. Dit is weliswaar een afname 
maar deze kan worden gezien als een aanvaardbaar ondernemersrisico. Het betreft 
bovendien uitbreiding van een bestaande supermarkt, er wordt geen nieuwe speler 
toegevoegd in Dukenburg Zuid. Ook dat maakt dat het effect op de bestaande 
detailhandelsstructuur minder groot zal zijn. 
De ontwikkeling in winkelcentrum Weezenhof moet bezien worden in relatie tot de 
ontwikkelingen in omliggende centra. Anno 2022 zijn er (sinds 2018) 3 supermarkten 
gemoderniseerd in Dukenburg Zuid. Er is bewust de keuze gemaakt om de supermarkt in 
Malvert enkel intern te verbouwen en het winkelvloeroppervlak niet verder uit te breiden, 
kijkend naar de relatief beperkte uitbreidingsruimte op niveau van Dukenburg Zuid. De 
supermarkten in Meijhorst en Weezenhof krijgen wel de ruimte om uit te breiden. Daarbij is 
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belangrijk dat de nieuwe planologische situatie in Weezenhof slechts 1 supermarkt 
toestaat in plaats van 2 (huidige situatie). 
Tot slot is een vernieuwing van het supermarktaanbod in Weezenhof nodig om de 
consumenten in de wijk goed te kunnen blijven bedienen: de supermarkt is nu te klein, het 
winkelcentrum is qua opbouw en uitstraling sterk gedateerd en bezoekers zijn ontevreden 
over het centrum. Een uitbreiding van de Lidl zorgt voor het versterken van de 
consumentenverzorging in Dukenburg Zuid. Modernisering van het aanbod draagt 
bovendien bij aan de mate waarin de supermarkten kunnen concurreren met elkaar, maar 
ook met online-aanbod.

3.2.3.5  Conclusie

Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in de transformatie ontwikkeling van 119 
woningen. Dit past binnen de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwbehoefte. Ook past 
deze ontwikkeling in de provinciale doelen, bijvoorbeeld ten aanzien van dynamisch Gelderland. 
Er wordt een bijzonder stedelijk woonmilieu gecreëerd in de wijk Weezenhof.

Aangezien de herontwikkeling van het winkelcentrum Weezenhof gepaard gaat met een 
aboslute afname van het aantal m2 is een ladderonderbouwing op het winkelcentrum niet van 
toepassing.

Uit het actualisatieonderzoek van BRO op het Rapport Nijmegen, Visie boodschappencentra 
stadsdeel Dukenburg, d.d. 8 februari 2018 volgt dat de herontwikkeling van het winkelcentrum 
Weezenhof past bij de kwantitatieve - en kwalitatieve behoefte van de consument aan een 
compleet en modern dagelijks winkelaanbod.
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Hoofdstuk 4  Sectorale aspecten

4.1  Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Het voorkomen van aantasting van het milieu is van groot maatschappelijk belang. Het is 
daarom zaak om het milieubelang volwaardig in de besluitvorming te betrekken. Om hier in de 
praktijk vorm aan te geven is het instrument milieueffectrapportage of te wel m.e.r. 
ontwikkeld. De m.e.r.-beoordeling is een instrument met als hoofddoel het milieubelang 
volwaardig te laten meewegen bij de voorbereiding en vaststelling van plannen en besluiten. De 
voorgenomen ontwikkeling is opgenomen in eerste kolom van de zogenaamde D-lijst van het 
Besluit milieueffectrapportage. De realisatie van de woningen kan worden aangemerkt als een 
stedelijk ontwikkelingsproject, maar blijft ruim onder de drempelwaarde. Dit neemt niet weg 
dat in dit geval een vormvrije m.e.r.-beoordeling dient plaats te vinden. Dit dient plaats te vinden 
aan de hand van drie criteria:

1. Kenmerken van het project;

2. Plaats van het project;

3. Kenmerken van het potentiële effect.

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling zijn in de vormvrije mer-beoordeling van 
(bijlage) diverse milieuaspecten zorgvuldig afgewogen. Uit de beoordeling is gebleken dat er 
geen negatieve milieueffecten zijn te verwachten, waardoor het uitvoeren van een 
m.e.r.-beoordeling of MER niet aan de orde is.

4.2  Stedenbouwkundige /landschapelijke aspecten

De ruime groen-stedelijke opzet van de wijk biedt kansen om de groenkwaliteit in de 
herontwikkeling van winkelcentrum Weezenhof terug te laten komen. Vanuit de context gezien 
kan er meerwaarde ontstaan door nieuw toe te voegen groen te schakelen aan de al 
aanwezige groenstructuur. Ook het met elkaar verbinden van groene zones en wandelroutes 
rondom de locatie door middel van groenvoorzieningen en wandelpaden kan een meerwaarde 
leveren aan niet alleen de bewoners van het nieuwe gebouw, maar ook de gehele buurt. Binnen 
de wijkstructuur is een bouwvorm die afwijkt van de laagbouw en losstaande flatgebouwen 
passend, omdat het huidige winkelcentrum ook een verbijzonderde positie inneemt in de wijk. 

Door de nabijheid van de flatgebouwen aan de noordzijde van de locatie is een mate van 
hoogbouw passend, Aan de zuidzijde is aansluiting gezocht bij de laagbouw. De nieuwbouw 
geeft een impuls aan de wijk, met name aan de sociale veiligheid en cohesie van de wijk. Daar 
zal aandachtig gekeken moeten worden naar een goede mix van functies en de relatie 
privé-openbaar, zodat er meerdere dagdelen mensen zicht hebben op en gebruik maken van de 
openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan half-inpandige balkons en daktuinen. De huidige en 
toekomstige beplanting kan ingezet worden voor de omzoming van parkeerplaatsen en/of het 
verfraaien van de te komen groene (openbare) ruimtes.

Het plan heeft een heldere opzet van winkels en gezondheidscentrum in de plint en woningen 
op de verdiepingen daarboven. De bij het programma behorende parkeeropgave wordt rondom 
het nieuwe gebouw gepositioneerd, met name aan de oost- en westzijde. Hierdoor ontstaat 
ook enige afstand tussen het nieuwe gebouw en de naastliggende woningen en schoolgebouw. 
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De plint is los herkenbaar van het geheel door een dubbelhoge pui. Daardoor ontstaat een 
verticale geleding die verder tot uitdrukking komt in de verticale raampartijen, pilasters en 
parcellering. De bouwhoogte van het planvoorstel weerspiegelt de bouwhoogtes van de 
omringende bebouwing, met aan de noordzijde richting de flatgebouwen hogere volumes van 
maximaal 12 lagen, en aan de zuidzijde richting de laagbouw volumes tot maximaal 5 lagen. Er 
wordt een parcellering in het volume gesuggereerd door tussen de hoogteverschillen 
dakterrassen en versprongen gevels toe te passen, terwijl voor het geheel dezelfde 
materialisatie wordt aangehouden. Aan de zuidzijde wordt ook een opening gemaakt ter 
hoogte van de daktuin. Zo ontstaat er een onderbreking van het volume aan deze zijde 
tegenover de laagbouwwoningen. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de twee grote parkeerplaatsen van het planvoorstel. 
De oostelijke parkeerplaats is bestemd voor de commerciële en maatschappelijke functies in de 
plint en is geheel verhard. Tussen de de parkeerkoffers in worden heggen en bomen aangeplant 
om deze parkeerplaatsen te omzomen. De parkeerplaats aan de westzijde van het gebouw 
wordt ingericht voor de bewoners. Deze bestaat uit halfverharde parkeerplaatsen en 
afwisselend grasvlaktes en bomen. Grofweg de helft van deze parkeerplaats is vanaf de 
noordzijde te bereiken, de andere helft via de zuidzijde. In het midden is een plein geplaatst die 
het autoverkeer onderbreekt, met aan de ene zijde de Prins Clausschool en de andere zijde de 
woningen in de plint van de nieuwbouw. De twee parkeerplaatsen worden op de kavel aan de 
noordzijde met elkaar verbonden. 

De groene lobben en wandelpaden die kenmerkend zijn voor Weezenhof worden verlengd in het 
planvoorstel. Aan de westzijde worden deze samen verlengd tot de entree van het schoolplein 
en het gezamenlijk pleintje tussen de parkeerplaatsen. Voorlangs de west- en zuidzijde wordt 
een pad met groenstrook aangelegd welk aan de zuid-oostelijke zijde weer overgaat in een 
meanderend wandelpad. Deze kruist de expeditie van de supermarkt die op half-verharde wijze 
wordt aangelegd.

4.3  Wonen

4.3.1  Woonagenda subregio Nijmegen en omstreken 2017-2027
Met de “Woonagenda subregio Nijmegen en omstreken 2017-2027” hebben we samen met de 
regio afspraken gemaakt over het wonen in de regio. De gemeente Nijmegen heeft hierin als 
richtlijn het bouwen van 12.050 woningen tot 2027 (op basis van de meest recente 
Primos-prognose). Om de versnelling vorm te geven mag 70% van het totale aantal woningen in 
de eerste jaren worden toegevoegd. Centraal staat goed wonen en leven voor alle huidige en 
toekomstige inwoners van de regio gemeenten. De woningvoorraad en woonomgeving moet 
kunnen voldoen aan de (veranderende) woonbehoeften van de inwoners met voldoende 
aanwezige of bereikbare voorzieningen in de buurt. Afgesproken is aandacht te schenken aan 
de relatie tussen wonen en mobiliteit, versterking van openbaar groen, energieneutraliteit, 
alternatieve energieopwekking en voldoende levensloopbestendige woningen. 

 
30 ontwerp bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021-1 (Winkelcentrum- Weezenhof)



4.3.1.1  Regionaal woningmarktonderzoek 2019

De woningenmarkt van Arnhem-Nijmegen staat onder druk. De woningbehoefte is dermate 
groot dat een tempoversnelling n productie nodig is: van 3.100 woningen per jaar (realisatie 
2015-2018) naar 3.400 tot 3.900 per jaar. Dit is inclusief het inlopen van een groot deel van het 
actuele woningtekort (circa 5.800 woningen tot 2030). Het tekort is verhoudingsgewijs het 
grootst in de regio Nijmegen, vervolgens in de regio Arnhem en daarna in De Liemers. Het 
zwaartepunt voor de korte termijn ligt op het zorgen voor voldoende nieuwbouw om in te 
spelen op de acute woningvraag. Op de regionale woningmarkt is er een mismatch tussen 
vraag en aanbod. Dit is vooral het gevolg van het groeiende aantal kleine huishoudens Dit 
vertaalt zich in een behoefte aan gemaksvriendelijke kleinere appartementen. In de sociale en 
middeldure huursector is er in de hele regio een transformatieopgave van traditionele 
rijwoningen naar kleinere woningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens.

4.3.1.2  Demografische ontwikkeling Nijmegen

De komende jaren blijft de bevolking van Nijmegen groeien, daarover zijn alle prognoses het 
eens. Over hoe sterk die groei zal zijn, zijn er uiteenlopende scenario's, van 185.000 tot 195.000 
inwoners in 2030. De toename zal het sterkst zijn bij de groep zeventigplusser.

4.3.1.3  Woonbehoefteonderzoek 2019

Mede op basis van het driejaarlijks Woononderzoek Nederland (WoON2018) is de 
woningbehoefte in Nijmegen in beeld gebracht. Nijmegen kent een relatief groot woningtekort. 
Voor Nijmegen ligt dit op 7%, terwijl een tekort van circa 2% als acceptabel wordt gezien voor 
een goed functionerende woningmarkt. Er ligt een opgave om de zelfstandige woningvoorraad 
tot en met 2030 met ruim 10.000 woningen uit te breiden. Na 2030 neemt de vraag naar 
zelfstandige woningen iets af (als gevolg van de vergrijzing), maar blijft er een opgave om de 
voorraad uit te breiden. 

Kwalitatief ligt de behoefte op het uitbreiden van de betaalbare woningvoorraad en middeldure 
huur; er is met name behoefte aan appartementen. In de vrije sector huur richt de vraag zich 
ook met name op appartementen. In de koopsector is er vraag naar alle segmenten, 
grondgebonden woningen en appartementen, goedkoop, middelduur en duur. In de 
woonmilieus met veel functiemenging richt de kwalitatieve woningbehoefte zich sterk op 
appartementen (met name sociale huur en vrije sector huur). In de andere woonmilieus gaat de 
voorkeur naar grondgebonden koopwoningen uit. Vergroten van het aantal levensloopgeschikte 
woningen.

4.3.1.4  Uitvoeringsagenda Wonen 2020-2025

In samenhang met de Nijmeegse omgevingsvisie is op basis van het woonbehoefteonderzoek 
een uitvoeringsagenda wonen opgesteld.  Op basis van de uitvoeringsagenda zetten we in op 
alle doelgroepen. We zetten ons daarbij extra in voor de doelgroepen die hulp nodig hebben op 
de woningmarkt. In de huidige markt zijn dat één en tweepersoonshuishoudens, starters, lage 
en middeninkomens en studenten. Daarnaast zetten we gericht in op ouderen en mensen met 
een hulpvraag. We maken ruimte om de woonmogelijkheden van voorgaande doelgroepen in de 
bestaande voorraad en bij nieuwbouw te vergroten. We voegen minimaal 10.000 woningen toe 
tot en met 2030.

De komende jaren worden de meeste woningen in de Waalsprong en in het Waalfront gebouwd. 
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Vanuit het perspectief van de Omgevingsvisie verleggen we de focus naar de bestaande stad. 
Belangrijke gebieden om de woningbouwopgave en de versnelling in te vullen zijn: de 
binnenstad en stationsomgeving, de wijken en werklocaties rondom het Maas-Waalkanaal, 
campus Heyendaal en rondom de OV-knooppunten.

4.3.1.5  Woondeal Regio Arnhem-Nijmegen

In maart 2020 heeft de gemeente Nijmegen samen met het Rijk, de provincie Gelderland en de 
regio Arnhem-Nijmegen een woondeal ondertekend. Doel van deze woondeal is om tot een 
gezamenlijke inzet van instrumentarium en middelen te komen om opgaven op de 
woningmarkt op te pakken. Met de woondeal gaan we een meerjarige samenwerking aan met 
het Rijk, provincie en regiogemeenten om vanuit de NOVI-propositie en de op stellen regionale 
verstedelijkingsstrategie samen invulling te geven aan de opgaven op de woningmarkt. 

Voor Nijmegen is de woondeal van belang om op korte en lange termijn invulling te geven aan 
de ontwikkeling van de stad. We willen tot 2030 minimaal 10.000 woningen bouwen, op korte 
termijn woningbouwversnelling realiseren en ook na 2030 zorgen voor een continue 
bouwstroom met een goede mix van woningen. Daarbij zetten we ons ook in voor voldoende 
betaalbare woningen voor kleine huishoudens. Met de ondertekening van de woondeal 
erkennen partijen het strategisch belang van de complexe gebiedsontwikkelingen in het 
Stationsgebied/Binnenstad en in de Kanaalzone Zuid. In deze gebieden komen woonopgaven 
samen met duurzaamheids-, werk-, leefbaarheids en mobiliteitsopgaven. Door de gemaakte 
afspraken ontstaat het gewenste perspectief voor de verdere ontwikkeling van deze gebieden.

4.3.2  Woonprogramma winkelcentrum Weezenhof
Het woonprogramma voor de locatie winkelcentrum Weezenhof bestaat uit 119 zelfstandige 
middeldure huurappartementen waarbij het de exploitant is toegestaan om maximaal 42 
woningen binnen het hiervoor genoemde aantal woningen te verhuren in het duurdere 
segment. De levensloopgeschikte appartementen zijn (mede) bedoeld voor senioren en één- en 
tweepersoons huishoudens. Voor de appartemeten die géén privé buitenruimte hebben, is goed 
toegankelijk buitenruimte gecreëerd in de vorm van een daktuin.

Overige onderdelen van het plan zijn mede een supermarkt, een apotheek, een 
gezondheidscentrum en ruimte voor commerciële functies. Het plan voldoet daarmee aan de 
gemeentelijke behoefte om te bouwen voor senioren in de nabijheid van voorzieningen. Met de 
aandacht voor ouderen voldoet het plan ook aan de subregionale woonuitgangspunten. Hierin is 
ook extra aandacht voor levensloopgeschikt bouwen en bouwen voor ouderen en (middel)dure 
huurwoningen. 

Uitgangspunt is dat de woningen levensloopgeschikt zijn. Daarmee blijven deze woningen 
geschikt bij veranderende levensomstandigheden zoals ouderen die (meer) zorg nodig hebben.

In het meest recente planningskader wonen en zorg is deze locatie benoemd als kanslocatie die 
nader bekeken moet worden voor het realiseren van wonen voor ouderen. Gezien de vergrijzing 
en het feit dat ouderen langer zelfstandig wonen, is de vraag naar woningen voor ouderen 
evident. In Dukenburg kan de bouw van deze woningen ook bijdragen aan de noodzakelijke 
doorstroming op de woningmarkt om zo meer doelgroepen een kans te geven op een geschikte 
woning.
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4.4  Economische ontwikkeling

Beleidskader detailhandel

Nijmegen heeft een fijnmazig netwerk van buurt- en wijkwinkelcentra. De bestaande 
winkelzones spelen een belangrijke rol in de leefbaarheid in de wijken. Daarom is het van belang 
te blijven streven naar goede ruimtelijke spreiding van het dagelijks aanbod en dat de omvang 
zich aanpast aan de bevolkingsgroei/spreiding in de stadswijken en buurten. De buurt- en 
wijkwinkelcentra zijn er vooral voor het boodschappen doen. Daarnaast levert de 
ontmoetingsfunctie van de kleine winkels en ook de supermarkt een belangrijke bijdrage aan 
de kwaliteit van de omgeving. Uitgangspunt voor het beleid is dat iedere wijk zijn eigen 
inwoners een basispakket van voorzieningen moet aanbieden zodat men niet ver hoeft te 
reizen voor het doen van de dagelijkse boodschappen. 

Landelijk gezien heeft de detailhandel zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. 
Schaalvergroting, branchevervaging en toenemende mobiliteit hebben geleid tot meer 
concurrentie op de markt. De supermarktoorlog heeft deze ontwikkeling nog verder versterkt. 
De detailhandelsvoorzieningen op buurtniveau komen hierdoor onder druk te staan. Met name 
de buurtwinkelcentra verliezen hun functie. Ook branches als de groenteboer en slagers 
hebben het bijzonder moeilijk om het hoofd boven water te houden. De verwachting is dat het 
proces van schaalvergroting nog niet ten einde is. Dit betekent toenemende leegstand in 
buurtwinkelcentra. In Dukenburg zijn deze trends ook in alle winkelcentra terug te vinden.

Ten aanzien van de winkelstructuur in Dukenburg heeft de raad op in 2007 een principe besluit 
genomen. De raad heeft er toen voor gekozen om, naast het grotere stadsdeelcentrum 
Dukenburg bij Zwanenveld, ook twee andere winkellocaties in Meijhorst en Weezenhof te 
behouden. De berekende distributieve uitbreidingsruimte in Dukenburg Zuid (onderzoek BRO 
"Nijmegen, visie boodschappencentra stadsdeel Dukenburg, februari 2018) was in principe 
voldoende voor de beoogde nieuwbouw van winkelcentrum Meijhorst, maar onvoldoende om 
daarnaast ook de uitbreidingsplannen voor Malvert en Weezenhof te realiseren. Daarom is voor 
de herontwikkeling van wc Meijhorst een aanvullende Ladderonderbouwing opgesteld (rapport 
BRO "Nijmegen, herstructurering en uitbreiding winkelcentrum Meijhorst"). Conclusie was dat 
de plannen gezien de toenmalige situatie pasten, maar dat dit wel effecten zou hebben voor de 
ontwikkeling en het functioneren van de andere winkelcentra. Hiervoor diende een keuze 
gemaakt te worden voor de gewenste winkelstructuur in Dukenburg Zuid. Het college heeft op 
25 september 2018 besloten om in te zetten op herontwikkeling van de winkelcentra in de 
Meijhorst en de Weezenhof. De mogelijkheden voor nieuwe invulling van het winkelcentrum 
Malvert met andere functies worden nog nader onderzocht. De bestaande winkels in de Malvert 
kunnen eventueel in hun huidige vorm en omvang blijven functioneren, maar er wordt geen 
medewerking verleend aan uitbreiding. Het toekennen van een bredere bestemming behoort 
tot de mogelijkheden. De in 2007 door de raad vastgestelde beleidslijn om in te zetten op 
vernieuwing en beperkte uitbreiding van de winkelcentra in de Meijhorst en Weezenhof werd 
hiermee in consistente lijn voortgezet. In november 2018 heeft de raad hierover een definitief 
besluit genomen.

In het zuidelijk deel van Dukenburg is in kwalitatief opzicht een sterke behoefte aan een 
upgrading van het winkelaanbod en de winkelomgeving, mede vanwege de bestaande druk op 
het woon-, leef- en ondernemersklimaat. Om dit te doorbreken en Dukenburg tot een 
aantrekkelijker leefgebied te maken is vernieuwing van het winkelaanbod en de 
detailhandelsstructuur noodzakelijk. 

Sinds een brand in 2017 heeft winkelcentrum Weezenhof in Nijmegen een beperkt aanbod en 
uitstraling. Niet alle winkels zijn na de brand teruggekeerd en er zijn op de locaties van de 
afgebrande panden lege plekken ontstaan. Daarom zijn er al langer plannen voor herbouw, 
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modernisering en uitbreiding van het centrum. De concrete plannen voor het vernieuwen van 
winkelcentrum Weezenhof  voorzien vooral kwalitatief  in een behoefte. Het gaat om een 
gedifferentieerd programma betreffende uitbreiding van de supermarkt, winkels, horeca, een 
gezondheidscentrum en levensloopbestendige woningen (tabel 1). 

Voor de nieuwbouw  van het winkelcentrum is geen ladderonderbouwing noodzakelijk. Het gaat 
niet om een nieuwe stedelijke ontwikkeling, maar een herontwikkeling van een bestaand 
winkelcentrum (zie paragraaf 3.2.3.2). Ook vindt er geen uitbreiding van het winkelcentrum 
plaats. In het vigerende bestemmingsplan 'Nijmegen Dukenburg' (vastgesteld 17-12-2008) geldt 
voor winkelcentrum Weezenhof dat detailhandel overal is toegestaan. Het aantal supermarkten 
is in het centrum wel beperkt tot maximaal 2, conform de bestaande situatie anno 2008. 
Destijds telde het winkelcentrum 2 supermarkten van 650 m2 en van 1.000 m2. Met de beoogde 
ontwikkeling zal de nieuwe planologische situatie één supermarkt toestaan (van maximaal 
2.150 m2 bvo) in plaats van twee supermarkten. Het totale oppervlak van de nieuwe bebouwing 
(3.308,49 m2) zal kleiner zijn dan het bestaande totale oppervlak (3.572,63 m2).

Eind 2018 heeft BRO onderzoek gedaan naar de distributieve haalbaarheid en effecten van 
plannen in de winkelcentra Meijhorst, Weezenhof en Malvert voor de consumenten-verzorging 
en detailhandelsstructuur in Dukenburg (Rapport Nijmegen, Visie boodschappencentra 
stadsdeel Dukenburg, d.d. 8 februari 2018). De resultaten van het onderzoek uit 2018 zijn 
gedateerd en nieuwe behoefteberekeningen waren nodig. Daarom is een beknopte actualisatie 
van het economisch functioneren en de distributieve uitbreidingsruimte in Dukenburg Zuid voor 
de dagelijkse sector uitgevoerd. Uit het actualisatieonderzoek volgt dat de herontwikkeling van 
het winkelcentrum Weezenhof past bij de kwantitatieve - en kwalitatieve behoefte van de 
consument aan een compleet en modern dagelijks winkelaanbod. De conclusies zijn opgenomen 
in paragraaf 3.2.3.4. De analyse en onderbouwing is opgenomen in de bijlage van deze notitie.

 
34 ontwerp bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021-1 (Winkelcentrum- Weezenhof)



4.5  Bedrijven en milieuzonering

In deze verantwoording zal de toelaatbaarheid van bedrijven en bedrijfsactiviteiten worden 
getoetst aan de ruimtelijk relevante milieuaspecten waaronder geluid, geur, stof, gevaar. 
Daarnaast zijn verkeer en visuele aspecten van belang en mogelijk andere hinderaspecten. 
Uitgangspunt hierbij is de systematiek van de VNG publicatie “Bedrijven en milieuzonering”. 
Daarnaast wordt getoetst of kan worden voldaan aan de goede ruimtelijke ordening waarbij 
uitgangspunt is dat sprake moet zijn van een goed woon- en leefklimaat met het zoveel als 
mogelijk in stand houden van bestaande rechten van bedrijven. Deze afweging is breder dan 
alleen het toepassen van de VNG publicatie en betreft ook de afweging van mogelijke hinder 
van bijvoorbeeld licht, spuitzones, elektromagnetische velden, etc.

4.5.1  Gebiedstypering
De publicatie maakt voor de beoordeling onderscheid in twee gebiedstypen. Een rustige 
woonwijk is een woonwijk, die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien 
van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of 
kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig 
verstoring door verkeer. Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is 
een rustig buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een 
natuurgebied. 

Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast 
woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook 
lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als 
gemengd gebied worden beschouwd. Geluid is voor de te hanteren afstand van 
milieubelastende activiteiten veelal bepalend. 

De directe omgeving van het plan bevat matig functiemenging van bedrijven, maatschappelijke 
bestemmingen en detailhandels. Daarom wordt het gebied getypeerd als een gemengd gebied.

4.5.2  Quickscan notitie bedrijven en milieuzonering
Ten behoeve van de ontwikkeling is een quickscan bedrijven en milieuzonering uitgevoerd. De 
quickscan is opgenomen in bijlage 3 van de toelichting.

In het kader van de herontwikkeling van het winkelcentrum Weezenhof is middels een 
quickscan onderzocht of in de nabijheid van het plangebied bestemmingen aanwezig zijn die het 
woon- en leefklimaat nadelig kunnen beïnvloeden. Wegens de aanwezigheid van een 
supermarkt op de begane grond van het nieuw te realiseren winkelcentrum, wordt geadviseerd 
een nader akoestisch onderzoek uit te voeren in relatie tot de nieuwe woningen op de 
verdiepingen. Andere bestemmingen rondom het plan, zoals de Prins Clausschool zullen niet 
voor een belemmering zorgen. Hiervoor wordt nader onderzoek dan ook niet noodzakelijk 
geacht.
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4.6  Geluid

4.6.1  Weg- en railverkeer 
Volgens de Wet geluidhinder heeft iedere geluidsbron een eigen zone. Een zone is het 
akoestisch aandachtsgebied langs een geluidbron. De zonebreedte van een weg is vastgelegd in 
de Wet geluidhinder. De ruimte boven de weg hoort ook bij de zone referentiepunten. 

In het geval van de realisatie van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen geldt voor wegverkeer 
een voorkeurswaarde van 48 dB en afhankelijk van een binnenstedelijke of buitenstedelijke 
situatie geldt een maximale grenswaarde van 63 dB en 53 dB. 

Nabij het plangebied aan van winkelcentrum Weezenhof liggen gezoneerde geluidsbronnen die 
het gebied  belasten:

Weezenhof
Van Boetbergweg

Ten behoeve van de ontwikkeling is een onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. Het 
onderzoek is opgenomen in de bijlage 4 van de toelichting.

4.6.2  30 km/u wegen
Hoewel nu nog niet verplicht, dient er t.z.t. met de omgevingswet ook een toetsing voor de 
geluidsbelasting van wegen met een limiet van 30 km/u plaats te vinden. Dit geld dan voor 
wegen met intensiteiten van meer dan 4500 m.v.t. /etmaal ingediend voor 1-1-2026. Na die 
datum geldt dit voor alle 30 km/u wegen met een intensiteit van meer dan 1000 mvt/etmaal. 

Het 30 km/u segment van de Weezenhof dat langs het winkelcentrum loopt heeft in de 
prognose 2032 H een intensiteit van ruim 3500 voertuigen per etmaal. 
Ook al hoeft er wettelijk geen rekening met het verkeer op 30/km wegen te worden 
gehouden, zal dit verkeer wel van invloed zijn op de leefkwaliteit in de woningen.

4.6.3  Bouwbesluit
Als voor een nieuwe geluidgevoelige bestemming een hogere waarde nodig is schrijft het 
Bouwbesluit voor woningen een binnenniveau van 33 dB voor. Voor scholen bedraagt dat 28 dB. 
Een gebouw dat op basis van het bouwbesluit gerealiseerd wordt heeft een minimale 
gevelisolatie van 20 dB. Als de gevelbelasting hoger is dan 53 dB of 48 dB zijn extra 
gevelmaatregelen nodig als het woningen of scholen betreft.

4.6.4  Gemeentelijk beleid
Het gemeentelijk beleid is erop gericht om bij geluidsgevoelige bebouwing de voorkeurswaarde 
niet te overschrijden. Voor de eerstelijns bebouwing langs belangrijke vervoersassen kan een 
overschrijding van deze voorkeurswaarde acceptabel zijn. Bijvoorbeeld als deze bebouwing een 
afschermende werking heeft voor woningen of andere geluidsgevoelige bebouwing die 
daarachter liggen. Het beleid is er echter op gericht om hogere waarden spaarzaam toe te 
staan. Waar dat redelijkerwijs mogelijk is worden lagere waarden dan de wettelijke maxima 
aangehouden. De gemeente rekent zowel de hoofdwegen als de wijkontsluitingswegen tot 
belangrijke vervoersassen. 
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Meetresultaten ten opzichte van het beleid

Deze locatie ligt in de geluidzone van Boetbergweg en het 50 km/u gedeelte van de Weezenhof. 
In de onderstaande figuur 1 zijn de geluidcontouren van de Boetbergweg rond het plangebied 
weergegeven ter hoogte van de bestaande en geplande bebouwing. Het winkelcentrum ervaart 
als tweedelijns bebouwing geen hinder van deze weg. 

Figuur 1: geluidscontouren en de geluidsbelasting door de Boetbergweg na aftrek van artikel 110 WGH.

Figuur 2 toont de belasting door alle gezoneerde wegen dus inclusief het 50 km/u gedeelte van 
de Weezenhof. Ten gevolge van deze wegen wordt de voorkeurswaarde van 48 dB (A) 
overschreden. Figuur 3 toont het beeld voor alle wegen inclusief de niet gezoneerde wegen. De 
waarde van 53 dB (A) wordt niet overschreden, ook niet als de 30 km/u wegen worden 
meegenomen. 

Figuur 2: Weezenhof; geluidsbelasting door het gezoneerde deel van de Weezenhof na aftrek van artikel 110 WGH.
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Figuur 3: Weezenhof; geluidsbelasting door alle wegen na aftrik van artikel 110 WGH. 

Het winkelcentrum Weezenhof is een gebouw op de eerste lijn ten opzichte van de Weezenhof. 
Tenzij het niet redelijkerwijs mogelijk is om tot een lagere waarde op de gevel te komen door 
enerzijds een andere invulling van het gebied en anderzijds bron en overdrachtsmaatregelen zal 
er voor dit plan een Hogere Waardenbesluit afgegeven moeten worden.

4.6.5  Conclusie
Het plangebied voorziet in bebouwing die bestaande bebouwing vervangt wat maakt dat dit 
ontwerp in aanmerking komt voor het verlenen van een Hogere Waardebesluit. Voor zover nu 
bekend wordt de volledige ruimte van het bestemmingsplan benut en zijn er geen bron en 
overdrachtsmaatregelen mogelijk. Dit betekent dat er woningen zullen zijn waarbij de 
voorkeurswaarde van 48 dB (A) na aftrek artikel 110 WGH wordt overschreden. Dit betekent dat 
als dit plan doorgang vindt er een Hogere Waardenbesluit afgegeven dient te worden. Dit kan 
onder de volgende voorwaarden: 

Elke woning groter dan 50 m2 dient minimaal een niet gemeenschappelijke buitenruimte te 
hebben. In minimaal een buitenruimte dient dan de geluidsbelasting beneden de 48 dB (A) 
blijven. 
Indien een gevel van de woning met meer dan 53 dB (A) wordt belast, dient er minimaal een 
slaapkamer aan een geluidsluwe gevel dient te liggen (<48 dB(A).
In het kader van de goede ruimtelijke ordening adviseren wij om ook de geluidsbelasting als 
gevolg van de 30 km wegen in acht te nemen. Voor woningen die als gevolg hiervan ook een 
geluidsbelasting hoger dan 48 respectievelijk 53 dB (A) ervaren, is een gelijke benadering 
als bij de gezoneerde wegen wenselijk

4.6.6  Conclusie leefklimaat op gebied van geluid
Waarborging van een kwalitatief goed leefklimaat op het gebied van geluid wordt ondervangen 
in de wet Geluidhinder. Het activiteitenbesluit sluit hierop aan met richtlijnen voor het geluid 
van inrichtingen (wet Milieubeheer). Niet altijd biedt dit kader houvast. Soms is het beter om 
ook naar een besluit te kijken vanuit de optiek van een  “goede ruimtelijke ordening”. Dit kan er 
toe leiden om strenger te zijn dan de wet voorschrijft. 

In het geval van het winkelcentrum Weezenhof is daarom gekeken of de aanwezigheid van een 
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hoog bouwvolume middels reflecties van invloed is op de geluidsbelasting en zodoende de 
geluidsbeleving. De bestaande bronnen zijn het wegverkeer en de Prins Clausschool. Uit ons 
onderzoek blijkt dat door reflecties de geluidsbelasting op de noordelijk gelegen woningen 
toeneemt in de ordegrote van 0,1dB tot 0,4dB. Aan de zuid, west en oostzijde is geen verschil 
meetbaar.  

Een dergelijke verschil in intensiteit is door het menselijk gehoor niet waarneembaar en zal dus 
geen merkbare gevolgen hebben voor de geluidsbeleving. Bezien vanuit een “goede ruimtelijke 
ordening” naar de geluidsbeleving als gevolg van reflecties, wordt dit in deze situatie 
aanvaardbaar geacht.

4.7  Luchtkwaliteit

4.7.1  Toetsing aan regelgeving
Bij toetsing van een ruimtelijk plan op luchtkwaliteit moet conform regelgeving gelet worden op 
de volgende 2 aspecten:

a. Het plan als veroorzaker van verkeer en daardoor bron van slechte luchtkwaliteit.

b. Het plan als te beschermen object tegen slechte luchtkwaliteit.

4.7.1.1  Het plan als veroorzaker van verkeer en daardoor bron van slechte luchtkwaliteit.

In de Wet milieubeheer titel 5.2 ('Wet luchtkwaliteit') zijn luchtkwaliteiteisen opgenomen. Deze 
betreffen de stoffen: zwaveldioxide, stikstofdioxide (NO2), stikstofoxiden, fijn stof (PM10), 
koolmonoxide, benzeen, benzo(a)pyreen, lood en ozon. In Nederland worden over het algemeen 
alleen overschrijdingen geconstateerd voor de stoffen NO2 en PM10. Het 
luchtkwaliteitonderzoek beperkt zich dan ook tot deze twee stoffen. De grenswaarden voor 
NO2 en PM10 uit de Wet luchtkwaliteit zijn weergegeven in onderstaande tabel. De regelgeving 
met betrekking tot luchtkwaliteitseisen is verder uitgewerkt in AMvB's en Ministeriële 
regelingen. Bij het faciliteren van ruimtelijke plannen moet volgens de Nederlandse wetgeving 
de verandering van de luchtkwaliteit door het plan worden getoetst.

Tabel: luchtkwaliteit

norm ingangsdatum
Jaargemiddelde grenswaarde NO2 40 ìg/m3 1 januari 2015

Jaargemiddelde grenswaarde 
PM10 

40 ìg/m3 1 juni 2011

Daggemiddelde grenswaarde PM10 max. 35 dagen/jaar 
> 50 ìg/m3

1 juni 2011

Een ruimtelijke ontwikkeling kan doorgang vinden indien aannemelijk kan worden gemaakt dat:

De ruimtelijke ontwikkeling, al dan niet in combinatie met aan het project verbonden 
maatregelen, niet in betekende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit (NIBM), of;
De luchtkwaliteit door de ruimtelijke ontwikkeling, al dan niet in combinatie met aan het 
project verbonden maatregelen, per saldo verbetert of tenminste gelijk blijft (Wm artikel 
5.16.1.b.1°), of;
Bij een beperkte verslechtering van de luchtkwaliteit vanwege de  ruimtelijke ontwikkeling, 
de luchtkwaliteit in een gebied rondom het project per saldo verbetert (Wm artikel 
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5.16.1.b.2°). De verbetering en verslechtering zullen beide moeten gelden voor 
overschrijdingssituaties en dienen te worden betrokken op de concentraties van NO2 en/of 
PM10, of;
De ruimtelijke ontwikkeling is beschreven in, past binnen, of is in elk geval niet strijdig met 
een vastgesteld programma zoals het NSL (Wm artikel 5.16.1.d), of;
Er geen grenswaarden worden overschreden door de ruimtelijke ontwikkeling.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat blootstelling aan PM2,5 schadelijker is dan 
blootstelling aan PM10. De kleinere deeltjes van PM2,5 dringen dieper in de longen door (WHO, 
2006; Brunekreef en Forsberg, 2005). In de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit van zijn 
daarom sinds 2008 grens- en richtwaarden voor PM2,5 opgenomen. Voor PM2,5 geldt een 
Europese grenswaarde van 25 µg/m3 voor het jaargemiddelde. De WHO beschouwt deze 
grenswaarde als interimdoelstelling op weg naar een advieswaarde van 10 µg/m³ (WHO, 2006).

Momenteel ligt een nieuwe EU-richtlijn voor luchtkwaliteit ter consultatie waarin nieuwe 
advieswaarden zijn opgenomen voor PM2,5; PM10 en NOx van respectievelijk 5 µg/m3, 15 µg/m3 
en 10 µg/m3. 

Wat betreft de bijdrage van een plan aan de luchtkwaliteit is het Besluit Niet In Betekenende 
Mate Bijdragen (Luchtkwaliteitseisen) van belang, die gelijk met de wetswijziging van kracht is 
geworden. Plannen die niet meer dan 3% bijdragen aan een verslechtering van de 
luchtkwaliteit, hoeven niet getoetst te worden aan de luchtkwaliteitseisen in de Wet 
Milieubeheer, hoofdstuk 5.

Het plan voorziet in de realisatie van een nieuw winkelcentrum met woningen. De 
verkeersaantrekkende werking van het nieuwe plan veroorzaakt ten opzichte van de 
bestaande situatie op basis van het verkeersmodel in een toename van 247 mvt/etmaal (zie de 
verkeersnotitie “Verkeerszaken Winkelcentrum Wezenhof”, 8 november 2021). Hierdoor zal 
geen verslechtering van meer dan 3% ontstaan. Het plan is daarmee NIBM.

4.7.1.2  Het plan als te beschermen object tegen slechte luchtkwaliteit.

Op 16 januari 2009 is het Besluit “gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)” in werking 
getreden. Met deze amvb wordt de bouw van zogenaamde gevoelige bestemmingen in de 
nabijheid van (snel)wegen beperkt. Het besluit heeft als doel het beschermen van mensen met 
een verhoogde gevoeligheid voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2), met name kinderen, 
ouderen en zieken. Over gemeentelijke wegen zegt het besluit niets en is derhalve geen 
beperking voor het plan. De volgende gebouwen met de bijbehorende terreinen zijn 
aangemerkt als gevoelige bestemming: scholen, kinderdagverblijven, en verzorgings-, verpleeg- 
en bejaardentehuizen. Ziekenhuizen, woningen, sportaccommodaties en horeca worden dus 
niet als gevoelige bestemming gezien.

Uit de onderstaande figuur blijkt dat de jaargemiddelde concentratie NO2 in 2019 ter plaatse 
onder de 18 ìg/m3 bedraagt. 
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4.7.2  Conclusie
Een winkelcentrum en woningen zijn geen gevoelige bestemmingen. Ter plaatse van het plan 
worden de grenswaarden niet overschreden. Luchtkwaliteit is daarom geen beperking voor het 
plan.

4.8  Externe veiligheid

Binnen het plangebied ligt een propaantank. De propaantank is in gebruik ten behoeve van het 
tijdelijke 'Huis van de Weezenhof'. Bij de ontwikkeling van dit plan zal deze propaantank worden 
verwijderd. Een propaantank midden in een woonwijk is ongewenst vanwege de over het 
algemeen ruim aanwezige alternatieven (gas, warmte, Electra). Met name het laden en lossen 
met tankauto's van 20-40m3 kan in zeer uitzonderlijke gevallen een grote explosie 
veroorzaken.

Locatie tijdelijke propaantank

Het 'Huis van de Weezenhof' is een tijdelijke voorziening die als gevolg van dit plan zal komen te 
vervallen en daarmee ook de propaantank.
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Aangezien de propaantank wordt verwijderd zijn er voor dit plan geen nadelige effecten vanuit 
externe veiligheid.

4.9  Bodem

De beoogde ontwikkeling betreft een functiewijziging ten opzichte van de huidige situatie. 
Hierom is er bodemonderzoek noodzakelijk om aan te tonen dat de bodem geschikt is voor de 
nieuwe functie. Hiervoor is een bodemonderzoek uitgevoerd welke de conclusie van eerder 
uitgevoerde bodemonderzoeken bevestigd (bijlage 5)

4.9.1  Bodemkwaliteit VOCl-verontreiniging 2021 (vluchtige organische 
gechloreerde koolwaterstoffen
Ter plaatse van de Weezenhof 5508 is in de grond een achtergrondwaarde-overschrijding 
gemeten aan PER (tetrachlooretheen). Er vindt weinig of geen nalevering meer plaats naar het 
grondwater. In het grondwater is in het brongebied maximaal een tussenwaarde overschrijding 
gemeten aan PER en CIS (cis-dichlooretheen). Verder stroomafwaarts zijn licht verhoogde 
concentraties PER en CIS gemeten. 

4.9.2  Algemene bodemkwaliteit 2021 
Van zowel de onderzochte NEN parameters als asbest, zijn in de grond geen verhoogde 
gehalten gemeten. Daarnaast zijn in de bovengrond minimale gehalten PFAS gemeten. In het 
grondwater zijn, buiten de verhoogde concentraties PER en CIS geen andere parameters 
verhoogd.

4.9.3  Conclusie
De bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde bouw op deze locatie.

4.10  Water

4.10.1  Watertoets
Voor de ruimtelijke aspecten heeft het Nationaal Waterplan de status van structuurvisie. Hierin 
zijn water en ruimtelijke ontwikkelingen geïntegreerd, conform de nieuwe Wet ruimtelijke 
ordening, de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Bouwbesluit 2012 
en de Waterwet. Binnen het Besluit ruimtelijke ordening (21 april 2008) is de watertoets 
verankerd.

4.10.2  Algemeen
Het plangebied ligt in de wijk Weezenhof en maakt deel uit van de waterhuishoudkundige 
inrichting van het gebied Dukenburg. Voor dit gebied zijn het Gemeentelijk Rioleringsplan 
Nijmegen 2017 tot en met 2023 en de nota 'Afkoppelen en infiltreren hemelwaterafvoer' (2013) 
relevant. Er vinden wijzingen plaats als gevolg van de voorgenomen bestemming.

Het beleid van het waterschap Rivierenland is beschreven in het waterbeheerprogramma 
2016-2021 Koers houden, kansen benutten. Daarnaast beschikt het waterschap over een 
verordening, de Keur voor waterkeringen en wateren. Daarin staan de geboden en verboden die 
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betrekking hebben op waterkeringen en watergangen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden 
in of nabij waterkeringen of watergangen kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden 
worden getoetst aan de beleidsregels.

4.10.3  Oppervlaktewater
In of in de directe omgeving van het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Wel ligt het 
plangebied in een wijk waarin regenwaterriolering afstromend hemelwater naar 
oppervlaktewater afvoert. In de wijk Weezenhof ligt het oppervlaktewater rondom de wijk. De 
volgende figuur toont het plangebied en de dichtstbij gelegen watergang ten noorden van het 
plangebied. Het betreft de A-watergang met nummer A-140055. 

Figuur 1. Overzicht legger wateren Waterschap Rivierenland.

De gemeente heeft het oppervlaktewater overgedragen aan het Waterschap Rivierenland. Het 
regenwater wordt via het gescheiden stelsel van Dukenburg geloosd op het oppervlaktewater. 
Aan de lozing van water stelt het waterschap eisen. Als kwantitatief gezien geen sprake is van 
een toename van verhard oppervlak hoeft geen extra berging te worden gerealiseerd. In de 
bestaande situatie is 9914 m2 verhard oppervlak aanwezig. In de nieuwe situatie wordt 9586 m2 
verhard oppervlak aangelegd, waarvan een deel gerealiseerd zal worden als halfverharding of 
daktuin. De afname van het verharde oppervlak is tenminste 328 m2,  Dit betekent dat hiervoor 
geen aanvullende waterberging gemaakt hoeft te worden vanuit de eisen van Waterschap 
Rivierenland. 

4.10.4  Grondwater
Het plangebied bevindt zich niet in een grondwaterwingebied of 
grondwaterbeschermingsgebied.
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4.10.5  Riolering/ hemelwater
Mogelijke riooltechnische ontsluitingen van het plangebied bevinden zich aan de omliggende 
straten. De riolering is uitgevoerd als gescheiden stelsel. Geadviseerd wordt om een 
rioolontwerp voor te leggen aan de afdeling rioolbeheer van de gemeente Nijmegen. Vanuit het 
bouwbesluit 2012 geldt de verplichting om afvalwater en hemelwater op verantwoorde wijze te 
verwerken. Afvalwater moet verplicht op de openbare riolering aangesloten worden. 
Hemelwater moet op eigen terrein verwerkt worden. De gemeente Nijmegen hanteert bij de 
duurzame omgang met hemelwater de nota 'Afkoppelen en infiltreren hemelwaterafvoer'.

Figuur . Overzicht riolering.

Op grond van het Bouwbesluit (artikel 6.18) moet hemelwater van daken en andere verharding 
in beginsel op eigen terrein verwerkt worden. Van die verplichting kan afgeweken worden als 
de gemeente het afstromende hemelwater in openbare hemelwatervoorzieningen kan en wil 
ontvangen. Conform eerder genoemde nota 'Afkoppelen en infiltreren hemelwaterafvoer' dient 
10 mm hemelwater op eigen terrein verwerkt te worden. Hemelwater van verhard oppervlakte 
wordt eerst opgevangen op de daktuin. Voor het overige worden voorwaarden opgenomen in 
het waterhuishoudkundig plan.

Hemelwater van verhard oppervlak wordt in principe op eigen terrein verwerkt, waardoor het 
afstromende hemelwater minder snel naar oppervlaktewater afgevoerd wordt dan in de 
huidige situatie het geval is. In de huidige situatie wordt afstromend hemelwater nog 
rechtstreeks naar oppervlaktewater afgevoerd. Verder is sprake van een afname van het totale 
verharde oppervlak in het plangebied. Conclusie is daarom dat het plan geen negatieve effecten 
heeft op het rioolstelsel of (indirect) het oppervlaktewatersysteem. Voor het hemelwater, dat 
afstroomt van de overige verhardingen, is een vorm van zuivering vereist. Deze zuivering moet 
ervoor zorgen dat de kwaliteit van het water in de vijver niet negatief beïnvloed wordt.
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Het afvalwater van de gebouwen in het plangebied moet worden aangesloten op de openbare 
riolering. Het is niet uitgesloten dat van bestaande aansluitingen gebruik gemaakt kan worden.

4.10.6  Conclusie
Water en riolering vormen geen belemmering voor het plan.

4.11  Flora en Fauna

4.11.1  Natuur en groen

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (WNB) vormt het toetsingskader voor zowel de beschermde 
soorten, de beschermde gebieden (Natura 2000-gebieden), als houtopstanden.

De WNB is 1 januari 2017 inwerking getreden Deze wet staat in het teken van de verbinding 
tussen ecologie en economie en bescherming van natuur. Het uitgangspunt van de wet is dat 
geen schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is 
toegestaan. Onder de Wet natuurbescherming geldt, dat onderzocht moet worden of 
(ruimtelijke) ingrepen effect hebben op beschermde gebieden, beschermde soorten en 
beschermde bosopstanden. 

Beschermde gebieden (Natura2000 gebieden)

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden en vormt daarmee de 
basis voor het beleid van de EU voor behoud en herstel van biodiversiteit. Natura 2000 is niet 
enkel ter bescherming van gebieden maar draagt ook bij aan soortenbescherming. Het Natura 
2000 netwerk omvat alle gebieden die zijn beschermd op grond van de Vogelrichtlijn van 1979 
en de Habitatrichtlijn van 1992. In en om Nijmegen gaat het om het Natura2000 gebied 
'Rijntakken'.
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Provincie Gelderland, Natura2000

Het plangebied heeft geen directe relatie met de beschermde natuurgebied (Natura 2000) in de 
omgeving van Nijmegen, er is ook geen significante schade te verwachten. Zie hier verder 
paragraaf  4.10.4 van deze toelichting over.

Beschermde soorten

De soortenbescherming regelt de bescherming van dier- en plantensoorten. De Wet 
natuurbescherming kent drie aparte beschermingsregimes: Beschermingsregime soorten 
Vogelrichtlijn (Europees); Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (Europees); en 
Beschermingsregime andere soorten (Nationaal). Elk van deze beschermingsregimes kent zijn 
eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. 

De wet hanteert daarbij het "nee, tenzij principe". Alle schadelijke handelingen ten aanzien van 
beschermde planten- en diersoorten zijn in principe verboden. Dit betekent dat voor nieuwe 
ontwikkelingen waar negatieve effecten niet zijn uit te sluiten, een oriënterend onderzoek 
moet worden uitgevoerd: een quick scan 'flora en fauna'  en zo nodig een vervolgonderzoek. 
Alleen onder strikte voorwaarden zijn afwijkingen van de verbodsbepalingen mogelijk. Hiertoe 
moet een Wet natuurbescherming ontheffing voor soorten bij de Provincie aangevraagd 
worden. 

Daarnaast is in de wet een zogenaamde 'algemene zorgplicht' opgenomen. De zorgplicht houdt 
in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en 
planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Bij uitvoering van activiteiten  moeten 
negatieve gevolgen zoveel mogelijk worden voorkomen dan wel beperkt of ongedaan gemaakt 
worden. 

4.11.2  Quickscan beschermde soorten

Op 30-03-2022 (definitief gemaakt met bevindingen vervolgonderzoek) heeft Bureau GRAS een 
quick scan beschermde soorten uitgevoerd met kenmerk P01590. Uit de rapportages komen de 
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volgende restricties naar voren:

Vleermuizen 

In één van de gebouwen (bijlage 6 quickscan fauna en flora) zijn tijdens het veldbezoek 
openingen aangetroffen die groot genoeg en geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. De 
aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in het projectgebied kan daarom op 
voorhand niet worden uitgesloten. Bij de sloop van het gebouw gaan er mogelijk verblijfplaatsen 
van beschermde vleermuizen verloren. 

Foerageergebied 

De bomen en struiken in combinatie met het grasveld zijn in potentie geschikt als 
foerageer-gebied voor vleermuizen. Buiten de projectgrenzen maar in de directe omgeving zijn 
tuinen, bosschages en open veld aanwezig die mede kunnen dienen als (hoogwaardig) 
foerageergebied voor vleermuizen. 

Vliegroute 

De aanwezige bomen in het noorden en westen van het projectgebied (bijlage 4 quickscan 
fauna en flora) vormen een lijnachtige struc-tuur die mogelijk geschikt is als vliegroute. Een 
eventuele functie als vliegroute voor vleermuizen is redelijker-wijs niet uitgesloten. 

Een nader onderzoek naar beschermde gebouw bewonende vleermuizen, een mogelijke 
vliegroute en/of een ontheffingsaanvraag is benodigd (zie bijlage 7 vervolgonderzoek). 

Kleine marterachtigen 

Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen van kleine marterachtigen aangetroffen. Er zijn geen 
waarnemingen bekend van kleine marterachtigen in de directe omgeving van het projectgebied 
(NDFF). De aanwezige vegetatie in het oostelijke deel van het projectgebied is matig geschikt 
als leefgebied voor kleine marters. Het gaat om een geïsoleerd klein gebied, omsloten door 
wegen en bebouwing. Het is wel mogelijk dat de vegetatie in het projectgebied gebruikt wordt 
door passerende exemplaren. Aangezien er in de directe omgeving veel hoogwaardig leefgebied 
aanwezig is, is van een significant negatief effect door de geplande ontwikkeling op de kleine 
marterachtigen geen sprake.

Vogels 

Er zijn geen broedende vogels aangetroffen. Er zijn wel meerdere waarnemingen gedaan van 
vogels vliegend boven het terrein en/of zittend in bomen of struiken in de directe omgeving, te 
weten ekster, mus, merel, kraai en houtduif. Het projectgebied is (onderdeel van) het 
leefgebied voor o.a. zangvogels. Het kan zijn dat zangvogels de bomen en struiken in het 
projectgebied gaan gebruiken als broedlocatie. Verstoring van broedvogels kan voorkomen 
worden door de voorgenomen werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren.

4.11.3  Vervolgonderzoek quickscan beschermde soorten

Uit de quick-scan blijkt dat een vervolgonderzoek noodzakelijk is. Op  28-10-2021 is dit  
vervolgonderzoek uitgevoerd met eveneens kenmerk P01590. Hieruit komen de volgende 
conclusies:

Vleermuis verblijfplaatsen 

De aanwezigheid van verblijfplaatsen is redelijkerwijs uitgesloten door het ontbreken van 
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waarnemingen hiervan. Doordat er geen verblijven zijn waargenomen binnen het projectgebied, 
is er geen sprake van een negatief effect op vleermuisverblijven als gevolg van de voorgenomen 
ontwikkelingen. 

Vliegroute 

De aanwezigheid van een vliegroute binnen het projectgebied is redelijkerwijs uitgesloten. Vlak 
buiten het projectgebied, aan de noordwest en zuidwestelijke zijden, ligt een vliegroute aan de 
overkant van de straten, zie afbeelding 4. Het gaat om 3 à 5 individuen die gericht af- en 
aanvliegen.  

Zolang de vliegroute aan de noordwest en zuidelijke zijden (buiten het projectgebied) tijdens 
het actieve seizoen niet verstoord wordt door kunstlicht, trillingen en geluid, zal deze zijn 
functie behouden waardoor er geen negatief effect zal zijn door de voorgenomen ontwikkeling. 

Foerageergebied 

De grote zomereiken aan de noordoostzijde van het plangebied worden zowel in het najaar als 
het voorjaar door 5 tot 10 gewone dwergvleermuizen intensief gebruikt als foerageergebied. 
Deze bomen worden be-schouwd als essentieel foerageergebied. 

De bomen vlak buiten het projectgebied, aan de overkant van de straat aan de zuidwestzijde 
van het project-gebied, ligt nog een foerageergebied. 

Om een negatief effect van de ontwikkeling op het foerageergebied binnen het projectgebied te 
voorkomen, moeten de twee grote zomereiken duurzaam worden behouden. Daarnaast mag 
hier, tijdens het actieve seizoen, geen verstoring plaatsvinden door kunstlicht, trillingen en 
geluid. Het actieve seizoen voor gewone dwergvleermuizen loopt gewoonlijk van 15 april tot 15 
oktober, afhankelijk van de klimatologische omstandig-heden kan deze eerder beginnen of later 
eindigen. Ook verstoring van het foerageergebied buiten het project-gebied moet worden 
voorkomen. 

Wet natuurbescherming

Een ontheffing op de Wet natuurbescherming is voor uitvoering van de werkzaamheden niet 
nodig, mits de als essentieel foerageergebied aangewezen zomereiken ongestoord blijven. 
Daarnaast mag tijdens de werkzaamheden en in de toekomstige situatie geen kunstverlichting 
op de bomen worden gericht. 

Zorgplicht 

De aannemer behoudt te allen tijde zijn of haar zorgplicht: ''De zorgplicht houdt in dat een ieder 
voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende planten en dieren, alsmede voor 
hun directe leefomgeving. In praktijk betekent dit het a. voorkomen, b. beperken en c. 
ongedaan maken van schadelijke handelingen voor de natuur.”

4.11.4  Provinciale Omgevingsvisie Gelderland
In de Omgevingsvisie Gelderland staan de hoofdlijnen van het provinciale beleid over 
onderwerpen als ruimte, water, mobiliteit, economie, natuur en landbouw. In de omgevingsvisie 
zijn de waardevolle natuurgebieden opgenomen: het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en de 
Groene Ontwikkelingszone (GO).
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Provincie Gelderland, Gelders Natuurnetwerk

Het plangebied ligt niet in het Gelders Natuurnetwerk (GNN) of de Groene Ontwikkelingszone 
(GO), de waardevolle natuurgebieden die in de Omgevingsvisie Gelderland opgenomen zijn.  De 
Omgevingsvisie is wat dat betreft niet van toepassing.

4.11.5  Gemeentelijk beleid

Omgevingsvisie 2020 – 2040, Nijmegen Stad in beweging

Uitgangspunten Omgevingsvisie

We nemen de natuur mee in onze plannen en kiezen voor 'natuurinclusief bouwen'. Dat 
betekent dat we bewust ruimte creëren voor de natuur in de groenstructuur. (bijvoorbeeld 
door planten te gebruiken die als voedselbron voor dieren dienen) en in gebouwen 
(bijvoorbeeld door schuil- en nestelgelegenheden in het gebouw te integreren).
We realiseren een aantrekkelijke en groene buitenruimte in de stad en in de wijken, die 
uitnodigt om te ontmoeten en te spelen. Bijvoorbeeld door met woningen in een hofje en 
gezamenlijke ontmoet- en speelplekken in de buurt. 
Gezamenlijk versterken we de groenkwaliteiten. Groen draagt bij aan onze gezondheid en 
ons welzijn, het zorgt voor vermindering van hitte stress en voor een betere luchtkwaliteit. 
Stadslandbouw initiatieven zorgen voor gezond voedsel en sociale cohesie. Groen maakt de 
huizen meer waard en zorgt voor een betere werkomgeving.
We willen de biodiversiteit in de stad behouden en versterken door natuurparels (groene 
gebieden met een hoge biodiversiteit) onderling en met de natuurgebieden buiten de stad 
te verbinden.
We willen een groene stad met ruimte voor diverse soorten groen, zowel in de wijken als in 
en om de stad. Zo is groen nooit ver weg voor inwoners en creëren we ook voldoende 
ruimte voor dieren. We willen de negatieve effecten van klimaatverandering en hittestress 
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zoveel mogelijk minimaliseren.

Het plangebied valt buiten de stedelijke groenstructuur. Er loopt wel een beweegroute door het 
hart van de wijk.

Topindicator groen (2010)

In 2010 heeft de raad voor groen de topindicator “binnen 300 meter van iedere woning 0,5 
hectare aaneengesloten vlakgroen” vastgesteld. De topindicator refereert aan onderzoeken 
van Alterra waarin 300 meter als realistische loopafstand naar groen voor kinderen en ouderen 
wordt geadviseerd. Er wordt voldaan aan de gestelde norm.

Groenplan De groene draad (2007)

Het groenbeleid is vastgelegd in "De groene draad - kansen voor het Nijmeegse groen" en heeft 
als doelstelling:

inzicht te geven in het totaal van groene ontwikkelingen in en om de stad en hun onderlinge 
samenhang;
een sturingsinstrument voor het bestuur te zijn voor groene ontwikkelingen in de stad;
vanuit een groen toekomstperspectief een gids of leidraad te zijn voor toekomstige 
stedelijke ontwikkelingen;
de groene ambities te benoemen voor de komende jaren die vertaald worden in een 
uitvoeringsprogramma.

De hoofdgroenstructuur is de basis van het groen in Nijmegen en opgebouwd uit groene 
vlakken (parken en groengebieden) en de hoofdboomstructuur.

Binnen het plangebied is geen groene hoofdstructuur aanwezig. Aan de noordzijde van het 
plangebied bevindt zich een hoofdboomstructuur op wijkniveau. Deze structuur dient 
gehandhaafd te blijven waarbij de bestaande bomen duurzaam behouden kunnen blijven.

Handboek stadsbomen (2009)

Het Handboek Stadsbomen is een uitwerking van het Groenplan “De Groene draad, kansen voor 
het Nijmeegse groen'. Het Handboek Stadsbomen vormt het kader voor inrichtingsplannen en 
beheerplannen voor de openbare ruimte waar het bomen betreft. Het handboek is daarnaast te 
definiëren als toetsingskader voor ruimtelijke plannen en initiatieven en biedt inzicht in de 
beleidsuitgangspunten ten aanzien van bescherming, aanplant, beheer en kap van bomen.

De hoofddoelstelling van het Handboek Stadsbomen is het waarborgen van de duurzame 
instandhouding van het Nijmeegs bomenbestand door middel van behoud èn ontwikkeling.

Het Handboek Stadsbomen heeft betrekking op alle bomen binnen de gemeentegrenzen. Dat 
zijn dus niet alleen de park-, laan- en straatbomen, maar ook bomen in tuinen en op particuliere 
terreinen. Voor bosopstanden, bosplantsoen en bomen in natuurgebieden gelden andere 
beleidskaders en wet- en regelgeving.

Hoofdboomstructuur

In het Handboek Stadsbomen is de hoofdbomenstructuur opgenomen en is onderdeel van de 
hoofdgroenstructuur. De hoofdbomenstructuur leggen we niet vast in bestemmingsplannen 
maar wordt wel beschreven in de toelichting en speelt daarmee wel een rol in 
bestemmingsplannen. 

Vanuit het Handboek Stadsbomen (2009) zijn de kaarten en de AVP richtlijnen nog van 
toepassing.
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Aan de noordzijde van het Winkelcentrum Winkelcentrum Weezenhof Weezenhof bevindt zich 
een hoofdboomstructuur op wijkniveau. Deze structuur dient gehandhaafd te blijven waarbij de 
bestaande bomen duurzaam behouden kunnen blijven. Voor de bestemmingsplanwijziging zijn 
er op dit punt geen bezwaren.

Bomenplan Nijmegen (2021)

Het bomenplan vervangt het Handboek Stadsbomen: het Groene Kapitaal van Nijmegen uit 
2009. Binnen het bomenplan Nijmegen 2021 zijn enkel de teksten vastgesteld. Binnen het 
bomenplan is een tabel opgenomen waarbij individuele bomen worden ingedeeld in 3 
categorieën. De kaart met waardevolle bomen komt daarmee te vervallen.

Om de cultuurhistorische betekenis van het groen in de stad te waarborgen, zijn de 
monumentale bomen geïnventariseerd. Van de gemeentelijke bomen zijn alle monumentale, 
waardevolle en buitengewone bomen opgenomen. Monumentale en waardevolle bomen zijn 
minstens 50 jaar oud, hebben een cultuurhistorische betekenis  en hebben een goede 
levensverwachting. De waardebepaling van monumentale bomen ligt hoger dan bij de 
waardevolle bomen. Alle buitengewone bomen vallen onder het regime van de 
omgevingsvergunning, het kappen van houtopstanden.

Binnen het plangebied zijn 3 monumentale bomen aanwezig (zie onderstaande afbeelding 
inrichtingsplan). Voor deze bomen is door Incite Projects een Bomen Effect Analyse (verder BEA) 
uitgevoerd (bijlage 8).
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De bomen zijn genummerd van 1 t/m 3.  De bomen zijn omstreeks 1910 geplant en zijn daarmee 
112 jaar oud. Boom 1 heeft een verminderde conditie, boom 2 en 3 hebben een goede conditie.

Het inrichtingsplan laat zien dat er negatieve effecten te verwachten zijn op de bestaande 
bomen. Boom 1 komt deels in het gebouw te staan, boom 2 krijgt te maken met een expeditie 
route en boom 3 krijgt deels parkeren onder de kroon. Voor boom 1 is overigens wel een 
uitsparing bedacht op kroonhoogte in het pand. 
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De BEA geeft een diversiteit aan oplossingen voor boom 1. Hiervan is kroonreductie geen 
structurele oplossing aangezien de boom dit opnieuw gaat herstellen en voor extra groei zal 
gaan zorgen om de kroon weer in het oude biotoop te herstellen. Daarom zijn optie 2 t/m 4 
structurele oplossingen die nader onderzocht moeten gaan worden. Het betreft: 

2. Bouwkundig verlagen van de sparing totdat de begane grond onder de boom door kan 
worden gerealiseerd; 

3. Bouwkundig verbreden van de sparing, waarbij mogelijk ook ontwikkelruimte (tot een 
boomkroon met een diameter van 25 m. mogelijk is); 

4. Bouwkundig werken met overkluizingen of zwevende (brug-)constructies in het gebouw en 
aan het straatwerk zodat er geen- tot zeer weinig grondwerk in het rood gearceerde gedeelte 
hoeft plaats te vinden.

Bij boom 2 wordt aangegeven de expeditie route te verleggen buiten de kroon. Hierbij wordt 
ook het toekomstige voetpad verplaatst waarbij onderzocht moet worden of dat deze 
daadwerkelijk noodzakelijk is op deze locatie.
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Over de parkeerplaatsen onder de kroon wordt niet gesproken. Deze oplossing dient nader 
onderzocht te worden inclusief het parkeren onder de bestaande kroon. Hetzelfde geldt voor 
boom 3.

Vervolg Bomen effect analyse bij bouw en inrichting openbare ruimte en conclusie

Realisatie van het bouwplan en inrichting van de openbare ruimte is mogelijk indien er een 
vervolg BEA wordt uitgevoerd met als uitgangspunt behoudt van de 3 bomen. Dit BEA zal 
inzichtelijk moeten maken op welke wijze de bomen duurzaam behouden kunnen worden 
tijdens en na de bouw en realisatie van de buitenruimte. De maatregelen kunnen daarna 
voorwaardelijk worden gesteld aan een omgevingsvergunning voor de bouw en realisatie van 
de buitenruimte. Hierbij dient in ieder geval rekening gehouden worden met;

De kroonprojectie van de bomen;
Uitgangspunten 'Werken rond bomen' volgens het Handboek Bomen, waarbij tijdens 
uitvoering van de werkzaamheden geen onnodige schade mag ontstaan aan bestaande 
wortels en groeiplaatsen;
Een en ander na inwinning advies van boomtechnisch adviseur.

Het laten opstellen van een BEA zal in de regels als voorwaardelijke verplichting worden 
opgenomen.

De bomenrij/bosje aan de zuidoostzijde van het plangebied direct naast de school wordt goed 
ingepast in het plan.

4.11.6  Fauna en flora – onderdeel Natura 2000 (stikstof)

Eind mei 2019 heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan over het Programma 
Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State heeft een streep gezet door het PAS. Iets specifieker: 
de Raad van State heeft geoordeeld dat het PAS niet meer gebruikt mag worden voor het 
geven van toestemming voor activiteiten die leiden tot een toename van de stikstofdepositie 
ter plaatse van stikstofgevoelige habitattypen in een Natura 2000-gebied. Er moet per geval 
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een stikstofbeoordeling worden gemaakt om in beeld te brengen of wordt voldaan aan de Wet 
natuurbescherming (Wnb). 

Volgens het stikstofonderzoek (bijlage 9) is de stikstofdepositietoename van deze ontwikkeling 
niet groter dan 0,00 mol/ha/jr (zie bijlage). Significant negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied (Rijntakken e.a.) zijn op voorhand uit 
te sluiten. De Wnb staat dus niet aan de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan in de weg.

4.12  Cultuurhistorie en archeologie

De ontwikkeling valt binnen gebiedstype 1 van de cultuurhistorische beleidskaart. Bij 
gebiedstype 1 gaat het om gebieden waarin cultuurhistorisch waardevolle elementen in 
mindere mate aanwezig zijn. De belangrijkste objecten en gebouwen zijn reeds aangewezen als 
monument of staan op de Aandachtslijst Cultureel Erfgoed. Bij ruimtelijke plannen wordt 
daarom alleen gestreefd naar behoud en herkenbaarheid van historische structuren. Voor dit 
gebiedstype wordt in het bestemmingsplan een regeling met betrekking tot bescherming van 
cultuurhistorische waarden opgenomen, indien sprake is van cultuurhistorisch waardevolle 
structuren.

Uitsnede cultuurhistorische beleidskaart met de ligging van het plangebied. In 
noord-zuidrichting het Maas-Waalkanaal

4.12.1  Cultuurhistorische waarden
De cultuurhistorische waarden in de gemeente Nijmegen zijn vastgelegd op de 
cultuurhistorische Waardenkaart (opgesteld door RAAP 2021). De waardenkaart is de basis voor 
de cultuurhistorische inbreng bij ruimtelijke plannen. Voor het plangebied geldt dat er geen 
cultuurhistorische waarden worden weergegeven.

Cultuurhistorische analyse 
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Ten behoeve van de herontwikkeling van het winkelcentrum en de daarbij behorende 
bestemmingsplanherziening is voor het plangebied een cultuurhistorische quick scan 
uitgevoerd. Deze quickscan is als bijlage 10 opgenomen. Op basis van de uitkomsten van deze 
verkenning kan worden geconcludeerd dat er binnen het bestemmingsplangebied geen 
cultuurhistorische waarden aanwezig zijn die dateren van vóór 1970. De architectuurhistorische 
waarde van het winkelcentrum is laag, zeker nadat door brand meer dan de helft van het 
complex is verwoest.

Cultuurhistorische waardevolle bebouwing en objecten

Binnen het plangebied bevinden zich geen gemeentelijk monumenten en panden die zijn 
opgenomen op de Aandachtslijst Cultureel Erfgoed.

4.12.2  Archeologie
Het archeologiebeleid van de gemeente Nijmegen is er, in overeenstemming met Malta en de 
Erfgoedwet, op gericht om het bodemarchief zoveel mogelijk te ontzien. Indien dat niet 
mogelijk is, wordt voorafgaande aan de bodemverstoring archeologisch onderzoek verricht. De 
wijze van onderzoek wordt bepaald op basis van de vast te stellen archeologische waarden en 
de aard en omvang van de bodemingrepen. De archeologische (in bredere zin: 
cultuurhistorische) kennis die hierbij wordt vergaard, levert informatie op die mede als 
inspiratiebron kan dienen voor het ontwerp van een gebouw of bij het inrichten van de 
openbare ruimte. Zo kan het 'verhaal van de plek' ook door toekomstige generaties nog worden 
gelezen. De Structuurvisie voor Nijmegen uit 2013 legt nadrukkelijk een koppeling tussen 
archeologie en lokale identiteit, en als bron of inspirator voor toerisme, een economisch 
belangrijke factor in de economie van de gemeente Nijmegen.

4.12.2.1  Bestaande archeologische waarden in het plangebied

Het plangebied Winkelcentrum Weezenhof lag voor de bestemmingsplanwijziging in een gebied 
met de wetgevingszone - waarde archeologie 1.

Waarde 1 wordt aan een gebied toegekend vanwege een onbekende of een lage waarde van de 
in het gebied aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden. In dit geval, omdat op 
het ontbrak aan nadere kennis omtrent de situatie ter plekke, betrof het een onbekende 
waarde.

Onderzoek in het kader van de voorgenomen plannen 

Vanwege de voorgenomen ontwikkeling zijn er twee vooronderzoeken uitgevoerd, waarop door 
de Gemeente Nijmegen een beoordeling heeft plaatsgevonden. De resultaten van het 
vooronderzoek zijn gepubliceerd als:

A. van  de Water en R. Paulussen, Weezenhof te Nijmegen, Gemeente Nijmegen. 
Bureauonderzoek, ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 21042, 2021 (bijlage 12)
R. Paulussen,  Weezenhof te Nijmegen, Gemeente Nijmegen. Inventariserend 
Veldonderzoek (IVO-O), verkennend booronderzoek, ArcheoPro Archeologisch rapport Nr.

 
56 ontwerp bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021-1 (Winkelcentrum- Weezenhof)



Op basis van de resultaten van deze onderzoeken kan worden geconcludeerd dat binnen het 
plangebied de oorspronkelijke bodem nog grotendeels intact is en dat er een hoge 
archeologische verwachting bestaat voor holocene nederzettingsresten en/of begravingen 
vanaf het neolithicum tot en met Romeinse tijd.

Ook kan nog geen gespecificeerde archeologische verwachting worden opgesteld. Daarvoor 
dient meer onderzoek te worden uitgevoerd op basis waarvan de Gemeente Nijmegen als 
bevoegd gezag een selectiebesluit kan nemen over al dan niet het behouden van een eventuele 
vindplaats.

Dit vervolgonderzoek dient te worden uitgevoerd in de vorm van een 'Opgraving variant 
archeologische begeleiding' van de ondergrondse sloop gevolgd door een 'Inventariserend 
Veldonderzoek' door middel van proefsleuven waarbij het hele plangebied wordt onderzocht.

Het is niet mogelijk om dit onderzoek voorafgaand aan de bestemmingsplanwijziging binnen 
het plangebied uit te voeren. Het winkelcentrum blijft namelijk tot aan de sloop en nieuwbouw 
in gebruik. 

De gemeente Nijmegen heeft besloten om de fase van onderzoek naar de fase van de 
benodigde omgevingsvergunning door te schuiven. Er zal een vooraf door de gemeente 
Nijmegen goedgekeurd archeologisch Programma van Eisen ten behoeve van een Opgraving 
(variant van archeologische begeleiding) van de sloop gevolgd door een Inventariserend 
Veldonderzoek door proefsleuven moeten worden aangeleverd.

Afhankelijk van de uitkomst van deze onderzoeken neemt de Gemeente Nijmegen als bevoegde 
overheid een selectiebesluit over al dan niet het behouden van een eventuele vindplaats en de 
eventuele noodzaak van vervolgonderzoek.

4.12.3  Conclusie
Het uitgevoerde onderzoek heeft voldoende gegevens opgeleverd om te kunnen concluderen 
dat de huidige wetgevingszone - waarde archeologie 1 , een lage of onbekende waarde, niet 
passend is voor het plangebied. Daarom zal het plangebied met deze bestemmingsplanwijziging 
worden opgewaardeerd en de dubbelbestemming waarde archeologie – 2 krijgen.

Aan een waarde 2 gebied zijn ondergrenzen verbonden, waarbij archeologisch onderzoek 
noodzakelijk wordt. Deze grenzen bedragen voor de geplande ingreep een oppervlak van 
tenminste 100 m2 en een verstoring of bodemingreep die dieper dan 30 cm gaat.

4.13  Verkeer en parkeren

De ontwikkeling zal moeten voldoen aan het gestelde in de nota “Parkeren in Nijmegen, auto 
en fiets, 2020 - 2030” en “Beleidsregels Parkeren Nijmegen, Parkeernormen Auto en Fiets”.De 
gemeente Nijmegen heeft een stedelijkheidsgraad 'sterk stedelijke” en het plangebied valt in 
gebied "rest bebouwde kom”. Op basis van deze gegevens komen we tot de volgende 
Parkeerbalans:
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De ontwikkeling geeft dat er 182,3 af te ronden naar 183 parkeerplaatsen moeten worden 
gerealiseerd. Op onderstaande stedenbouwkundig plan (7 juli 2021) staat de terreininrichting 
van de ontwikkeling getekend. Hier is rekening gehouden met de inpassing van de benodigde  
parkeerplaatsen zodat voldaan kan worden aan de parkeerbalans.

concept ontwerp begane grond
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4.13.1  Verkeersgeneratie
Bij het bepalen van de verkeersgeneratie gaan we uit van het volgende, zoals opgenomen in de 
nota “Parkeernormen Auto en Fiets. Verkeersgeneratie wordt bepaald door de ontwikkeling en 
door de capaciteit op het netwerk. Binnen een ruimtelijke ontwikkeling is de parkeernorm een 
belangrijke factor in de verwachte verkeersgeneratie.

De kencijfers verkeersgeneratie worden bij planvorming gebruikt om het aantal 
motorvoertuigenbewegingen per dag te berekenen.

Overeenkomstig de parkeernormen wordt bij berekening van de verkeersgeneratie bij 
initiatieven uitgegaan van de gebiedsindeling zoals weergegeven in kaart 1. Hierbij wordt 
uitgegaan van een zestal zones waarbij in onderstaande tabel is aangegeven welke kencijfer 
gebruikt moet worden voor bepaling van de verkeersgeneratie.

Zone Gebaseerd op CROW kengetal
Binnenstad Minimum kengetal centrum / sterk stedelijk
Centrum Minimum kengetal centrum / sterk stedelijk
1e schil / overloop Minimum kengetal Schil centrum / sterk 

stedelijk
2e schil / overloop Tussen minimum en gemiddeld kengetal schil 

centrum/ sterk stedelijk
Rest bebouwde 
kom

Minimum kengetal rest bebouwde kom / sterk 
stedelijk

Buitengebied Minimum kengetal buitengebied / sterk stedelijk

De nieuwe ontwikkeling zal een verkeersgeneratie genereren van 1900 mvt/etm (zie 
onderstaande tabel):

Rest bebouwde kom
omschrijving eenheid aantal norm totaal

Appartement 
(middel)duur huur

woning 119 5.2 618.8

Buurtcentrum 100m2 BVO 2675 42.4 1134.2
Gezondheidscent
rum

100m2 BVO 925 16 148

totaal 1901

In de huidige verkeersmodellen zit nog de oude situatie, dus met een compleet oud 
winkelcentrum Wezenhof. Om te bepalen hoeveel verkeer het oude winkelcentrum genereerde, 
is het oppervlakte globaal berekend. Het oude winkelcentrum zou dan, op basis van de nieuwe 
normen, (3900/100)*42.4= 1654 mvt/etm gegenereerd hebben.

De toename van het op het bestaande wegennet zou dan zijn: 1901-1654= 247 mvt/etm. Deze 
toename kan het bestaande wegennet goed verwerken.
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4.13.2  Fietsparkeren
Met het stellen van fietsparkeernormen wil de gemeente Nijmegen het fietsgebruik faciliteren 
en stimuleren. Het voorzien in kwalitatief hoogwaardige fietsparkeer-voorzieningen draagt 
hieraan bij. De reden om de fiets te nemen in plaats van de auto is namelijk mede afhankelijk 
van de kwaliteit, bruikbaarheid en functionaliteit van de fietsparkeervoorzieningen bij de plaats 
van bestemming. Daarnaast wil de gemeente Nijmegen voorkomen dat de kwaliteit van de 
openbare ruimte afneemt door het niet kunnen stallen van de fiets. Gevolg is dat de 
fietsenstallingsvoorziening op eigen terrein wordt opgelost. In de nieuwe nota “Beleidsregels 
Parkeren Nijmegen, Parkeernormen Auto en Fiets” staan ook normen opgenomen voor 
fietsparkeren voor niet-woonfuncties.

Het bouwbesluit (artikel 4.31) verplicht bij nieuwbouwwoningen een afsluitbare bergruimte 
(groter dan 50 m2 GO) om fietsen of scootmobielen op te bergen. Voor woningen t/m 50 m2 GO 
is een gemeenschappelijk berging verplicht.

In tabel 14 en 15 van de beleidsregels parkeren is opgenomen dat:

de fietsparkeernorm 2,5 fietsstallingen per 100 m2 BVO winkelcentrum is;
de fietsparkeernorm 1.3 fietsstallingen per 100 m2 BVO gezondheidscentrum is (bezoek);
de fietsparkeernorm 0.4 fietsstallingen per 100 m2 BVO gezondheidscentrum is 
(personeel);

Voor de hele ontwikkeling komt het dan erop neer dat er:

Winkelcentrum:

(26.75/100) * 2.5 = 67 fietsstallingen moeten komen. Van deze fietstallingen dienen er ook een 
aantal geschikt te zijn voor andere fietsen. Denk hierbij aan transportfietsen en bakfietsen.

Gezondheidscentrum:

(925/100) * 1.3 = 12 fietsstallingen moeten komen voor bezoek en (925/100)*0,4= 4 
fietsstallingen moeten komen voor personeel. Van deze fietstallingen dienen er ook een aantal 
geschikt te zijn voor andere fietsen.

4.13.3  Bevoorrading verkeer
Het expeditie verkeer ontsluit in de zuidoost hoek van het plangebied op de Wezenhof 53e 
straat. Dit verkeer komt vooruit aangereden en kan achteruit de laad los ruimte bereiken. Na 
het laden en lossen kan het expeditie verkeer vooruit verlaten.

4.13.4  Conclusie
Verkeer, parkeren en mobiliteit vormen geen belemmering voor het plan.

4.14  Duurzaamheid en klimaat

Duurzaamheidsagenda en ambities

De hoofdambities van Nijmegen voor duurzaamheid richten zich op de energietransitie (streven 
energieneutraal in 2045), stimulering van circulaire economie (streven circulaire regio in 2050) 
en klimaatadaptatie (streven volledig klimaatneutrale stad in 2050).
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Deze ambities worden vooral ingegeven door de klimaatverandering die aanpassingen in 
ruimtelijke ontwikkelingen noodzakelijk maakt. De Gemeenteraad van Nijmegen heeft haar 
visie op deze onderwerpen vastgelegd in de Kadernotitie Klimaat (2008) en de 
Duurzaamheidsagenda (2011).

Klimaatadaptatie

Ons klimaat verandert. De regionale stresstesten die zijn uitgevoerd hebben laten zien dat de 
regio gevoelig is voor alle klimaateffecten: te nat, te droog, te heet en overstroming. Een te veel 
aan verstening en het ontbreken van voldoende groen verergeren de problemen van te nat, te 
droog en te heet. In 2018 heeft de regio deze kwetsbaarheden digitaal in kaart gebracht in een 
regionale klimaateffectatlas, de storymap. Deze regionale klimaateffectatlas geeft een 
overzicht van de huidige stand van zaken van kennis en informatie over de potentiële 
klimaatkwetsbaarheden van de regio.

Op 26 maart 2019 heeft het college de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) vastgesteld. In deze 
strategie staat beschreven wat de ambities en doelstellingen zijn voor de korte en langere 
termijn en hoe we binnen (en buiten) de regio met klimaatadaptatie aan de slag willen gaan. 
Thema's voor Nijmegen in deze strategie zijn 'een groenblauwe stad' en 'klaar voor de hitte'. 
Deze RAS is een interactief proces met overheden – gemeenten, waterschap Rivierenland en de 
provincie Gelderland – in de regio Rijk van Nijmegen en Land van Maas & Waal, en met regionale 
stakeholders. De gemeente Nijmegen gaat de RAS vertalen naar een Lokale Adaptatie Strategie 
met lokale ambities en opgaven.

In het GRP 2017-2023 ligt accent op klimaatadaptatie en op de visie om als stad 
klimaatbestendig te zijn in 2050. Daarom zal extra aandacht aan duurzame stedelijke 
ontwikkeling worden gegeven, die rekening houdt met meer groen in de stad om hittestress 
tegen te gaan en minder verharding om beter met hevige regenval om te kunnen gaan. Zie 
paragraaf water voor nadere uitwerking.

Klimaatadaptieve maatregelen

Het gebied is matig gevoelig voor hittestress. De locatie zelf is op dit moment erg stenig en 
zorgt daardoor voor lokaal een hogere gevoelswaarde van de temperatuur. De ontwikkeling 
kan bijdragen aan het verlagen van de hittestress door bijvoorbeeld meer groen, schaduw en 
natuurlijke materialen toe te voegen. Daarnaast kunnen nog andere maatregelen genomen 
worden om ons aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden door de klimaatverandering. 
Hierbij kan gedacht worden aan:

Een groen ingerichte omgeving met niet meer dan noodzakelijke verharding van wegen, 
fiets-/voetpaden en terrassen. Met het vele groen ontstaat een natuurlijke piekberging 
voor neerslag, zorgt voor minder hittestress en droogte.
Inpassen van bestaande bomen vanwege de hoeveelheid schaduw die ze direct geven in 
vergelijking met nieuwe bomen. En ook vanwege de biodiversiteit die al in de bestaande 
bomen aanwezig is.
Het verwerken van hemelwater op de plek waar het valt omdat dan verderop in het 
afvoertraject geen overlast kan veroorzaken. Groen en water dragen bij aan het ter plekke 
vasthouden en verwerken van regenwater zowel in de openbare ruimte als op particulier 
grondgebied. Zie de paragraaf Water en Groen voor nadere uitwerking.
Vermijd grote gesloten verharde parkeervlakken of voorzie ze van voorzieningen zoals 
pergola's om lokale oververhitting te beperken. Half open parkeerterreinen / 
waterdoorlatende verharding/ tegels zijn ook goede opties.
Groendaken dragen bij aan een betere waterberging en terugdringen van hittestress.
Overstekken en geïntegreerde zonneweringen in gebouwen zorgen voor beperking van 
hittestress in het gebouw.
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Genoemde maatregelen komen zoveel mogelijk terug in het inrichtingsplan voor de 
buitenruimte en de verplichtingen op basis van natuurinclusief bouwen.

Natuurinclusief bouwen en ontwikkelen

Er worden stappen gezet om in navolging van de Waalsprong ook in de bestaande stad het 
natuurinclusief bouwen als uitgangspunt te nemen. Door middel van een voorwaardelijke 
verplichting wordt bij de omgevingsvergunningaanvraag getoetst of er voldoende punten zijn 
gescoord uit de Toolbox natuurinclusief ontwikkelen en bouwen Winkelcentrum Weezenhof. Het 
is ook mogelijk door middel van samenwerking/ bundeling van omgevingsvergunningaanvragen 
de benodigde punten te scoren, door de natuurinclusieve maatregelen middels een “Plan van 
Aanpak natuurinclusieve maatregelen” in beeld te brengen. De maatregelen kunnen zowel 
gebouwgebonden maatregelen betreffen, als ook maatregelen in de buitenruimte. In dit plan 
van aanpak staat (ten minste) welke maatregelen, waar, wanneer gerealiseerd worden en wie 
daarvoor verantwoordelijk is.

De Toolbox natuurinclusief ontwikkelen en bouwen Winkelcentrum Weezenhof bevat een grote 
variatie aan mogelijkheden om natuurinclusieve maatregelen te treffen. De Toolbox heeft niet 
alleen een ecologische doelstelling, maar tevens ook een klimaatadaptieve doelstelling, 
bijvoorbeeld door hittestress te voorkomen of te verminderen. De puntenverdeling is ook 
zodanig, dat een gevarieerde invulling aan natuurinclusieve maatregelen wordt bereikt. Zo kan 
dit in de vorm van groene daken, gevelgroen, bomenaanplant door pocketparks in te richten, 
etc.. De keuze is vrij en gevarieerd, en kwaliteit is hiermee verzekerd.

De toolbox is als voorwaardelijke verplichting in de regels opgenomen.

We zijn ons bewust van het stenige karakter van een groot deel van het plangebied. Alle 
aandacht is er daarom op gericht om meer groen aan te brengen. Bovendien zullen bestaande 
bomen zo goed mogelijk ingepast worden, zodat een prettige omgeving in tijden van extreme 
warmte behouden blijft. Het inrichtingsplan voor de buitenruimte biedt een goed beeld voor de 
toekomstige inrichting en is als voorwaardelijke verplichting in de regels opgenomen..

De genoemde natuurinclusieve maatregelen hebben een positief effect op de biodiversiteit. 
Hiermee wordt een prettige en toekomstbestendige leefomgeving gecreëerd.
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Hoofdstuk 5  Juridische 
planbeschrijving

5.1  Inleiding

Het bestemmingsplan is opgesteld conform de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 
(Rsro 2012). Dit houdt in dat het bestemmingsplan is opgesteld volgens de 
StandaardVergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP), de verbeelding is getekend conform 
Informatiemodel Ruimtelijke Ordening 2012 (IMRO 2012) en wordt uitgewisseld volgens de 
conventies van de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (STRI2012).

5.2  Systematiek van de planregels

De regels van het bestemmingsplan zijn opgebouwd uit inleidende regels (waar wordt ingegaan 
op de begrippen en wijze van meten), de bestemmingsregels (waar de bestemmingen worden 
beschreven), de algemene regels (waar de algemeen geldende regels staan), de overgangs- en 
slotregels (met het overgangsrecht).

5.3  Beschrijving per bestemming
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Hoofdstuk 6  Economische 
uitvoerbaarheid

6.1  Kostenverhaal

Kostenverhaal is anderszins verzekerd door middel van een anterieure overeenkomst met de 
initiatiefnemer.

6.2  Financiële haalbaarheid

De locatie is particulier eigendom. Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst 
afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de inrichting van de openbare ruimte. Dekking 
van de gemeentelijke (plan)kosten vindt plaats via een exploitatiebijdrage in de anterieure 
overeenkomst.
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Hoofdstuk 7  Maatschappelijke 
uitvoerbaarheid

7.1  Inspraak

Voor dit bestemmingsplan is op... 2021 een vooraankondiging gepubliceerd. Het

ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende zes weken van donderdag ... 2022 tot en met

woensdag .... 2022 ter visie gelegen. De tervisielegging is gepubliceerd op woensdag ..... 2022.

Gedurende deze periode zijn er wel/geen zienswijzen ingekomen.

7.2  Overleg

p.m.

7.3  Participatie

Met de omgeving heeft overleg plaatsgevonden. In de bijlage 14 is een overzicht van alle 
opleg/gesprekken met de omgeving opgenomen.
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Bijlagen bij toelichting
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Bijlage 1  Behoefte onderbouwing 
winkelcentrum Weezenhof
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notitie 
Nijmegen, behoefteonderbouwing winkelcentrum Weezenhof 

  1 
 

 1. Inleiding  
1.1 Aanleiding  
Sinds een brand in 2017 heeft winkelcentrum Weezenhof in 
Nijmegen een beperkt aanbod en uitstraling. Niet alle winkels 
zijn na de brand teruggekeerd en er zijn op de locaties van 
de afgebrande panden lege plekken ontstaan. Daarom zijn er 
al langer plannen voor herbouw, modernisering en uitbreiding 
van het centrum. Het gaat om een gedifferentieerd pro-
gramma betreffende uitbreiding van de supermarkt, winkels, 
horeca, een gezondheidscentrum en levensloopbestendige 
woningen (tabel 1).  
 
In het vigerende bestemmingsplan ‘Nijmegen Dukenburg’ 
(vastgesteld 17-12-2008) geldt voor winkelcentrum Weezen-
hof dat detailhandel overal is toegestaan. Het aantal super-
markten is in het centrum wel beperkt tot maximaal 2, con-
form de bestaande situatie anno 2008. Destijds telde het win-
kelcentrum 2 supermarkten van 650 m2 en van 1.000 m2. 
Met de beoogde ontwikkeling zal de nieuwe planologische si-
tuatie één supermarkt toestaan (van maximaal 2.150 m2 bvo) 
in plaats van twee supermarkten. Het totale oppervlak van de 
nieuwe bebouwing (3.308,49 m2) zal kleiner zijn dan het be-
staande totale oppervlak (3.572,63 m2), zie figuur 1.  
 
Eind 2018 heeft BRO onderzoek gedaan naar de distribu-
tieve haalbaarheid en effecten van plannen in de winkelcen-
tra Meijhorst, Weezenhof en Malvert voor de consumenten-
verzorging en detailhandelsstructuur in Dukenburg (Rapport 
Nijmegen, Visie boodschappencentra stadsdeel Dukenburg, 
d.d. 8 februari 2018). De resultaten van het onderzoek uit 
2018 zijn gedateerd en nieuwe behoefteberekeningen zijn 
nodig. Daarom wenst de gemeente een beknopte actualisatie 
van het economisch functioneren en de distributieve uitbrei-
dingsruimte in Dukenburg Zuid voor de dagelijkse sector. 
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 Figuur 1: Bebouwing nieuwe situatie t.o.v. bestaande situatie. 

Tabel 1: Programma winkelcentrum Weezenhof 

Functie Omvang  

Supermarkt (Lidl) 2.150 m² bvo 

Aanvullende commerciële voorzieningen 
waaronder winkels en horeca 

525 m² bvo 

Gezondheidscentrum  700 m² bvo 

Woningen 119 
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 1.2 Opzet onderzoek 
Voor de dagelijkse detailhandel wordt het economisch functi-
oneren en de kwantitatieve behoefte in beeld gebracht:  
 Vraaganalyse: inzicht in samenstelling en ontwikkeling 

verzorgingsgebied (inwoners, bevolkingssamenstelling, 
bevolkingsprognose en bestedingen) en de relevante 
koopstromen (koopkrachtbinding en koopkrachttoevloei-
ing).  

 Aanbodanalyse: specifiek ten aanzien van dagelijkse 
sector en supermarkten (omvang, samenstelling, sprei-
ding, concurrentie, kwaliteit). Dit is gebaseerd op de 
meest recente Locatus-data. Ook worden relevante 
plannen en initiatieven in de omgeving in kaart gebracht.  

 Bepaling economisch functioneren (dagelijkse sector): 
op basis van deze berekening geven we aan in hoeverre 
er distributieve uitbreidingsruimte is (marktruimte) en wat 
de ruimtelijk-functionele effecten zijn van de voorgeno-
men ontwikkeling op het overige aanbod. 

 
De conclusies zijn opgenomen in de volgende paragraaf. De 
analyse en onderbouwing is opgenomen in de bijlage van 
deze notitie.  

1.3 Conclusies  
 Het bestaande dagelijks aanbod in Dukenburg Zuid is 

circa 325 m2 per 1.000 inwoners, wat relatief beperkt is 
ten opzichte van het landelijk gemiddelde van circa 380 
m2 per 1.000 inwoners. Daarnaast is het aandeel leeg-
stand in Dukenburg Zuid zeer beperkt ten opzichte van 
het landelijk gemiddelde. Dit geeft een indicatie dat de 
buurt- en wijkcentra in Dukenburg Zuid relatief goed 
functioneren. Het goed functioneren van het dagelijkse 
aanbod in Dukenburg Zuid komt ook naar voren uit de 
omzet per m2 wvo, die rond het landelijk gemiddelde ligt. 

Tot 2030 ontstaat in de dagelijkse sector uitbreidings-
ruimte van maximaal 300 m2 wvo.  

 Met de beoogde uitbreiding van de Lidl neemt het functi-
onele aanbod in Dukenburg Zuid toe met circa 815 m2 
wvo. Door de uitbreiding daalt de vloerproductiviteit met 
4% tot maximaal 9% ten opzichte van de huidige vloer-
productiviteit. Dit is weliswaar een afname maar deze 
kan worden gezien als een aanvaardbaar onderne-
mersrisico. Het betreft bovendien uitbreiding van een 
bestaande supermarkt, er wordt geen nieuwe speler toe-
gevoegd in Dukenburg Zuid. Ook dat maakt dat het ef-
fect op de bestaande detailhandelsstructuur minder 
groot zal zijn.  

 De ontwikkeling in winkelcentrum Weezenhof moet be-
zien worden in relatie tot de ontwikkelingen in omlig-
gende centra. Anno 2022 zijn er (sinds 2018) 3 super-
markten gemoderniseerd in Dukenburg Zuid. Er is be-
wust de keuze gemaakt om de supermarkt in Malvert en-
kel intern uit te breiden en het winkelvloeroppervlak niet 
verder uit te breiden, kijkend naar de relatief beperkte 
uitbreidingsruimte op niveau van Dukenburg Zuid. De 
supermarkten in Meijhorst en Weezenhof krijgen wel 
de ruimte om uit te breiden. Daarbij is belangrijk dat de 
nieuwe planologische situatie in Weezenhof slechts 1 
supermarkt toestaat in plaats van 2 (huidige situatie). 

 Tot slot is een vernieuwing van het supermarktaanbod in 
Weezenhof nodig om de consumenten in de wijk 
goed te kunnen blijven bedienen: de supermarkt is nu 
te klein, het winkelcentrum is qua opbouw en uitstraling 
sterk gedateerd en bezoekers zijn ontevreden over het 
centrum. Een uitbreiding van de Lidl zorgt voor het ver-
streken van de consumentenverzorging in Dukenburg 
Zuid. Modernisering van het aanbod draagt bovendien 
bij aan de mate waarin de supermarkten kunnen concur-
reren met elkaar, maar ook met online-aanbod.  
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 Bijlage 1: Onderbouwing 
kwantitatieve behoefte 
1.1 Vraaganalyse  
Verzorgingsgebied 

De aard en omvang van een initiatief zijn bepalend voor het 
verzorgingsgebied. Het gebied waar de meeste bestedingen 
vandaan komen en dus in potentie ook de grootste omzetef-
fecten wordt doorgaans als verzorgingsgebied gehanteerd. 
Dit onderzoek gaat uit van Dukenburg Zuid als verzorgings-
gebied met de buurten Aldenhof, Lankforst, Malvert, Meij-
horst en Weezenhof (figuur 2). De resultaten uit de Burger-
peiling 2019 bevestigen dit verzorgingsgebied: winkelcen-
trum Weezenhof trekt met name inwoners uit deze buurten. 
 
Bevolkingsprognose  

 In heel gemeente Nijmegen woonden in 2021, volgens 
gegevens van het CBS, ongeveer 177.359 inwoners. De 
komende jaren blijft de bevolking van Nijmegen groeien. 
Over hoe sterk die groei zal zijn, zijn er uiteenlopende 
scenario’s, van 187.000 tot 202.000 inwoners in 2035.1  

 Volgens de meest actuele prognose zal de bevolkings-
groei in de gehele gemeente het sterkst zijn onder de 
70+ leeftijdsklasse, wat in lijn ligt met de landelijke ver-
grijzingstrend. Dit onderstreept het belang van moderne 
boodschappenvoorzieningen dicht bij huis die gemakke-
lijk, efficiënt en doelgericht bezocht kunnen worden. 

  
1  Stads- en Wijkmonitor Nijmegen 2022.  
2  CBS Kerncijfers wijken en buurten 2021. De buurten Aldenhof, Lankforst, Malvert, Meijhorst en Weezenhof.  
3  Demografische verkenning Nijmegen, 2018.  
4  CBS Kerncijfers wijken en buurten 2020.  

 Het verzorgingsgebied Dukenburg Zuid heeft momenteel 
13.825 inwoners.2 Volgens de meest recente bevol-
kingsprognose (2022) van Nijmegen op buurt- en wijkni-
veau krijgen sommige delen van Dukenburg te maken 
met krimp en sommige delen met groei. De bevolkings-
ontwikkeling voor het hele verzorgingsgebied hangt af 
van het scenario en de mate waarin de komende jaren 
woningen worden ontwikkeld. In de laatste demografi-
sche verkenning (2018) werd uitgegaan van circa 13.450 
inwoners in 2025.3  

 Na deze prognose zijn er voor Dukenburg Zuid echter 
nog woningbouwplannen bijgekomen. Volgens de ge-
meentelijke planningslijst van april 2021 komen er in 
Meijhorst 240 woningen bij en in Lankforst 160 wonin-
gen, wat neerkomt op 400 nieuwe woningen. Het betreft 
allemaal etagewoningen. Volgens het CBS is de gemid-
delde huishoudensgrootte in Nederland 2,14 personen, 
maar bij etagewoningen zal dit lager uitvallen. We schat-
ten in dat deze woningbouwplannen zullen resulteren in 
circa 700 extra inwoners. Voor de behoefteberekeningen 
houden we rekening met een bandbreedte tussen de 
13.450 en 14.150 inwoners in Dukenburg Zuid.  

 
Economisch draagvlak 

 Gemiddeld is het jaarlijks inkomen per inwoner van Nij-
megen circa €25.600,- per jaar, wat ongeveer 5% bene-
den het landelijk gemiddelde ligt van €27.000,- per jaar. 
In de wijk Dukenburg ligt het inkomen nog verder bene-
den het landelijk gemiddelde: gemiddeld €22.600,- per 
inwoner per jaar, oftewel 16% beneden het landelijk ge-
middelde.4 

1.2 Aanbodanalyse 
Omvang dagelijks aanbod 

Dukenburg: een ruim aanbod met kleine vestigingen 
 Het dagelijks artikelenaanbod in het gehele stadsdeel 

Dukenburg bestaat uit 26 winkels met een totale omvang 
van 9.710 m² wvo. Dit aanbod bevindt zich nagenoeg 
enkel in de wijkcentra.  

 
Figuur 2: Dagelijks aanbod Dukenburg en Dukenburg Zuid (rood om-

lijnd) 
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 Voor de gehele wijk Dukenburg, met circa 21.955 inwo-

ners, betekent dit een aanbod van circa 442 m2 wvo per 
1.000 inwoners. Ten opzichte van het landelijke gemid-
delde van 380 m² wvo per 1.000 inwoners is dit relatief 
ruim.   

 Dukenburg heeft in totaal 5 supermarkten met een totale 
omvang van circa 7.029 m² wvo. Dit betekent 320 m² 
wvo per 1.000 inwoners, wat eveneens relatief ruim is 
ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 291 m² 
wvo per 1.000 inwoners. 

 Het relatief ruime dagelijkse artikelenaanbod kan worden 
verklaard doordat ruim de helft (55%) van het dagelijks 
aanbod gelegen is in wijkcentrum Dukenburg, waaron-
der een Albert Heijn XL. Dit wijkcentrum heeft niet alleen 
een verzorgingsfunctie voor Dukenburg, maar ook voor 
het stadsdeel Lindenholt en enkele andere aangren-
zende woonwijken. 

  
5  Exclusief apotheken.  

 Het supermarktaanbod in de gehele wijk Dukenburg is 
divers, met 3 full service supermarkten en 2 discountsu-
permarkten. Verder is er een multicultureel aanbod met 
een oriëntaalse en Turkse levensmiddelenzaak.  

 De supermarkten in Dukenburg hebben een relatief 
kleine omvang: behalve de Albert Heijn XL met 3.100 m2 
hebben de supermarkten een winkelvloeroppervlak tus-
sen de 795 en 1.200 m2.  

 De kleinschaligheid van de meeste supermarkten en de 
relatief korte afstanden tussen de wijkcentra geven Du-
kenburg een relatief fijnmazig supermarktenstructuur.  

 
Dukenburg Zuid: beperkt in aanbod en omvang 
 In het verzorgingsgebied Dukenburg Zuid is er een da-

gelijks aanbod van in totaal 4.487 m2 wvo, wat neerkomt 
op 325 m2 wvo per 1.000 inwoners. Dit betekent dat het 
dagelijks aanbod in Dukenburg Zuid beneden het lande-
lijk gemiddelde ligt van 380 m2 wvo. 

 Van de 5 supermarkten in Dukenburg liggen er 4 in Du-
kenburg Zuid. Deze 4 supermarkten bestaan uit 2 full 
service supermarkten en 2 discountsupermarkten (Lidl). 

 De supermarkten zijn allemaal geconcentreerd in winkel-
gebieden, met in Weezenhof enkel een Lidl supermarkt 
met een beperkt winkelvloeroppervlak van 795 m2. 

 Het aanvullende dagelijks aanbod in wijkcentra beperkt 
zich tot voornamelijk een slijterij naast enkele super-
markten. In Weezenhof is er zelfs geen dagelijks aanbod 
aanvullend aan de Lidl supermarkt.  

 In de wijkcentra in Dukenburg Zuid is er wel een relatief 
compleet niet-dagelijks aanbod dat te verwachten is in 
wijkcentra, met onder andere kappers, bloemenwinkels 
en fastfood/afhaalzaken. 

 
Leegstand 

 In de gehele wijk Dukenburg staan 22 panden leeg, met 
een totale omvang van 5.317 m² wvo. Ten opzichte van 
het totale aanbod betekent dit een leegstandspercen-
tage van 15,1% in het aantal verkooppunten en 14,6% in 
aantal m² wvo. Ten opzichte van het landelijk gemid-
delde is de leegstand in Dukenburg in zowel omvang en 
aantal verkooppunten bovengemiddeld (resp. 7,4% en 
6,8% landelijk). 

 De leegstand is primair in wijkcentrum Dukenburg aan-
wezig. De leegstand in Dukenburg Zuid is zeer beperkt, 
aangezien hier slechts één pand leeg staat, met een 
vloeroppervlak van 80 m2 wvo. Van het totale aanbod 
bedraagt de leegstand 1,4% van het oppervlak en 3,2% 
van de vestigingen in Dukenburg Zuid. Dit ligt ver bene-
den het landelijk gemiddelde, wat een indicatie geeft dat 
de buurt- en wijkcentra in Dukenburg Zuid goed functio-
neren.  

Tabel 2: Dagelijks aanbod5 Dukenburg en Dukenburg Zuid 

Dukenburg Zuid Aantal verkooppunten WVO (m2) 

Dagelijks aanbod 8 4.372 

     Waarvan supermarkten 4 3.929 

Overig Dukenburg  Aantal verkooppunten WVO (m2) 

Dagelijks aanbod 18 5.338 

     Waarvan supermarkten 1 3.100 

Totaal geheel Dukenburg 26 9.710 

     Waarvan supermarkten 5 7.029 
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 Plannen in de omgeving 

Op basis van artikelen en bekendmakingen is geanalyseerd 
welke harde en zachte plannen er bestaan die relevant zijn 
voor de marktbehoefte en eventuele effecten. Samenvattend 
is het volgende relevant:  
 In 2021 zijn door het college verschillende locaties in 

Dukenburg aangewezen voor de ontwikkeling van wo-
ningen en bedrijvigheid. Hier zitten ook verschillende 
ontwikkellocaties bij in Dukenburg Zuid, waaronder 
rondom Weezenhof.6 Deze ontwikkellocaties zouden de 
bevolkingskrimp in de wijk moeten tegengaan door on-
der andere jongeren naar het gebied te trekken. 

 Recent zijn zowel de supermarkten in winkelcentrum 
Meijhorst (2021/2021) als de supermarkt in winkelcen-
trum Malvert (2022) vernieuwd. De nieuwe omvang van 
de supermarkten in Meijhorst is opgenomen in de Loca-
tus data en toegelicht in de voorgaande paragraaf. Bij de 
supermarkt in Malvert was sprake van een interne ver-
bouwing, waarbij er geen extra winkelvloeroppervlak is 
gerealiseerd.  

 Mogelijk komt er een extra supermarkt bij in winkelcen-
trum Dukenburg. Dit winkelcentrum is geen onderdeel 
van het verzorgingsgebied (Dukenburg Zuid).  

 

Context harde plancapaciteit detailhandel 
Bij het inzichtelijk maken van de behoefte aan een ontwikkeling, 
dient rekening te worden gehouden met de zogenoemde harde 
plancapaciteit (uitspraak van 13 januari 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:24). Met harde plancapaciteit wordt het aan-
bod bedoeld dat volgt uit onherroepelijke planologische besluiten, 
ook als dat aanbod feitelijk (nog) niet is gerealiseerd. In dit geval 

  
6  https://www.rn7.nl/15704-college-zet-in-op-2000-nieuwe-woningen-en-nieuwe-bedrijvigheid-in-dukenburg 

betekent dat dus aanbod dat juridisch planologisch (direct) moge-
lijk is, maar (nog) niet in Locatus is opgenomen omdat hier (nog) 
geen betreffend aanbod aanwezig is.  
 
Uit de Mastbosch uitspraak blijkt dat rekening moet worden ge-
houden met alle harde plancapaciteit (ECLI:NL:RVS:2019:1668, 
Hotel Mastbosch Breda). Uit deze uitspraak blijkt ook dat de 
kwantitatieve en kwalitatieve behoefte in samenhang bezien 
moet worden. Ook voor de kwalitatieve behoefte moet een con-
frontatie tussen vraag en aanbod plaatsvinden. Daarbij dienen de 
volgende kwalitatieve aspecten van het initiatief te worden afge-
wogen tegen het bestaande aanbod: locatie (meerwaarde voor 
de voorzieningenstructuur), doelgroep (meerwaarde voor de con-
sumentenverzorging), onderscheidend vermogen van het con-
cept en de vraag in hoeverre het initiatief (deels) een eigen vraag 
(behoefte) creëert.  
 
De kwantitatieve behoefte voor detailhandel wordt op basis van 
landelijke afspraken (Omzetkengetallennotitie 2020, Retailinsi-
ders) berekend op basis van distributief planologisch onderzoek 
(DPO). Dit is een modelmatige berekening waarin vraag en (feite-
lijk) aanbod op basis van diverse aannames tegen elkaar afgezet 
worden. De koopstromen, die gebaseerd zijn op feitelijk koopge-
drag bij feitelijk aanbod, zijn een belangrijke bron voor deze bere-
kening. Detailhandel creëert in algemene zin altijd een eigen 
vraag. Het simpelweg aftrekken van de harde plancapaciteit van 
de distributieve uitbreidingsruimte is modelmatig onjuist, omdat 
hierdoor geen recht wordt gedaan aan een verschuiving van 
koopstromen. Als aanbod wordt toegevoegd zullen immers meer 
bestedingen gebonden worden en kan mogelijk meer toevloeiing 
ontstaan. Deze nuance dient in acht te worden genomen bij de 
afweging van de harde plancapaciteit. 

1.3 Economisch functioneren 
Uitgangspunten 

Toelichting berekening 
 Er is een distributieve berekening voor het verzorgings-

gebied opgesteld (tabel 4). Dit is een modelmatige verre-
kening van vraag en aanbod. In tabel 3 zijn de uitgangs-
punten van de berekeningen opgenomen met bronver-
melding.  

 De berekening is opgesteld voor de sector dagelijkse ar-
tikelen en voor de huidige situatie (2022) en de toekom-
stige verwachte situatie (2030). Deze circa 10 jaarster-
mijn is gebruikelijk en conform de Handreiking voor de 
Ladder voor duurzame verstedelijking.  

 De berekening geeft enerzijds inzicht in het economisch 
functioneren van het bestaande aanbod in de huidige en 
toekomstige situatie. Dit uit zich in de totale omzet en de 
gemiddelde vloerproductiviteit. Anderzijds geeft de bere-
kening inzicht in de distributieve uitbreidingsruimte door 
het economisch functioneren af te zetten tegen een 
‘norm voor goed functioneren’.  

 De ‘norm voor goed functioneren’ wisselt sterk per ver-
zorgingsgebied. In perifere delen van Nederland blijkt uit 
onderzoek dat aanbod op een lager niveau nog steeds 
goed kan functioneren, met name als gevolg van lagere 
huurlasten. Ook bestaan er grote verschillen binnen de 
detailhandel en tussen formules.  

 Aangezien de berekeningen slechts een indicatie geven 
van de situatie in hoeverre het aanbod goed, gemiddeld 
of slecht functioneert en in hoeverre sprake is van kwan-
titatieve behoefte, dienen de uitkomsten ook genuan-
ceerd geïnterpreteerd te worden.   
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 Toelichting gehanteerde koopstromen 
 Er zijn geen koopstromen beschikbaar voor het verzor-

gingsgebied Dukenburg Zuid, maar wel voor de gehele 
wijk Dukenburg. Deze zijn gehanteerd voor het bereke-
nen van het economisch functioneren en de uitbreidings-
ruimte voor dagelijks aanbod in Dukenburg Zuid. 

 Uit het meest recente KSO voor Nijmegen (2016) blijkt 
dat er voor de wijk Dukenburg/Lindenholt sprake is van 
een binding van 63% in de dagelijkse sector. Het is 
waarschijnlijk dat de binding sinds 2016 wat is toegeno-
men, met de modernisering van drie supermarkten bin-
nen het verzorgingsgebied. Met de beoogde uitbreiding 
en modernisering van een nieuwe supermarkt (Lidl), en 
de toevoeging van andere voorzieningen, hebben inwo-
ners van de wijk minder reden om buiten het verzor-
gingsgebied de boodschappen te doen. De afvloeiing 
wordt daardoor mogelijk minder. Bovendien zou de toe-
nemende vergrijzing kunnen leiden tot een stijgende 
koopkrachtbinding. Een toenemende groep mensen zal 
namelijk dicht bij huis boodschappen willen doen. Om 
deze redenen zou de binding tot 2030 licht kunnen stij-
gen. We hanteren een binding van maximaal 70%.  

 Uit het KSO (2016) blijkt dat er sprake is van een toe-
vloeiing van € 14 miljoen in de dagelijkse sector in Du-
kenburg/Lindenholt. Uit de koopstroomgegevens komt 
naar voren dat Winkelcentrum Dukenburg veel koop-
kracht van buiten het stadsdeel trekt, onder meer uit Lin-
denholt, maar bij de drie buurtcentra is dat slechts in 
zeer beperkte mate het geval. Wel wordt tamelijk veel 
koopkracht getrokken uit de wijken Zwanenveld en Tol-
huis. Het aandeel omzet van buiten Dukenburg Zuid 
raamt BRO op ca. 30-35% (gehanteerd in berekening: 
32,5%). 
 

  
7  Uitgaande van een prijselasticiteit van 0,4 

Tabel 3: Uitgangspunten distributieve verzorgingsgebied 

Variabele  Waarde Bron 

Inwonertal  2022: 13.825 inwoners.  
2025/2030: 13.450 en 14.150 inwoners. 
Omdat er voor 2030 geen bevolkingsprognose voor de wijk Duken-
burg-Zuid beschikbaar is, is het verwachte inwonertal voor 2025 ge-
hanteerd. Daarna zou het inwonertal licht kunnen afnemen, of als ge-
volg van de door het college aangewezen ontwikkellocaties weer iets 
kunnen toenemen. Daarom is de verwachte bandbreedte voor het in-
wonertal in 2025 een geschikt gemiddelde om vanuit te gaan. 

CBS, Demografische verken-
ning Nijmegen (2018)  

Bestedingen per hoofd (€) Landelijk bedraagt de gemiddelde besteding per hoofd van de bevol-
king over 2019 (meest actueel) voor dagelijkse artikelen € 2.587,- 
(excl. BTW). Dit cijfer wordt gewoonlijk naar de lokale situatie gecorri-
geerd als het inkomensniveau in het verzorgingsgebied afwijkt van 
het landelijke gemiddelde. Het gemiddeld inkomen per inwoner in de 
wijk Dukenburg ligt 16% lager dan het landelijk gemiddelde. Daarom 
is een correctie op het landelijke bestedingscijfer toegepast en zo-
doende komt de besteding uit op € 2.418,-.7 
 
In de dagelijkse sector is al jaren sprake van een groei van online be-
stedingen. Tegelijkertijd is jaarlijks sprake van een groei van de toon-
bankbestedingen van 1% tot 3% per jaar. Deze effecten strepen we 
tegen elkaar weg.   

Retailinsiders (2020), Omzet-
kengetallennotitie 2019 
CBS Statline, Gemiddeld inko-
men per inwoner, 2018 
(meest actueel) 

Koopkrachtbinding 63% (huidig), maximaal 70% (2030) KSO, Nijmegen 2016 

Koopkrachttoevloeiing als 
aandeel van de omzet 

32,5% KSO, Nijmegen 2016 
Raming BRO 

Huidig winkelvloeroppervlak  4.372 m² wvo (exclusief Apotheken) Locatus, 2022 

Landelijk gemiddelde vloer-
productiviteit (€ per m² wvo).  

€ 7.577,- per m² wvo (5 jaars gemiddelde) Retailinsiders (2021) 
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 Huidig functioneren 2022 

 Het dagelijks aanbod in Dukenburg Zuid functioneert 
momenteel op een vloerproductiviteit van circa € 7.150 
per m² wvo. Dit ligt rond het landelijke vijfjaarsgemid-
delde. Op basis hiervan moet geconcludeerd worden dat 
het dagelijks aanbod momenteel goed en gezond kan 
functioneren.  

 
Distributieve uitbreidingsruimte 2030 

 Richting 2030 neemt de bevolking in de gemeente Nij-
megen toe, maar varieert de bevolkingsontwikkeling van 
de wijk Dukenburg Zuid van bevolkingskrimp in be-
paalde delen tot bevolkingsgroei in andere delen. We 
houden rekening met een bandbreedte van 13.450 tot 
14.150 inwoners. 

 Op basis van de prognose en de mogelijke stijging van 
koopkrachtbinding, ontstaat er in 2030 een distributieve 
uitbreidingsruimte van maximaal 300 m² wvo.  

 

Effecten 

 Het winkelvloeroppervlak (wvo) van de nieuwe Lidl is 
niet bekend, enkel het bruto vloeroppervlak (bvo). De 
meest gangbare verhouding wvo/bvo is 0,75. Dit bete-
kent dat het winkelvloeroppervlak van de nieuwe Lidl 
rond de 1.610 m2 wvo zal liggen. Met aftrek van het win-
kelvloeroppervlak van de bestaande Lidl (795 m2), zal 
met dit initiatief dus circa 815 m2 aan winkelvloeropper-
vlak worden toegevoegd in Dukenburg Zuid. Dit ligt bo-
ven de berekende uitbreidingsruimte voor de dagelijkse 
sector in Dukenburg Zuid.  

 Wanneer rekening wordt gehouden met deze uitbreiding 
komt de toekomstige vloerproductiviteit op circa € 6.525-
6.850 per m2 wvo te liggen. Door de uitbreiding daalt de 

vloerproductiviteit met 4% tot maximaal 9% ten opzichte 
van de huidige vloerproductiviteit. Dit is weliswaar een 
afname maar deze kan worden gezien als een aan-
vaardbaar ondernemersrisico. De beoogde uitbreiding 
en modernisering van de Lidl kan, samen met de andere 
nieuwe voorzieningen van dit initiatief, zorgen voor een 
sterkere binding aan en toevloeiing naar Dukenburg 
Zuid.  

 In de rapportage uit 2018 werd geconstateerd dat bij uit-
breiding/realisatie van 2 supermarkten in Meijhorst, uit-
breiding van 1 supermarkt in Weezenhof én uitbreiding 
van 1 supermarkt in Malvert de vloerproductiviteit van 
het bestaande en nieuwe aanbod ca. 10% onder het lan-

Kwaliteit boven kwantiteit  
Modelmatige berekening zijn gebaseerd op meerdere aannames. 
Het gaat immers om toekomstige ontwikkelingen en op voorhand 
kunnen die nooit exact voorspeld worden. De uitkomsten moeten 
als indicatie worden gezien. Bij winkelontwikkelingen wordt 
steeds meer waarde gehecht aan kwalitatieve aspecten. In de 
ruimtelijke ordening dient op basis van ruimtelijk relevante argu-
menten beoordeeld te worden of het consumentenbelang op de 
langere termijn wordt gediend (geen duurzame ontwrichting); het 
gaat niet om een verslechterde concurrentiepositie voor individu-
ele bedrijven. Bovendien gaat het om de aanvaardbaarheid van 
eventuele leegstandseffecten, niet om de aanvaardbaarheid van 
omzeteffecten. Inzicht in het omzeteffect is echter noodzakelijk 
om inzicht te krijgen in de kans op leegstand.  

Tabel 4: Economisch functioneren verzorgingsgebied, dagelijks 

 2022 2030 

Aantal inwoners 13.825 13.450 – 14.150 

Bestedingen per hoofd (€) 2.418 2.418 

Totale bestedingspotentieel (in mln. €)  33,4 32,5 – 34,2 

Koopkrachtbinding (%) 63% 70% 

Gebonden bestedingen (in mln. €)  21,1 22,8 – 24,0 

Koopkrachttoevloeiing als aandeel van de omzet (%) 32,5% 32,5% 

Koopkrachttoevloeiing absoluut (in mln. €) 10,1 11,0 – 11,5 

Totale bestedingen / omzet (in mln. €) 31,2 33,7 – 35,5 

Huidig winkelvloeroppervlak (m² wvo)  4.372 4.372 

Haalbaar winkelvloeroppervlak (m² wvo)   4.118 4.451 – 4.683 

Landelijk gemiddelde vloerproductiviteit (€ per m² wvo) 7.577 7.577 

Distributieve uitbreidingsruimte (m² wvo) afgerond - 100 – 300 
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 delijk gemiddelde komt te liggen en sluiting van een su-
permarkt niet uit te sluiten is. Anno 2022 zijn er 3 super-
markten gemoderniseerd in Dukenburg Zuid. Er is be-
wust de keuze gemaakt om de supermarkt in Malvert en-
kel intern uit te breiden en het winkelvloeroppervlak niet 
verder uit te breiden, kijkend naar de relatief beperkte 
uitbreidingsruimte op niveau van Dukenburg Zuid. De 
supermarkten in Meijhorst en Weezenhof krijgen wel de 
ruimte om uit te breiden.  

 Positief is dat met deze ontwikkeling moderne super-
markten overal dichtbij worden gerealiseerd en in de be-
hoefte van de consument wordt voorzien. Uit de Burger-
peiling 2019 blijkt dat winkelcentrum Weezenhof zeer 
slecht wordt beoordeeld, dit maakt actie noodzakelijk.    



Bijlage 2  Vorm vrije mer beoordeling
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1.  Inleiding  

 
1.1 Aanleiding 

 
In april 2017 is het winkelcentrum Weezenhof verwoest door een uitslaande brand. Vanaf 2019 worden 
plannen ontwikkeld om herbouw en herontwikkeling van het winkelcentrum mogelijk te maken. De thans 
voorliggende herontwikkeling betreft de bouw van een appartementencomplex boven op het te 
herbouwen winkelcentrum. Om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan 
opgesteld.  
In het Besluit milieueffectrapportage is in categorie D (sectie D 11.2) opgenomen dat de aanleg, 
wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject m.e.r.-beoordelingsplichtig is in gevallen 
waarin de activiteit betrekking heeft op 2.000 of meer woningen of een oppervlakte van 100 hectare of 
meer. De beoogde ontwikkeling blijft ruim onder deze drempelwaarden (119 woningen). Dit betekent 
dat kan worden volstaan met een zogenaamde 'vormvrije m.e.r.-beoordeling'. Dit document bevat deze 
beoordeling.  
 
1.2 Wat houdt een m.e.r.-beoordeling in? 

In een m.e.r.- beoordeling wordt getoetst of een m.e.r. procedure doorlopen moet worden. De wettelijke 
regeling voor de m.e.r.-beoordeling gaat uit van het principe 'nee, tenzij'. Dat wil zeggen, een 
volwaardige m.e.r.-procedure is alleen noodzakelijk als er sprake is van 'belangrijke nadelige gevolgen' 
die het betreffende project voor het milieu kan hebben. Daarbij moet het bevoegd gezag rekening 
houden met de omstandigheden zoals aangegeven in bijlage III van de EEG-richtlijn 
milieueffectbeoordeling, te weten:  
● de plaats van het project;  
● de kenmerken van het project;  
● de kenmerken van de potentiële milieueffecten (in samenhang met de eerste twee criteria).  
 
Het bevoegd gezag dient een m.e.r-beoordelingsbeslissing te nemen, waarin wordt aangegeven of wel 
of geen MER nodig is, gelet op de omvang van het project, de plaats van het project en de kenmerken 
van de potentiële (milieu)effecten en mogelijke mitigerende maatregelen. Deze beslissing wordt als 
bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen. 
 
1.3 Leeswijzer  

Deze m.e.r.-beoordelingsnotitie:  
● beschrijft in hoofdstuk 2 de plaats en kenmerken van het project;  
● licht in hoofdstuk 3 de verwachte effecten voor de verschillende milieueffecten toe;  
● geeft ten slotte in hoofdstuk 4 de conclusie weer voor de m.e.r.-beoordeling.  
  



2.  Plaats en kenmerken van het project 

 
2.1 Plaats van het project 

Het plangebied is gelegen aan Weezenhof 10e straat.  Het plangebied wordt aan de oostzijde begrensd 
door Weezenhof 5525-5512 en aan de westzijde door Weezenhof 5317-5301. Aan de noord- en 
zuidzijde wordt de grens gevormd door Weezenhof 10e straat en Weezenhof 5524-5516. In figuur 1 is 
de ligging van het plangebied globaal weergegeven. 
 

 
Figuur 1 
 
2.2 Kenmerken van het project 

Met het plan wordt de herontwikkeling van het winkelcentrum Weezenhof mogelijk gemaakt. De 
nieuwbouw gaat uit van het winkelcentrum en woningen in de plint met daarboven appartementen.  In 
totaal betreft de ontwikkeling 119 wooneenheden.  
Het complex varieërt in bouwhoogte van drie tot maximaal twaalf bouwlagen in een carré opstelling. Het 
parkeren voor bewoners, winkelend publiek en bezoekers zal op maaiveldniveau plaatsvinden. 
 

3.  Milieueffecten 

 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste milieueffecten van de beoogde ontwikkeling beschreven. 
Hiervoor wordt per sectoraal aspect een analyse gedaan om te bepalen of het project leid tot belangrijke 
nadelige milieugevolgen. 
 
3.1 Verkeer en parkeren 

Voor het verkeer is het belangrijke te bepalen dat het extra verkeer opgevangen kan worden op het 
huidige wegennet. Het plangebied wordt ontsloten door de Weezenhof 10e straat die aansluit op de Van 
Boetbergweg. De ontwikkeling heeft een verkeersaantrekkende werking. Op basis van het beoogde 
aantal woningen en winkels is berekend dat de verkeersgeneratie 1900 mvt/etmaal zal zijn. Gezien de 
uitstekende ontsluiting van de locatie zal deze verkeerstoename niet tot knelpunten leiden. Andere 
effecten zoals een afname van verkeersveiligheid zijn ook niet te verwachten.  
Op basis van de gemeentelijke parkeercijfers zouden er ongeveer 183 parkeerplaatsen gerealiseerd 
moeten worden om de parkeerbehoefte op te vangen. De parkeerbehoefte kan op eigen terrein worden 
opgevangen. Belangrijke nadelige milieugevolgen voor de aspecten verkeer en parkeren zijn daarmee 
uitgesloten. 
 



3.2 Geluid 

De functies die mogelijk worden gemaakt zijn in de Wet geluidhinder beschreven als geluidgevoelige 
functies (wonen). Gezien de ligging binnen de gezoneerde geluidsbronnen van de Weezenhof en de 
Van Boetbergweg is een akoestisch onderzoek noodzakelijk. Dit is verricht door Eco Consultancy 
(bijlage 4). Voor wegverkeerslawaai geldt dat ten gevolge van het wegverkeer over de gezoneerde 
wegen wel sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Er is geen sprake van 
overschrijding van de maximale ontheffingswaarde. Om de realisatie mogelijk te maken is het 
aanvragen van hogere waarden benodigd. In dit kader is gekeken of wordt voldaan aan de 
ontheffingsvoorwaarden, dit blijkt het geval. Daarmee kunnen belangrijke nadelige milieugevolgen voor 
het aspect geluid worden uitgesloten. 
Waarborging van een kwalitatief goed leefklimaat op het gebied van geluid wordt ondervangen in de 
wet Geluidhinder. Het activiteitenbesluit sluit hierop aan met richtlijnen voor het geluid van inrichtingen 
(wet Milieubeheer). Niet altijd biedt dit kader houvast. Soms is het beter om ook naar een besluit te 
kijken vanuit de optiek van een  “goede ruimtelijke ordening”. Dit kan er toe leiden om strenger te zijn 
dan de wet voorschrijft.  
In het geval van het winkelcentrum Weezenhof is daarom gekeken of de aanwezigheid van een hoog 
bouwvolume middels reflecties van invloed is op de geluidsbelasting en zodoende de geluidsbeleving. 
De bestaande bronnen zijn het wegverkeer en de Prins Clausschool. Uit ons onderzoek blijkt dat door 
reflecties de geluidsbelasting op de noordelijk gelegen woningen toeneemt in de ordegrote van 0,1dB 
tot 0,4dB. Aan de zuid, west en oostzijde is geen verschil meetbaar.   
Een dergelijke verschil in intensiteit is door het menselijk gehoor niet waarneembaar en zal dus geen 
merkbare gevolgen hebben voor de geluidsbeleving. Bezien vanuit een “goede ruimtelijke ordening” 
naar de geluidsbeleving als gevolg van reflecties, wordt dit in deze situatie aanvaardbaar geacht. 
 
3.3 Luchtkwaliteit 

Het plan heeft een verkeersaantrekkende werking. Het plan voorziet in de realisatie van een nieuw 
winkelcentrum met woningen. De verkeersaantrekkende werking van het nieuwe plan veroorzaakt ten 
opzichte van de bestaande situatie een toename van 247 mvt/etmaal (zie de verkeersnotitie 
“Verkeerszaken Winkelcentrum Wezenhof”, 8 november 2021). Hierdoor zal geen verslechtering van 
meer dan 3% ontstaan. Een verdere luchtverontreinigende werking wordt niet verwacht. De ontwikkeling 
valt daarbij onder de noemer ‘woningbouw tot 1.500 woningen langs één ontsluitingsweg’. Daarmee valt 
het onder de regeling NIBM (Niet in betekenende mate). Dit betekent dat nader onderzoek niet 
noodzakelijk is, de bijdrage aan luchtverontreinigende stoffen in de lucht is dusdanig klein dat deze niet 
in betekenende mate is.  
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is nog wel een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse 
van het plangebied gegeven. Dit is gedaan met behulp van de NSL-monitoringstool die bij het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort. De dichtstbijzijnde rekenpunten liggen over het 
plangebied. Uit de onderstaande figuur 2 blijkt dat de jaargemiddelde concentratie NO2 in 2019 ter 
plaatse onder de 18 μg/m3 bedraagt. 
 

 
Figuur 2 
 



Gezien de achtergrondwaar-den ruimschoots onder de wettelijke grenswaarden liggen zal de 
projectbijdrage met zekerheid niet leiden tot een overschrijding. Er is dan ook geen sprake van 
belangrijke nadelige milieugevolgen voor het aspect luchtkwaliteit. 
 
3.4 Externe veiligheid 

Binnen het plangebied ligt nu een propaantank. De propaantank is ten behoeve van het tijdelijke ‘Huis 
van de Weezenhof’. Bij de ontwikkeling van dit plan dient deze propaantank te worden verwijderd. Een 
propaantank midden in een woonwijk is ongewenst vanwege de over het algemeen ruim aanwezige 
alternatieven (gas, warmte, Electra). Met name het laden en lossen met tankauto’s van 20-40m3 kan in 
zeer uitzonderlijke gevallen een grote explosie veroorzaken. 

 
Locatie tijdelijke propaantank 
 
Het ‘Huis van de Weezenhof’ is een tijdelijke voorziening die als gevolg van dit plan zal komen te 
vervallen en daarmee ook de propaantank. 
Onder voorwaarde dat de propaantank verwijderd wordt zijn er voor dit plan geen nadelige effecten 
vanuit externe veiligheid. 
 
3.5 Bodem en water 

3.5.1 Bodem 

De beoogde ontwikkeling betreft een functiewijziging ten opzichte van de huidige situatie. Hierom is er 
bodemonderzoek noodzakelijk om aan te tonen dat de bodem geschikt is voor de nieuwe functie. 
Hiervoor is een bodemonderzoek uitgevoerd welke de conclusie van eerder uitgevoerde 
bodemonderzoeken bevestigd (bijlage 7) 
 
Bodemkwaliteit VOCl-verontreiniging 2021 (vluchtige organische gechloreerde koolwaterstoffen) 
Ter plaatse van de Weezenhof 5508 is in de grond een achtergrondwaarde-overschrijding gemeten aan 
PER (tetrachlooretheen). Naar verwachting vindt weinig of geen nalevering meer plaats naar het 
grondwater. In het grondwater is in het brongebied maximaal een tussenwaarde overschrijding gemeten 
aan PER en CIS (cis-dichlooretheen). Verder stroomafwaarts zijn licht verhoogde concentraties PER 
en CIS gemeten.  
 
Algemene bodemkwaliteit 2021  
Van zowel de onderzochte NEN parameters als asbest, zijn in de grond geen verhoogde gehalten 
gemeten. Daarnaast zijn in de bovengrond minimale gehalten PFAS gemeten. In het grondwater zijn, 
buiten de verhoogde concentraties PER en CIS geen andere parameters verhoogd. 
 
Conclusie  
De bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde bouw op deze locatie. 
 
3.5.2 Water 

Het plan behelst de herontwikkeling van Winkelcentrum Weezenhof, waarbij zowel 
commerciële/maatschappelijke voorzieningen als woningen gerealiseerd zullen worden. Het gaat hierbij 
om maximaal 119 huurwoningen. De ontwikkelingen zullen plaatsvinden op terrein van het door een 



brand verwoeste deel van het winkelcentrum. Het gaat hier om kadastraal perceel Hatert O 789 en 
omliggende percelen. In de bestaande situatie is het terrein grotendeel verhard, in de nieuwe situatie 
zal meer groen terugkomen. Er is daardoor een afname van verhard oppervlak. 

In of in de directe omgeving van het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Wel ligt het 
plangebied in een wijk waarin regenwaterriolering afstromend hemelwater naar oppervlaktewater 
afvoert. In de wijk Weezenhof ligt het oppervlaktewater rondom de wijk. De volgende figuur toont het 
plangebied en de dichtstbij gelegen watergang ten noorden van het plangebied. Het betreft de A-
watergang met nummer A-140055.  

 

Figuur 1. Overzicht legger wateren Waterschap Rivierenland. 

De gemeente heeft het oppervlaktewater overgedragen aan het Waterschap Rivierenland. Het 
regenwater wordt via het gescheiden stelsel van Dukenburg geloosd op het oppervlaktewater. Aan de 
lozing van water stelt het waterschap eisen. Als kwantitatief gezien geen sprake is van een toename 
van verhard oppervlak hoeft geen extra berging te worden gerealiseerd. In de bestaande situatie is 9914 
m2 verhard oppervlak aanwezig. In de nieuwe situatie wordt 9586 m2 verhard oppervlak aangelegd, 
waarvan een deel gerealiseerd zal worden als halfverharding of daktuin. De afname van het verharde 
oppervlak is tenminste 328 m2,  Dit betekent dat hiervoor geen aanvullende waterberging gemaakt hoeft 
te worden vanuit de eisen van Waterschap Rivierenland.  

De eerste waterberging zal plaatsvinden in de wadi’s binnen het plangebied. Vanuit de wadi’s wordt het 
water vertraagd naar de nieuw te graven watergang afgevoerd. Alleen bij nood situaties kan er directe 
overstort via de slokops plaatsvinden. Hierdoor stelt het Waterschap Rivierenland eisen aan de 
benodigde berging. 

Negatieve effecten als gevolg van de beoogde ontwikkeling op het watersysteem zijn hiermee 
uitgesloten.  
 

3.6 Fauna en flora 

Het plangebied heeft geen directe relatie met de beschermde natuurgebied (Natura 2000) in de 
omgeving van Nijmegen, er is ook geen significante schade te verwachten. 



Voor het plangebied is een quickscan fauna en flora uitgevoerd en een vervolg onderzoek. Hieruit komt 
de volgende conclusie: De aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen is redelijkerwijs 
uitgesloten door het ontbreken van waarnemingen hiervan. Doordat er geen verblijven zijn 
waargenomen binnen het projectgebied, is er geen sprake van een negatief effect op 
vleermuisverblijven als gevolg van de voorgenomen ontwikkelingen. 

Tevens is er een Boom Effect Analyse (BEA) uitgevoerd voor drie bomen binnen het plangebied. Bij 
een vervolg BEA moet bepaald worden welke maatregelen genomen moeten worden voor duurzaam 
behoud van de bomen. 

Fauna en flora staat de realisatie van het plan niet in de weg. 

3.7 Niet gesprongen explosieven 

Het plangebied betreft een niet verdacht gebied. Er worden geen niet-gesprongen explosieven 
verwacht. Het protocol toevalstreffers is wel van toepassing. 

3.8 Cultuurhistorie en archeologie 

3.8.1 Cultuurhistorie 

Het plangebied valt binnen gebiedstype 1 van de cultuurhistorische beleidskaart van de gemeente 
Nijmegen. Bij gebiedstype 1 gaat het om gebieden waarin cultuurhistorisch waardevolle elementen in 
mindere mate aanwezig zijn. De waardenkaart is de basis voor de cultuurhistorische inbreng bij 
ruimtelijke plannen. Voor het plangebied geldt dat er geen cultuurhistorische waarden binnen het 
plangebied worden weergegeven. 
Negatieve gevolgen voor cultuurhistorische waarden zijn daarmee uitgesloten. 

3.8.2 Archeologie 

Het plangebied Winkelcentrum Weezenhof lag voor de bestemmingsplanwijziging in een gebied met de 
wetgevingszone - waarde archeologie 1. 

Vanwege de voorgenomen ontwikkeling zijn er twee vooronderzoeken uitgevoerd, waarop door de 
Gemeente Nijmegen een beoordeling heeft plaatsgevonden. De resultaten van het vooronderzoek 
staan in bijlagen 11 en 12. 

Op basis van de resultaten van deze onderzoeken kan worden geconcludeerd dat binnen het 
plangebied de oorspronkelijke bodem nog grotendeels intact is en dat er een hoge archeologische 
verwachting bestaat voor holocene nederzettingsresten en/of begravingen vanaf het neolithicum tot en 
met Romeinse tijd. 

Ook kan nog geen gespecificeerde archeologische verwachting worden opgesteld. Daarvoor dient meer 
onderzoek te worden uitgevoerd op basis waarvan de Gemeente Nijmegen als bevoegd gezag een 
selectiebesluit kan nemen over al dan niet het behouden van een eventuele vindplaats. 

Dit vervolgonderzoek dient te worden uitgevoerd in de vorm van een Opgraving variant archeologische 
begeleiding van de ondergrondse sloop gevolgd door een Inventariserend Veldonderzoek door middel 
van proefsleuven waarbij het hele plangebied wordt onderzocht. 

Het is niet mogelijk om dit onderzoek voorafgaand aan de bestemmingsplanwijziging binnen het 
plangebied uit te voeren. Het winkelcentrum blijft tot namelijk tot aan de sloop en nieuwbouw in gebruik.  

De gemeente Nijmegen heeft besloten om de fase van onderzoek naar de fase van de benodigde 
omgevingsvergunning door te schuiven. Er zal een vooraf door de gemeente Nijmegen goedgekeurd 
archeologisch Programma van Eisen ten behoeve van een Opgraving (variant van archeologische 
begeleiding) van de sloop gevolgd door een Inventariserend Veldonderzoek door proefsleuven moeten 
worden aangeleverd. 



Het uitgevoerde onderzoek heeft voldoende gegevens opgeleverd om te kunnen concluderen dat de 
huidige wetgevingszone - waarde archeologie 1 , een lage of onbekende waarde, niet passend is voor 
het plangebied. Daarom zal het plangebied met deze bestemmingsplanwijziging worden 
opgewaardeerd en de dubbelbestemming waarde archeologie – 2 krijgen. 

Archeologie levert geen belemmering voor de ontwikkeling op. 

3.9 Mitigerende maatregelen 

Uit voorgaande analyse van de verschillende sectorale aspecten blijkt dat er geen mitigerende 
maatregelen benodigd zijn om belangrijke nadelige milieugevolgen uit te kunnen sluiten. Wel geldt er 
een uitvoeringsvereiste. Zo is er met betrekking tot geluid een besluit hogere waarden benodigd. 

4.  Conclusie 

Uit de analyse van de verschillende sectorale aspecten blijkt dat er geen sprake zal zijn van belangrijke 
nadelige milieugevolgen. Het doorlopen van een volledige m.e.r. procedure wordt niet noodzakelijk 
geacht. 

 



Bijlage 3  Quickscan bedrijven en 
milieuzonering
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1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft in opdracht van Buro Stedenbouw een onderzoek ‘bedrijven en milieuzonering’ 
uitgevoerd ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging voor de herontwikkeling van het winkelcen-
trum Weezenhof. De initiatiefnemer is voornemens het winkelcentrum te herontwikkelen tot een com-
plex met op de begane grond supermarkt en winkel voorzieningen. Hierboven zullen appartementen 
worden gerealiseerd. Daarom is indicatief onderzocht of deze bedrijvigheid een belemmering vormt 
voor de geplande woningen en of het plan een belemmering kan vormen voor de bedrijvigheid. De 
VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) dient hierbij als onderlegger. In figuur 1.1 is de 
situering van het plan weergegeven. 
 

 
Figuur 1.1 Plangebied 
 
Het onderzoek betreft stap 1 uit de ruimtelijke onderbouwing: het toetsen of het plan is gelegen bin-
nen de richtafstanden van toepassing op de omliggende bedrijven. 
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2 BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING 
 
Bij een bestemmingsplanwijziging biedt de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) een 
handreiking voor het toepassen van een goede ruimtelijke ordening. De publicatie geeft voor verschil-
lende bedrijfsmatige activiteiten en milieuthema’s een richtafstand. Is de afstand tussen de geplande 
woningbouw en bedrijvigheid kleiner dan de richtafstand, dan is een uitgebreid onderzoek gewenst. 
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de richtafstanden van bedrijvigheid rondom het 
plan. 
 
2.1 Gebiedstypering 
De publicatie maakt voor de beoordeling onderscheid in twee gebiedstypen. Een rustige woonwijk is 
een woonwijk, die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden 
voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de ran-
den (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijk-
baar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief 
verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied. 
 
Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen 
komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het bui-
tengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden be-
schouwd. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend.  
 
De directe omgeving van het plan bevat matig functiemenging van bedrijven, maatschappelijke be-
stemmingen en detailhandels. Daarom wordt het gebied getypeerd als een gemengd gebied. 
 
2.2 Richtafstanden 
In de publicatie worden per milieucategorie richtafstanden gesteld zoals weergegeven in tabel 2.1. 
 
Tabel 2.1 Richtafstanden per categorie 

milieucategorie afstand in rustig gebied [m] 
1 0 
2 10 
3.1 30 
3.2 50 
4.1 100 
4.2 200 
5.1 300 
5.2 500 
5.3 700 
6 1.000 

 
De weergegeven afstanden geven de grootste van de afstanden met betrekking tot geur, stof, geluid 
of gevaar weer. Binnen de diverse categorieën is vaak een specifiek thema maatgevend voor de af-
stand, maar in dit onderzoek wordt in beginsel de grootste afstand gehanteerd tenzij het bestem-
mingsplan aanleiding geeft om hiervan af te wijken. In de Staat van bedrijfsactiviteiten behorend bij 
een bestemmingsplan worden doorgaans alleen de afstanden voor rustig gebied weergegeven. 
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3 VIGERENDE BESTEMMINGSPLANNEN 
 
3.1 Relevante omliggende bestemmingsplannen 
Het plangebied is gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Nijmegen Dukenburg’. Figuur 3.1 het plan-
gebied (rood gearceerd) met omringde bestemmingen weer. 
 

 
Figuur 3.1 Bestemmingen rondom het plangebied 
 
3.2 Bestemmingen binnen 300 meter 
Binnen dorpskernen of aan de randen daarvan kunnen normaliter bestemmingen tot en met milieuca-
tegorie 4.2 aanwezig zijn. De bijhorende richtafstand bedraagt 200 meter. Inrichtingen in hogere mili-
eucategorieën horen doorgaans thuis op bedrijventerreinen of krachtens de Wet geluidhinder gezo-
neerde industrieterreinen en worden in de volgende paragraaf behandeld.  
 
In figuur 3.2 zijn de richtafstanden tot en met 200 meter rondom het plangebied geprojecteerd. Hierbij 
zijn ook relevante bestemmingen genummerd. Deze bestemmingen worden onder de figuur nader 
toegelicht. 
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Figuur 3.2 Relevante bestemmingsplannen binnen 300 meter tot het plangebied. 
 
Direct rondom het plan zijn twee bestemmingen gelegen welke mogelijk voor belemmeringen kunnen 
zorgen voor de realisatie van het plan. Op de begane grond van het nieuw te realiseren winkelcen-
trum (1) wordt een supermarkt gerealiseerd. De richtafstand van een supermarkt, voor een gemengd 
gebied, betreft 0 meter. Echter leert ons de ervaring dat de activiteiten van supermarkten voor geluid-
overlast kunnen zorgen. Daarom wordt geadviseerd om, wegens de aanwezigheid van de apparte-
menten boven de supermarkt, een akoestisch onderzoek uit te voeren. 
 
Ten westen van het plan is een maatschappelijke bestemming gelegen (2). Hiervoor geldt een milieu-
categorie 2, welke een richtafstand bevat van 10 meter. Derhalve zal deze bestemming niet voor be-
lemmeringen zorgen met betrekking tot de realisatie van het plan. 
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3.3 Bestemmingen op meer dan 300 meter 
Inrichtingen tot milieucategorie 4.2 kennen een richtafstand tot ten hoogste 200 meter. Op grotere 
afstand zijn derhalve alleen inrichtingen vanaf categorie 5.1 potentieel belemmerend in relatie tot het 
plangebied. De grootste richtafstand voor een gemengd gebied bedraagt 1.000 meter. In figuur 3.3 is 
deze zone rond het plangebied weergegeven. 
 

 
Figuur 3.3 Relevante bestemmingsplannen buiten 300 meter tot het plangebied. 
 
Op circa 750 meter in zuidoostelijke richting is een bedrijventerrein (3) gesitueerd. Het berdrijventer-
rein is in beslag van ‘De Hamer Beton B.V’; een betonfabriek. Voor een betonfabriek geldt een maxi-
male milieucategorie van 5.2, waarvoor een richtafstand geldt van 300 meter. Derhalve is deze be-
stemmingen met betrekking tot de realisatie van het voorliggend plan niet relevant te noemen. 
 
Op circa 750 meter in oostelijke richting is een bedrijf (4) gelegen, welke getypeerd wordt als ‘groot-
handel in veevoeders’. Voor een dergelijke bestemming geldt een maximaal milieucategorie 4.2, wel-
ke een richtafstand van 200 meter bevat. Derhalve is deze bestemmingen met betrekking tot de reali-
satie van het voorliggend plan niet relevant te noemen. 
 
In een bereik van 200 tot 1.000 meter afstand van het plan zijn diverse andere bestemmingen gele-
gen. Echter valt geen van deze bestemmingen te categoriseren in een milieucategorie van 5.1 of ho-
ger. Derhalve zorgen deze bestemmingen voor geen belemmering van het plan en wordt nader on-
derzoek niet noodzakelijk geacht. 
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4 CONCLUSIE 
 
In het kader van de herontwikkeling van het winkelcentrum Weezenhof is middels een quickscan on-
derzocht of in de nabijheid van het plangebied bestemmingen aanwezig zijn die het woon- en leefkli-
maat nadelig kunnen beïnvloeden. Wegens de aanwezigheid van een supermarkt op de begane 
grond van het nieuw te realiseren winkelcentrum, wordt geadviseerd een nader akoestisch onderzoek 
uit te voeren in relatie tot de nieuwe woningen op de verdiepingen. Andere bestemmingen rondom het 
plan zullen niet voor een belemmering zorgen. Hiervoor wordt nader onderzoek dan ook niet noodza-
kelijk geacht 
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SAMENVATTING 
 
De initiatiefnemer heeft het voornemen het bestaande winkelcentrum Weezenhof in Nijmegen te her-
ontwikkelen. Op de begane grond en eerste verdieping wordt detailhandel, dienstverlenende functies 
en appartementen gerealiseerd. De appartementen zijn op de begane grond en 1e verdieping alleen 
aan de westzijde van het pand gesitueerd. Vanaf de 2e verdieping tot en met de 11e verdieping wor-
den appartementen aan alles zijdes van het pand gerealiseerd. Econsultancy heeft voor het voorge-
nomen plan een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. Bij de projectie van een nieu-
we geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeers-
lawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Van 
Boetbergweg en het Weezenhof die deels niet-gezoneerd is. In het kader van een goede ruimtelijke 
ordening wordt tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde weg (Weezenhof) in het onderzoek betrok-
ken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk ge-
maakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.  
 
Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van het appartementencom-
plex. Ter plaatse van de maatgevende gevelzijde van het complex zijn toetspunten variërend van de 
begane grond tot en met de 11e verdieping gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand 
van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 
2020.2.  
 
Alleen als gevolg van het gezoneerde deel van het Weezenhof treedt een overschrijding op van de 
ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. Het niet-gezoneerde deel van de Van Boetberg-
weg voldoet aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. De maximaal te ontheffen waarde van 
63 dB wordt niet overschreden. Voor het Weezenhof is een afweging van geluidsreducerende maat-
regelen noodzakelijk.  
 
Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. Vanwege het gezoneerde deel 
van het Weezenhof dient een hogere waarde te worden aangevraagd. Voor de appartementen waar 
een hogere waarde wordt aangevraagd moeten de maatregelen worden getroffen zoals beschreven 
in paragraaf 5.3. Voor de appartementen aan de noord- en westzijde van het pand dient het akoes-
tisch klimaat in de appartement (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de 
omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de appartementen is tevens een nader onder-
zoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk. Hiermee wordt een goed woon- en leefklimaat 
gewaarborgd.  
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1 INLEIDING 
 
De initiatiefnemer heeft het voornemen het bestaande winkelcentrum Weezenhof in Nijmegen te her-
ontwikkelen. Op de begane grond en eerste verdieping wordt detailhandel, dienstverlenende functies 
en appartementen gerealiseerd. De appartementen zijn op de begane grond en 1e verdieping alleen 
aan de westzijde van het pand gesitueerd. Vanaf de 2e verdieping tot en met de 11e verdieping wor-
den appartementen aan alles zijdes van het pand gerealiseerd. Econsultancy heeft voor het voorge-
nomen plan een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. In figuur 1.1 is de situering van 
het appartementencomplex met winkelcentrum weergegeven. 
 

 
Figuur 1.1 Situering appartementencomplex met winkelcentrum                    © OpenStreetMap 

 
Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een 
akoestisch onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in 
de geluidszone van de Van Boetbergweg en het Weezenhof die deels niet-gezoneerd is. In het kader 
van een goede ruimtelijke ordening wordt tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde weg (Weezenhof) 
in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige be-
stemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.  
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2 TOETSINGSKADER 
 
Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het be-
voegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen, heeft een 
geluidbeleid opgesteld voor het vaststellen van hogere waarden voor wegverkeerslawaai. In para-
graaf 2.2 wordt nader ingegaan op de voorwaarden voor het verlenen van hogere waarden.  
 
2.1 Wet geluidhinder 
In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een 
maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze 
zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de geluidgevoelige be-
stemmingen gelegen zijn in de zone van de weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient 
de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.  
 
Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsredu-
cerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van 
overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet 
kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vast-
stellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch on-
derzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning. 
 
In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 
30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader 
van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar 
het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. Voor de beoordeling van het woon- 
en leefklimaat wordt aangesloten bij de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wet geluid-
hinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen 
hogere waarden worden vastgesteld. 
 
Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar 
de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve ge-
luidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoor-
schrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is 
geen wettelijke richtlijn opgesteld. 
 
2.2 Gemeentelijk geluidbeleid 
De gemeente Nijmegen heeft de “Beleidsregels Hogere Waarden Wet Geluidhinder 2013” vastge-
steld. Als de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt overschreden dan zijn geluidsgevoelige 
bestemmingen alleen toegestaan als er een hogere waarde is vastgesteld door het college van B&W. 
De hoofdlijnen van dit beleid worden hierna beschreven. Een hogerewaardeprocedure voor woningen 
kan alleen worden gestart indien ten minste aan één van de volgende criteria wordt voldaan:  

1. De woning vervangt bestaande bebouwing;  
2. De woning schermt bestaande of nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen doel-

matig af (in aantal ten minste de helft van het aantal woningen waaraan de afschermende 
functie wordt toegekend);  

3. De woning vult een open plaats op tussen de bestaande bebouwing;  
4. De woning is een bedrijfswoning;  
5. De woning ligt in binnen een straal van 500 m vanaf een OV knooppunt. 

 
  



 

Rapport 16103.001 versie D1  Pagina 4 van 10 

Een hogere waarde kan vastgesteld worden als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
• de woning heeft ten minste één geluidsluwe zijde;  
• ten minste één buitenruimte van deze woning ligt aan de geluidsluwe zijde;  
• als de geluidsbelasting van de woning hoger is dan 53 dB vanwege wegverkeer en/of 58 dB 

railverkeer, dan ligt ten minste één slaapkamer aan de geluidsluwe zijde. 
 
2.3 Samenvatting toetsingskader 
Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het 
toetsingskader is de realisatie van een appartementencomplex met een winkelcentrum binnen de 
bebouwde kom van Nijmegen. 
 
Tabel 2.1  Samenvatting toetsingskader 

geluidsbron zonebreedte 
[m] 

ten hoogste toelaatbare 
geluidsbelasting [dB] 

maximaal te ontheffen 
geluidsbelasting [dB] 

Van Boetbergweg (bibo) 
Van Boetbergweg (bubo) 

350 
400 

48 
48 

63 
63 

Weezenhof (50 km/uur) 200 48 63 
Weezenhof (30 km/uur) - 48 - 
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3 UITGANGSPUNTEN 
 
3.1 Brongegevens 
De brongegevens van de Van Boetbergweg en het Weezenhof zijn aangeleverd door de gemeente 
Nijmegen. Het betreft een overdrachtsmodel (prognosejaar 2031) waarin alle wegen zijn opgenomen. 
Van de omliggende 30 km/uur wegen waar geen gegevens bekend van zijn, is per woning maximaal 
vijf verkeersbewegingen aangehouden. De aangeleverde gegevens zijn opgenomen in bijlage 1.  
 
Door de realisatie van het plan zal er een toename plaatsvinden van het verkeer op de omliggende 
wegen. In overleg met de verkeerskundige van de gemeente is bepaald dat er een toename is van 
600 verkeersbewegingen ten opzichte van de bestaande situatie. In bijlage 2 zijn de volledige invoer-
gegevens van de wegen opgenomen. 
 
3.2 Plangegevens 
Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van het appartementencom-
plex. Ter plaatse van de maatgevende gevelzijde van het complex zijn toetspunten variërend van de 
begane grond tot en met de 11e verdieping gemodelleerd. In figuur 3.1 is het appartementencomplex 
met de situering van de toetspunten weergegeven en een impressie van de nieuwbouw. 
 

 
Figuur 3.1 Impressie appartementencomplex  
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4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING 
 
4.1 Toets Wet geluidhinder 
De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met 
behulp van het programma Geomilieu, versie 2020.2. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform 
artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing 
is voor wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, mag bij de bepaling van de ge-
luidsbelasting als gevolg van deze wegen wel worden aangesloten bij art. 110g en het Reken- en 
meetvoorschrift geluid (2012) wat betreft de toe te passen aftrek1. De hoogst berekende geluidsbelas-
tingen zijn per zijde beknopt in tabel 4.1 weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn in 
bijlage 3 opgenomen. 
 
Tabel 4.1  Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (LDEN [dB]) 
toetspunt / omschrijving Van Boetbergweg Weezenhof (totaal) Weezenhof (gezoneerd) 
01-08 / noordzijde 48 55 55 
09-25 / oostzijde 42 48 31 
26-31 / zuidzijde 35 39 37 
32-49 / westzijde 47 52 52 
50-60 / binnenzijde 37 33 32 

 
Alleen als gevolg van het gezoneerde deel van het Weezenhof treedt een overschrijding op van de 
ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. Het niet-gezoneerde deel van de Van Boetberg-
weg voldoet aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. De maximaal te ontheffen waarde van 
63 dB wordt niet overschreden. Voor het Weezenhof is een afweging van geluidsreducerende maat-
regelen noodzakelijk.  
 
4.2 Toets gemeentelijk geluidbeleid 
In de onderstaande figuur is de geluidsbelasting (incl. aftrek) als gevolg van het Weezenhof weerge-
geven. 
 

 
Figuur 4.1 Geluidsbelasting t.g.v. Weezenhof   
                                                      
1 Uitspraak RvS ECLI:NL:RVS:2015:2409 d.d. 29 juli 2015 onder punt 5 en punt 8 
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De overschrijdingen treden op bij alle appartementen aan de noordzijde en deels aan de westzijde, 
aangegeven met rode lijnen. Een hogerewaardeprocedure voor woningen kan worden gestart, omdat 
er sprake is van een vervanging van de bestaande bebouwing. Verder kan een hogere waarde wor-
den vastgesteld als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

• de woning heeft ten minste één geluidsluwe zijde;  
• ten minste één buitenruimte van deze woning ligt aan de geluidsluwe zijde;  
• als de geluidsbelasting van de woning hoger is dan 53 dB vanwege wegverkeer dan ligt ten 

minste één slaapkamer aan de geluidsluwe zijde. 
 
Op basis van de tekeningen beschikken de appartementen vanaf de 2e verdieping over een achterge-
vel die gelegen is aan de ‘binnenzijde’. Gezien de berekende geluidsbelastingen van ten hoogste 37 
dB (incl. aftrek) is er sprake van een geluidluwe zijde. Alleen de appartementen op de begane grond 
en de 1e verdieping aan de westzijde van het pand hebben geen geluidluwe gevel. Het betreft vier 
appartementen. Deze appartementen voldoen niet aan de voorwaarde van een geluidluwe zijde. In 
hoofdstuk 5 worden maatregelen geadviseerd om aan het beleid te voldoen. 
 

 
Figuur 4.2 Links begane grond en rechts 1e verdieping 
 
Aan de noordzijde van het pand, vanaf de 2e verdieping worden buitenruimtes gesitueerd. Omdat de 
buitenruimtes niet gelegen zijn aan een geluidluwe zijde, moet worden afgeweken van de voorwaarde 
zoals genoemd in het gemeentelijk geluidbeleid. Maatregelen zijn nodig om een geluidluwe zijde te 
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creëren. Verder moet ten minste één slaapkamer aan de geluidluwe zijde liggen wanneer de geluids-
belasting op een appartement hoger is dan 53 dB. 
 
In het volgend hoofdstuk worden de maatregelen overwogen om de geluidbelasting te verlagen en of 
maatregelen bij de ontvanger nodig zijn om aan het gemeentelijk geluidbeleid te voldoen. 
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5 MAATREGELENAFWEGING 
 
Als gevolg van het gezoneerde deel van het Weezenhof wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbe-
lasting van 48 dB overschreden. Conform de Wet geluidhinder dient een maatregelenonderzoek 
plaats te vinden. Hierbij dienen achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen te worden 
overwogen.  
 
5.1 Bronmaatregelen 
Het beperken van de verkeersintensiteiten van het Weezenhof zijn onder andere vanuit verkeerskun-
dig oogpunt geen reële maatregelen. Het verlagen van de maximumsnelheid van 50 km/uur naar 30 
km/uur zal een reductie van circa 3 dB opleveren. De reductie is echter niet voldoende om aan de ten 
hoogste toelaatbare geluidsbelasting te voldoen. Aanvullende maatregelen aan de appartementen 
zullen dan alsnog nodig zijn om aan de voorwaarden van het gemeentelijk geluidbeleid te voldoen. 
 
Het Weezenhof beschikt over een referentiewegdek (AC 16 surf). Met een stiller wegdektype (zoals 
SMA-NL5) kan een reductie van circa 1 dB behaald worden. Het vervangen van de bestaande ver-
harding en de beperkte te behalen reductie wordt niet doelmatig geacht. Voor een efficiënte bron-
maatregel dient over 165 meter lengte van het Weezenhof het wegdektype te worden vervangen. Bij 
een eenheidsprijs van € 35,- per m² bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek 
minstens € 43.000,-. Een dergelijke investering is gezien de beperkte reductie niet doelmatig.  
 
5.2 Overdrachtsmaatregelen 
Het vergroten van de afstand tussen de weg en het appartementencomplex is gezien de beperkte 
ruimte op het perceel niet efficiënt. 
 
Het plaatsen van een geluidsscherm langs het Weezenhof kan een effectief middel zijn om het geluid 
in de woonomgeving terug te dringen. Het realiseren van overdrachtsmaatregelen in de nabijheid het 
parkeerterrein en winkels zal als bezwaarlijk worden gezien. Vaak is daar geen ruimte voor en past 
een dergelijk scherm niet in een stedelijke omgeving. Gezien de ligging van het plan en de hoogte 
van de geplande bebouwing zal een hoog geluidscherm nodig zijn om voldoende afscherming te bie-
den. De kosten voor de overdrachtsmaatregelen staan in dit geval niet in verhouding met de te beha-
len reductie. Derhalve zal het realiseren van overdrachtsmaatregelen voor het plan op overwegende 
bezwaren van stedenbouwkundige aard stuiten. 
 
5.3 Maatregelen aan de ontvanger 
Indien een appartement over een buitenruimte beschikt dan dient deze aan de geluidluwe zijde gesi-
tueerd te worden. Deze eis geldt voor maximaal één buitenruimte per woning. Indien een apparte-
ment over slechts één buitenruimte beschikt en deze is gesitueerd aan de noordzijde of westzijde van 
het pand dan moet de buitenruimte afsluitbaar worden gemaakt. Omdat de maximaal te ontheffen 
waarde niet wordt overschreden, is het toepassen van een dove gevel niet noodzakelijk.  
 
De eventuele gesloten borstwering en balkonbeglazing (in gesloten toestand) moet voldoende ge-
luidwerend zijn zodat de achterliggende gevel geluidluw is. Bij een afsluitbare buitenruimte moet ter 
plaatse van het plafond akoestisch absorberend materiaal worden aangebracht. Voor een buitenruim-
te geldt dat er sprake moet zijn van een sterk geventileerde buitenruimte die qua luchtkwaliteit gelijk-
waardig moet zijn aan de buitenlucht. In het kader van de omgevingsvergunning moet dit nader on-
derzocht worden. 
 
De vier appartementen zoals aangegeven in figuur 4.2 hebben geen geluidluwe gevel. Om een ge-
luidluwe gevel te creëren is het advies om net zoals bij de appartementen aan de noordzijde ruimte 
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beschikbaar te stellen voor een buitenruimte. Ook hier geldt dat een buitenruimte in gesloten toestand 
voldoende geluidwerend zijn zodat de achterliggende gevel geluidluw is.  
 
Verder moet in het definitieve ontwerp, wanneer de geluidsbelasting op de gevel van een apparte-
ment hoger is dan 53 dB, ten minste één slaapkamer aan de geluidluwe zijde liggen.  
 
5.4 Aanvraag hogere waarden 
Voor de appartementen aan de noord- en westzijde van het pand dient ten gevolge van de over-
schrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van het gezoneerde deel van het Weezen-
hof een hogere waarde bij het college van B&W te worden aangevraagd. In bijlage 5 is de geluidsbe-
lasting (incl. aftrek) als gevolg van het Weezenhof weergegeven. De gemeente kan hierbij de volgen-
de kenmerken van het plan in overweging nemen: 

- met het plan wordt met de nieuwbouw de bestaande bebouwing vervangen; 
- bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet doelmatig of stuiten op overwegende bezwaren; 
- de berekende geluidsbelastingen zijn lager dan de maximaal te ontheffen waarde; 
- de maatregelen worden getroffen zoals beschreven in paragraaf 5.3; 
- middels een nader onderzoek naar de karakteristieke geluidwering van de gevels wordt het 

vereiste binnenniveau conform het Bouwbesluit 2012 gewaarborgd. 
 
5.5 Cumulatieve geluidsbelasting 
Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar 
de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). In het kader van een 
goede ruimtelijke ordening is inzicht in de gecumuleerde geluidsbelasting wenselijk. Maatgevend voor 
de cumulatieve geluidsbelasting is het wegverkeer over het Weezenhof. De cumulatieve geluidsbe-
lasting bedraagt ten hoogste 60 dB (excl. aftrek). In bijlage 4 is de cumulatieve geluidsbelasting per 
toetspunt weergegeven. 
 
5.6 Conclusie 
Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. Vanwege het gezoneerde deel 
van het Weezenhof dient een hogere waarde te worden aangevraagd. Voor de appartementen waar 
een hogere waarde wordt aangevraagd moeten de maatregelen worden getroffen zoals beschreven 
in paragraaf 5.3. Voor de appartementen aan de noord- en westzijde van het pand dient het akoes-
tisch klimaat in de appartement (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de 
omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de appartementen is tevens een nader onder-
zoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk. Hiermee wordt een goed woon- en leefklimaat 
gewaarborgd.  



 

 

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder 
  





Model: Verkeersprognose 2031-74 Hoog
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID Naam Omschr. Type Wegdek V(LV(D)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

         61 Weezenhof Weezenhof Verdeling W0  50   1931,70   6,88   3,12
         62 Weezenhof Weezenhof Verdeling W0  30   2507,91   6,90   3,11
         63 Weezenhof Weezenhof Verdeling W0  50   1931,70   6,88   3,12
         64 Weezenhof Weezenhof Verdeling W0  50   3150,39   6,89   3,12
         65 Malvert Malvert Verdeling W0  50   3372,18   6,89   3,11

         66 Weezenhof Weezenhof Verdeling W0  50   3150,39   6,89   3,12
         67 Weezenhof Weezenhof Verdeling W0  50   3150,39   6,89   3,12
         68 Weezenhof Weezenhof Verdeling W0  50   3150,39   6,89   3,12
         69 Weezenhof Weezenhof Verdeling W0  50   3150,39   6,89   3,12
         70 Weezenhof Weezenhof Verdeling W0  50   2738,59   6,48   3,55

         71 Weezenhof Weezenhof Verdeling W0  50   2738,59   6,48   3,55
         72 Weezenhof Weezenhof Verdeling W0  50   2738,59   6,48   3,55
         73 Weezenhof Weezenhof Verdeling W0  50   2738,59   6,48   3,55
         74 Weezenhof Weezenhof Verdeling W0  50   2738,59   6,48   3,55
         75 Weezenhof Weezenhof Verdeling W0  30   2549,23   6,90   3,11

         76 Weezenhof Weezenhof Verdeling W0  30   2549,23   6,90   3,11
         77 Weezenhof Weezenhof Verdeling W0  30   2664,83   6,89   3,10
         78 Weezenhof Weezenhof Verdeling W0  30   3581,66   6,89   3,10
         79 Weezenhof Weezenhof Verdeling W0  50   3581,66   6,89   3,10
         80 Weezenhof Weezenhof Verdeling W0  50   3581,66   6,89   3,10

         81 Weezenhof Weezenhof Verdeling W0  30   3813,69   6,90   3,11
         82 Weezenhof Weezenhof Verdeling W0  50   6227,60   6,89   3,11
         83 Weezenhof Weezenhof Verdeling W0  30   3813,69   6,90   3,11
         84 Weezenhof Weezenhof Verdeling W0  50   6227,60   6,89   3,11
         85 van Boetbe van Boetbergweg Verdeling W0  50  19565,85   6,60   3,40

         86 Staddijk Staddijk Verdeling W0  50   3076,10   6,49   3,52
         87 Staddijk Staddijk Verdeling W0  30   2751,26   6,89   3,12
         88 Staddijk Staddijk Verdeling W0  50   3076,10   6,49   3,52
         89 Staddijk Staddijk Verdeling W0  30   2402,50   6,89   3,12
         90 Staddijk Staddijk Verdeling W0  30   2402,50   6,89   3,12

         91 Staddijk Staddijk Verdeling W0  30   2402,50   6,89   3,12
         95 Aldenhof Aldenhof Verdeling W0  50   1473,08   6,89   3,12
         98 Aldenhof Aldenhof Verdeling W0  50   1473,08   6,89   3,12
        101 Aldenhof Aldenhof Verdeling W0  50   1775,74   6,90   3,10
        102 Aldenhof Aldenhof Verdeling W0  50   1775,74   6,90   3,10

        103 Aldenhof Aldenhof Verdeling W0  50   1775,74   6,90   3,10
        104 Aldenhof Aldenhof Verdeling W0  50   2336,11   6,90   3,10
        105 Aldenhof Aldenhof Verdeling W0  50   2336,11   6,90   3,10
        106 Aldenhof Aldenhof Verdeling W0  50   2336,11   6,90   3,10
        107 Aldenhof Aldenhof Verdeling W0  50   2336,11   6,90   3,10

        108 Aldenhof Aldenhof Verdeling W0  50   2336,11   6,90   3,10
        109 Aldenhof Aldenhof Verdeling W0  50   1473,08   6,89   3,12
        110 Malvert Malvert Verdeling W0  50   1798,48   6,90   3,11
        111 Malvert Malvert Verdeling W0  50   2652,51   6,89   3,09
        112 Malvert Malvert Verdeling W0  50   3472,30   6,89   3,10

        113 Malvert Malvert Verdeling W0  50   3472,30   6,89   3,10
        114 Malvert Malvert Verdeling W0  50   3071,16   6,89   3,09
        115 Malvert Malvert Verdeling W0  50   3071,16   6,89   3,09
        116 Malvert Malvert Verdeling W0  50   3071,16   6,89   3,09
        117 Malvert Malvert Verdeling W0  50   3071,16   6,89   3,09

        118 Malvert Malvert Verdeling W0  50   3277,22   6,89   3,10
        119 Malvert Malvert Verdeling W0  50    955,66   6,90   3,11
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Model: Verkeersprognose 2031-74 Hoog
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

         61   0,62  92,65  92,00  90,17   6,07   5,76   7,62   1,28   2,24   2,20
         62   0,60  98,50  98,16  98,45   0,98   0,92   0,62   0,53   0,92   0,93
         63   0,62  92,65  92,00  90,17   6,07   5,76   7,62   1,28   2,24   2,20
         64   0,60  95,97  95,09  95,85   2,62   2,46   1,66   1,41   2,46   2,49
         65   0,61  95,65  95,23  94,16   3,57   3,40   4,47   0,79   1,37   1,37

         66   0,60  95,97  95,09  95,85   2,62   2,46   1,66   1,41   2,46   2,49
         67   0,60  95,97  95,09  95,85   2,62   2,46   1,66   1,41   2,46   2,49
         68   0,60  95,97  95,09  95,85   2,62   2,46   1,66   1,41   2,46   2,49
         69   0,60  95,97  95,09  95,85   2,62   2,46   1,66   1,41   2,46   2,49
         70   1,01  95,63  93,89  94,39   2,62   3,05   1,96   1,75   3,05   3,64

         71   1,01  95,63  93,89  94,39   2,62   3,05   1,96   1,75   3,05   3,64
         72   1,01  95,63  93,89  94,39   2,62   3,05   1,96   1,75   3,05   3,64
         73   1,01  95,63  93,89  94,39   2,62   3,05   1,96   1,75   3,05   3,64
         74   1,01  95,63  93,89  94,39   2,62   3,05   1,96   1,75   3,05   3,64
         75   0,60  98,87  98,61  98,83   0,74   0,69   0,47   0,40   0,69   0,70

         76   0,60  98,87  98,61  98,83   0,74   0,69   0,47   0,40   0,69   0,70
         77   0,62  94,70  94,61  91,89   4,92   4,73   7,46   0,38   0,67   0,65
         78   0,61  95,33  95,10  93,19   4,14   3,96   5,88   0,54   0,94   0,93
         79   0,61  95,33  95,10  93,19   4,14   3,96   5,88   0,54   0,94   0,93
         80   0,61  95,33  95,10  93,19   4,14   3,96   5,88   0,54   0,94   0,93

         81   0,60  98,18  97,77  98,12   1,18   1,12   0,75   0,64   1,12   1,13
         82   0,61  96,21  95,83  94,92   3,10   2,95   3,86   0,70   1,22   1,21
         83   0,60  98,18  97,77  98,12   1,18   1,12   0,75   0,64   1,12   1,13
         84   0,61  96,21  95,83  94,92   3,10   2,95   3,86   0,70   1,22   1,21
         85   0,90  95,87  95,86  95,39   2,98   2,60   2,40   1,15   1,54   2,21

         86   1,01  96,06  95,43  95,44   3,02   2,94   2,61   0,93   1,64   1,94
         87   0,60  96,48  95,71  96,38   2,29   2,14   1,45   1,23   2,14   2,17
         88   1,01  96,06  95,43  95,44   3,02   2,94   2,61   0,93   1,64   1,94
         89   0,60  96,15  95,31  96,04   2,50   2,35   1,58   1,35   2,35   2,38
         90   0,60  96,15  95,31  96,04   2,50   2,35   1,58   1,35   2,35   2,38

         91   0,60  96,15  95,31  96,04   2,50   2,35   1,58   1,35   2,35   2,38
         95   0,61  94,46  93,72  93,16   4,23   4,00   4,56   1,31   2,28   2,28
         98   0,61  94,46  93,72  93,16   4,23   4,00   4,56   1,31   2,28   2,28
        101   0,61  97,90  97,81  96,84   1,89   1,81   2,78   0,22   0,38   0,38
        102   0,61  97,90  97,81  96,84   1,89   1,81   2,78   0,22   0,38   0,38

        103   0,61  97,90  97,81  96,84   1,89   1,81   2,78   0,22   0,38   0,38
        104   0,60  98,21  98,10  97,40   1,56   1,49   2,20   0,23   0,41   0,40
        105   0,60  98,21  98,10  97,40   1,56   1,49   2,20   0,23   0,41   0,40
        106   0,60  98,21  98,10  97,40   1,56   1,49   2,20   0,23   0,41   0,40
        107   0,60  98,21  98,10  97,40   1,56   1,49   2,20   0,23   0,41   0,40

        108   0,60  98,21  98,10  97,40   1,56   1,49   2,20   0,23   0,41   0,40
        109   0,61  94,46  93,72  93,16   4,23   4,00   4,56   1,31   2,28   2,28
        110   0,60  98,87  98,62  98,84   0,73   0,69   0,46   0,39   0,69   0,70
        111   0,62  93,96  93,99  90,48   5,79   5,57   9,09   0,25   0,44   0,42
        112   0,62  95,35  95,36  92,63   4,45   4,28   7,02   0,20   0,36   0,35

        113   0,62  95,35  95,36  92,63   4,45   4,28   7,02   0,20   0,36   0,35
        114   0,62  94,98  95,05  91,94   4,87   4,69   7,81   0,15   0,26   0,25
        115   0,62  94,98  95,05  91,94   4,87   4,69   7,81   0,15   0,26   0,25
        116   0,62  94,98  95,05  91,94   4,87   4,69   7,81   0,15   0,26   0,25
        117   0,62  94,98  95,05  91,94   4,87   4,69   7,81   0,15   0,26   0,25

        118   0,62  94,99  94,99  92,13   4,76   4,58   7,46   0,24   0,43   0,42
        119   0,60  98,56  98,23  98,52   0,94   0,88   0,59   0,50   0,88   0,89
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Model: Verkeersprognose 2031-74 Hoog
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID Naam Omschr. Type Wegdek V(LV(D)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

        120 Malvert Malvert Verdeling W0  50   4210,18   6,89   3,10
        121 Malvert Malvert Verdeling W0  50    955,66   6,90   3,11
        122 Malvert Malvert Verdeling W0  50    955,66   6,90   3,11
        123 Malvert Malvert Verdeling W0  50   2594,39   6,89   3,12
        124 Malvert Malvert Verdeling W0  50    955,66   6,90   3,11

        125 Malvert Malvert Verdeling W0  50    955,66   6,90   3,11
        167 van Boetbe van Boetbergweg Verdeling W0  80   4524,94   6,99   2,58
        169 A73 NIJMEG A73 NIJMEGEN-DUKENBURG 2 Verdeling W1 121   6741,85   7,76   1,29
        170 A73 NIJMEG A73 NIJMEGEN-DUKENBURG 2 Verdeling W1 121   6741,85   7,76   1,29
        182 Weezenhof Weezenhof Verdeling W0  30   2525,95   6,90   3,11

        183 Weezenhof Weezenhof Verdeling W0  30   2545,58   6,90   3,11
        184 Weezenhof Weezenhof Verdeling W0  30   2545,58   6,90   3,11
        211 Malvert Malvert Verdeling W0  50   2893,49   6,89   3,09
        212 Malvert Malvert Verdeling W0  50   3472,30   6,89   3,10
        213 van Apelte van Apelterenweg Verdeling W0  50  13350,50   6,60   3,40

        214 van Apelte van Apelterenweg Verdeling W0  50   6781,65   6,60   3,40
        215 van Apelte van Apelterenweg Verdeling W0  50  13350,50   6,60   3,40
        216 van Apelte van Apelterenweg Verdeling W0  50  12164,07   6,60   3,39
        217 van Apelte van Apelterenweg Verdeling W0  50   5939,27   6,60   3,40
        218 Aldenhof Aldenhof Verdeling W0  50   4152,65   6,89   3,10

        219 van Apelte van Apelterenweg Verdeling W0  50  12164,07   6,60   3,39
        220 van Apelte van Apelterenweg Verdeling W0  50   5939,27   6,60   3,40
        226 van Apelte van Apelterenweg Verdeling W0  50   6568,85   6,60   3,40
        227 van Apelte van Apelterenweg Verdeling W0  50   6568,85   6,60   3,40
        231 van Apelte van Apelterenweg Verdeling W0  50   6166,16   6,60   3,40

        234 Malvert Malvert Verdeling W0  50   1939,55   6,90   3,11
        235 Aldenhof Aldenhof Verdeling W0  50   1775,74   6,90   3,10
        236 Aldenhof Aldenhof Verdeling W0  50   2049,31   6,90   3,10
        237 Aldenhof Aldenhof Verdeling W0  50   2336,11   6,90   3,10
        238 Aldenhof Aldenhof Verdeling W0  50   2013,42   6,90   3,10

        239 Aldenhof Aldenhof Verdeling W0  50   2062,55   6,90   3,10
        240 van Boetbe van Boetbergweg Verdeling W0  50  22737,19   6,99   2,58
        241 van Boetbe van Boetbergweg Verdeling W0 100  11266,79   6,99   2,58
        242 van Boetbe van Boetbergweg Verdeling W0  50  21247,22   6,60   3,40
        243 van Boetbe van Boetbergweg Verdeling W0  50      0,00 -- --

        244 A73 NIJMEG A73 NIJMEGEN-DUKENBURG 2 Verdeling W1 121   4702,73   7,78   1,24
        245 van Boetbe van Boetbergweg Verdeling W0  80   6767,67   6,99   2,57
        246 van Boetbe van Boetbergweg Verdeling W0  80  11470,40   6,99   2,58
        247 van Boetbe van Boetbergweg Verdeling W0  50  21247,22   6,60   3,40
        248 van Boetbe van Boetbergweg Verdeling W0  50  19565,85   6,60   3,40

        249 van Boetbe van Boetbergweg Verdeling W0  50   9214,18   6,60   3,40
        250 van Boetbe van Boetbergweg Verdeling W0  50  10351,67   6,60   3,40
        251 van Boetbe van Boetbergweg Verdeling W0  50  10351,67   6,60   3,40
        252 van Boetbe van Boetbergweg Verdeling W0  50  10785,08   6,60   3,40
        253 van Boetbe van Boetbergweg Verdeling W0  50  10462,14   6,60   3,40

        254 van Boetbe van Boetbergweg Verdeling W0  50  10462,14   6,60   3,40
        255 van Boetbe van Boetbergweg Verdeling W0  50  16998,25   6,60   3,40
        256 Malvert Malvert Verdeling W0  50   2594,39   6,89   3,12
        258 van Boetbe van Boetbergweg Verdeling W0  50   9278,76   6,60   3,40
        259 Weezenhof Weezenhof Verdeling W0  50   3635,99   6,89   3,11

        260 van Boetbe van Boetbergweg Verdeling W0  50   8367,30   6,60   3,40
        261 van Boetbe van Boetbergweg Verdeling W0  50   8548,54   6,60   3,40

17-6-2021 14:34:47Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Econsultancy



Model: Verkeersprognose 2031-74 Hoog
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

        120   0,61  95,80  95,72  93,54   3,90   3,74   5,94   0,30   0,53   0,52
        121   0,60  98,56  98,23  98,52   0,94   0,88   0,59   0,50   0,88   0,89
        122   0,60  98,56  98,23  98,52   0,94   0,88   0,59   0,50   0,88   0,89
        123   0,61  93,93  93,30  92,07   4,88   4,63   5,87   1,19   2,07   2,06
        124   0,60  98,56  98,23  98,52   0,94   0,88   0,59   0,50   0,88   0,89

        125   0,60  98,56  98,23  98,52   0,94   0,88   0,59   0,50   0,88   0,89
        167   0,72  97,46  97,98  95,26   1,52   1,21   1,90   1,01   0,81   2,84
        169   0,21  95,63  88,71  88,71   2,18   3,39   2,26   2,18   7,90   9,03
        170   0,21  95,63  88,71  88,71   2,18   3,39   2,26   2,18   7,90   9,03
        182   0,60  98,30  97,92  98,25   1,10   1,04   0,70   0,59   1,04   1,05

        183   0,60  98,43  98,08  98,39   1,02   0,96   0,64   0,55   0,96   0,97
        184   0,60  98,43  98,08  98,39   1,02   0,96   0,64   0,55   0,96   0,97
        211   0,62  94,75  94,84  91,53   5,12   4,94   8,25   0,13   0,23   0,22
        212   0,62  95,35  95,36  92,63   4,45   4,28   7,02   0,20   0,36   0,35
        213   0,90  96,84  96,93  96,49   2,46   2,13   2,16   0,70   0,94   1,35

        214   0,90  96,84  96,92  96,49   2,44   2,11   2,13   0,72   0,96   1,38
        215   0,90  96,84  96,93  96,49   2,46   2,13   2,16   0,70   0,94   1,35
        216   0,90  96,46  96,60  96,08   2,81   2,42   2,52   0,73   0,98   1,40
        217   0,90  96,94  97,01  96,60   2,34   2,03   2,03   0,71   0,96   1,38
        218   0,61  97,14  97,07  95,59   2,64   2,54   4,02   0,22   0,39   0,39

        219   0,90  96,46  96,60  96,08   2,81   2,42   2,52   0,73   0,98   1,40
        220   0,90  96,94  97,01  96,60   2,34   2,03   2,03   0,71   0,96   1,38
        226   0,90  96,84  96,94  96,49   2,48   2,14   2,20   0,68   0,92   1,32
        227   0,90  96,84  96,94  96,49   2,48   2,14   2,20   0,68   0,92   1,32
        231   0,90  96,94  96,98  96,59   2,32   2,01   1,97   0,75   1,01   1,44

        234   0,60  99,15  98,95  99,12   0,55   0,52   0,35   0,30   0,52   0,53
        235   0,61  97,90  97,81  96,84   1,89   1,81   2,78   0,22   0,38   0,38
        236   0,61  98,07  97,97  97,15   1,71   1,63   2,45   0,22   0,39   0,39
        237   0,60  98,21  98,10  97,40   1,56   1,49   2,20   0,23   0,41   0,40
        238   0,60  99,36  99,21  99,34   0,42   0,40   0,27   0,23   0,40   0,40

        239   0,61  98,08  97,98  97,17   1,70   1,63   2,44   0,22   0,39   0,39
        240   0,72  96,23  96,99  93,03   2,26   1,81   2,79   1,51   1,20   4,18
        241   0,72  96,16  96,94  92,91   2,30   1,84   2,84   1,53   1,23   4,25
        242   0,90  96,30  96,18  95,85   2,49   2,19   1,81   1,21   1,63   2,34
        243 -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --

        244   0,21  97,76  94,01  94,01   1,12   1,80   1,20   1,12   4,20   4,79
        245   0,73  95,40  96,32  91,56   2,76   2,21   3,38   1,84   1,47   5,07
        246   0,72  96,29  97,04  93,15   2,22   1,77   2,74   1,48   1,18   4,11
        247   0,90  96,30  96,18  95,85   2,49   2,19   1,81   1,21   1,63   2,34
        248   0,90  95,87  95,86  95,39   2,98   2,60   2,40   1,15   1,54   2,21

        249   0,90  95,56  95,55  95,05   3,22   2,80   2,59   1,23   1,65   2,36
        250   0,90  96,15  96,13  95,70   2,78   2,42   2,23   1,08   1,45   2,07
        251   0,90  96,15  96,13  95,70   2,78   2,42   2,23   1,08   1,45   2,07
        252   0,90  96,30  96,18  95,85   2,48   2,18   1,80   1,22   1,64   2,35
        253   0,90  96,30  96,19  95,85   2,49   2,19   1,82   1,21   1,62   2,33

        254   0,90  96,30  96,19  95,85   2,49   2,19   1,82   1,21   1,62   2,33
        255   0,90  96,39  96,36  95,97   2,57   2,24   2,03   1,04   1,40   2,00
        256   0,61  93,93  93,30  92,07   4,88   4,63   5,87   1,19   2,07   2,06
        258   0,90  96,76  96,73  96,38   2,31   2,02   1,83   0,93   1,25   1,80
        259   0,61  95,11  94,54  93,71   3,86   3,67   4,50   1,03   1,80   1,79

        260   0,90  96,20  96,17  95,76   2,70   2,36   2,13   1,10   1,47   2,11
        261   0,90  96,75  96,84  96,38   2,53   2,19   2,23   0,72   0,97   1,39
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Model: Verkeersprognose 2031-74 Hoog
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID Naam Omschr. Type Wegdek V(LV(D)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

        262 Hatertsewe Hatertseweg Verdeling W0  50   9865,15   6,60   3,40
        268 Staddijk Staddijk Verdeling W0  50   3076,10   6,49   3,52
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Model: Verkeersprognose 2031-74 Hoog
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

        262   0,90  97,17  97,24  96,85   2,19   1,90   1,91   0,64   0,86   1,24
        268   1,01  96,06  95,43  95,44   3,02   2,94   2,61   0,93   1,64   1,94
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Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel 
  



Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

Model eigenschap

Omschrijving Weezenhof (met verkeersgeneratie)
Verantwoordelijke Quoc Duong
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
    
Aangemaakt door WIGEW0 op 9-6-2021
Laatst ingezien door Quoc Duong op 17-6-2021
Model aangemaakt met Geomilieu V2020.2
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Maximale reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50
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Commentaar
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Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep Type Cpl Cpl_W Hbron Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N))

01 Van Boetbergweg Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek 100 100 100  80  80  80
02 Van Boetbergweg Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  80  80  80  80  80  80
03 Van Boetbergweg Van Boetbergweg (< 70 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50
04 Van Boetbergweg Van Boetbergweg (< 70 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50
05 Van Boetbergweg Van Boetbergweg (< 70 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50

06 Van Boetbergweg Van Boetbergweg (< 70 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50
07 Van Boetbergweg Van Boetbergweg (< 70 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50
08 Van Boetbergweg Van Boetbergweg (< 70 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50
09 Van Boetbergweg Van Boetbergweg (< 70 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50
10 Van Boetbergweg Van Boetbergweg (< 70 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50

11 Van Boetbergweg Van Boetbergweg (< 70 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50
12 Van Boetbergweg Van Boetbergweg (< 70 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50
13 Van Boetbergweg Van Boetbergweg (< 70 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50
14 Van Boetbergweg Van Boetbergweg (< 70 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50
15 Van Boetbergweg Van Boetbergweg (< 70 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50

16 Van Boetbergweg Van Boetbergweg (< 70 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50
17 Weezenhof Weezenhof (50 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50
18 Weezenhof Weezenhof (50 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50
19 Weezenhof Weezenhof (50 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50
20 Weezenhof Weezenhof (30 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30

21 Weezenhof Weezenhof (30 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30
22 Weezenhof Weezenhof (30 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30
23 Weezenhof Weezenhof (30 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30
24 Weezenhof Weezenhof (30 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30
25 Weezenhof Weezenhof (50 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50

26 Weezenhof Weezenhof (30 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30
27 Weezenhof Weezenhof (30 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30
28 Weezenhof Weezenhof (30 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30
29 Weezenhof Weezenhof (30 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30
30 Weezenhof Weezenhof (30 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30
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Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A)

01  80  80  80  11266,79   6,99   2,58   0,72  96,16  96,94  92,91   2,30   1,84   2,84   1,53   1,23   4,25    757,31    281,79
02  80  80  80  11470,40   6,99   2,58   0,72  96,29  97,04  93,15   2,22   1,77   2,74   1,48   1,18   4,11    772,03    287,18
03  50  50  50  22737,19   6,99   2,58   0,72  96,23  96,99  93,03   2,26   1,81   2,79   1,51   1,20   4,18   1529,41    568,96
04  50  50  50  21247,22   6,60   3,40   0,90  96,30  96,18  95,85   2,49   2,19   1,81   1,21   1,63   2,34   1350,43    694,81
05  50  50  50  10462,14   6,60   3,40   0,90  96,30  96,19  95,85   2,49   2,19   1,82   1,21   1,62   2,33    664,95    342,16

06  50  50  50  10785,08   6,60   3,40   0,90  96,30  96,18  95,85   2,48   2,18   1,80   1,22   1,64   2,35    685,48    352,69
07  50  50  50  21247,22   6,60   3,40   0,90  96,30  96,18  95,85   2,49   2,19   1,81   1,21   1,63   2,34   1350,43    694,81
08  50  50  50  19565,85   6,60   3,40   0,90  95,87  95,86  95,39   2,98   2,60   2,40   1,15   1,54   2,21   1238,01    637,70
09  50  50  50   9214,18   6,60   3,40   0,90  95,56  95,55  95,05   3,22   2,80   2,59   1,23   1,65   2,36    581,13    299,34
10  50  50  50  10351,67   6,60   3,40   0,90  96,15  96,13  95,70   2,78   2,42   2,23   1,08   1,45   2,07    656,91    338,34

11  50  50  50  19565,85   6,60   3,40   0,90  95,87  95,86  95,39   2,98   2,60   2,40   1,15   1,54   2,21   1238,01    637,70
12  50  50  50  16998,25   6,60   3,40   0,90  96,39  96,36  95,97   2,57   2,24   2,03   1,04   1,40   2,00   1081,38    556,90
13  50  50  50   8367,30   6,60   3,40   0,90  96,20  96,17  95,76   2,70   2,36   2,13   1,10   1,47   2,11    531,26    273,59
14  50  50  50   8548,54   6,60   3,40   0,90  96,75  96,84  96,38   2,53   2,19   2,23   0,72   0,97   1,39    545,87    281,47
15  50  50  50   9278,76   6,60   3,40   0,90  96,76  96,73  96,38   2,31   2,02   1,83   0,93   1,25   1,80    592,56    305,16

16  50  50  50   9865,15   6,60   3,40   0,90  97,17  97,24  96,85   2,19   1,90   1,91   0,64   0,86   1,24    632,67    326,16
17  50  50  50   3150,39   6,89   3,12   0,60  95,97  95,09  95,85   2,62   2,46   1,66   1,41   2,46   2,49    208,31     93,47
18  50  50  50   1931,70   6,88   3,12   0,62  92,65  92,00  90,17   6,07   5,76   7,62   1,28   2,24   2,20    123,13     55,45
19  50  50  50   4235,99   6,89   3,11   0,61  95,11  94,54  93,71   3,86   3,67   4,50   1,03   1,80   1,79    277,59    124,55
20  30  30  30   3107,91   6,90   3,11   0,60  98,50  98,16  98,45   0,98   0,92   0,62   0,53   0,92   0,93    211,23     94,88

21  30  30  30   2545,58   6,90   3,11   0,60  98,43  98,08  98,39   1,02   0,96   0,64   0,55   0,96   0,97    172,89     77,65
22  30  30  30   3149,23   6,90   3,11   0,60  98,87  98,61  98,83   0,74   0,69   0,47   0,40   0,69   0,70    214,84     96,58
23  30  30  30   3264,83   6,89   3,10   0,62  94,70  94,61  91,89   4,92   4,73   7,46   0,38   0,67   0,65    213,02     95,75
24  30  30  30   4181,66   6,89   3,10   0,61  95,33  95,10  93,19   4,14   3,96   5,88   0,54   0,94   0,93    274,66    123,28
25  50  50  50   4181,66   6,89   3,10   0,61  95,33  95,10  93,19   4,14   3,96   5,88   0,54   0,94   0,93    274,66    123,28

26  30  30  30   1605,00   6,89   3,10   0,61  95,33  95,10  93,19   4,14   3,96   5,88   0,54   0,94   0,93    105,42     47,32
27  30  30  30    745,00   6,89   3,10   0,61  95,33  95,10  93,19   4,14   3,96   5,88   0,54   0,94   0,93     48,93     21,96
28  30  30  30    860,00   6,89   3,10   0,61  95,33  95,10  93,19   4,14   3,96   5,88   0,54   0,94   0,93     56,49     25,35
29  30  30  30    690,00   6,89   3,10   0,61  95,33  95,10  93,19   4,14   3,96   5,88   0,54   0,94   0,93     45,32     20,34
30  30  30  30    195,00   6,89   3,10   0,61  95,33  95,10  93,19   4,14   3,96   5,88   0,54   0,94   0,93     12,81      5,75
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Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LV(N) MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N)

01     75,37     18,11      5,35      2,30     12,05      3,58      3,45
02     76,93     17,80      5,24      2,26     11,87      3,49      3,39
03    152,30     35,92     10,62      4,57     24,00      7,04      6,84
04    183,29     34,92     15,82      3,46     16,97     11,78      4,47
05     90,25     17,19      7,79      1,71      8,36      5,76      2,19

06     93,04     17,65      7,99      1,75      8,68      6,01      2,28
07    183,29     34,92     15,82      3,46     16,97     11,78      4,47
08    167,97     38,48     17,30      4,23     14,85     10,24      3,89
09     78,82     19,58      8,77      2,15      7,48      5,17      1,96
10     89,16     18,99      8,52      2,08      7,38      5,10      1,93

11    167,97     38,48     17,30      4,23     14,85     10,24      3,89
12    146,82     28,83     12,95      3,11     11,67      8,09      3,06
13     72,11     14,91      6,71      1,60      6,07      4,18      1,59
14     74,15     14,27      6,37      1,72      4,06      2,82      1,07
15     80,49     14,15      6,37      1,53      5,70      3,94      1,50

16     85,99     14,26      6,37      1,70      4,17      2,88      1,10
17     18,12      5,69      2,42      0,31      3,06      2,42      0,47
18     10,80      8,07      3,47      0,91      1,70      1,35      0,26
19     24,21     11,27      4,83      1,16      3,01      2,37      0,46
20     18,36      2,10      0,89      0,12      1,14      0,89      0,17

21     15,03      1,79      0,76      0,10      0,97      0,76      0,15
22     18,67      1,61      0,68      0,09      0,87      0,68      0,13
23     18,60     11,07      4,79      1,51      0,85      0,68      0,13
24     23,77     11,93      5,13      1,50      1,56      1,22      0,24
25     23,77     11,93      5,13      1,50      1,56      1,22      0,24

26      9,12      4,58      1,97      0,58      0,60      0,47      0,09
27      4,24      2,13      0,91      0,27      0,28      0,22      0,04
28      4,89      2,45      1,06      0,31      0,32      0,25      0,05
29      3,92      1,97      0,85      0,25      0,26      0,20      0,04
30      1,11      0,56      0,24      0,07      0,07      0,06      0,01
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Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep Type Cpl Cpl_W Hbron Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N))

31 Weezenhof Weezenhof (30 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30
32 Weezenhof Weezenhof (30 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30
33 Weezenhof Weezenhof (30 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30
34 Weezenhof Weezenhof (50 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50
35 Weezenhof Weezenhof (50 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50

36 Weezenhof Weezenhof (30 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30
37 Weezenhof Weezenhof (30 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30
38 Weezenhof Weezenhof (30 km/uur) Verdeling False  1,5   0,75 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30
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Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A)

31  30  30  30    195,00   6,89   3,10   0,61  95,33  95,10  93,19   4,14   3,96   5,88   0,54   0,94   0,93     12,81      5,75
32  30  30  30     65,00   6,89   3,10   0,61  95,33  95,10  93,19   4,14   3,96   5,88   0,54   0,94   0,93      4,27      1,92
33  30  30  30     65,00   6,89   3,10   0,61  95,33  95,10  93,19   4,14   3,96   5,88   0,54   0,94   0,93      4,27      1,92
34  50  50  50   6827,60   6,89   3,11   0,61  96,21  95,83  94,92   3,10   2,95   3,86   0,70   1,22   1,21    452,59    203,48
35  50  50  50   6827,60   6,89   3,11   0,61  96,21  95,83  94,92   3,10   2,95   3,86   0,70   1,22   1,21    452,59    203,48

36  30  30  30   3813,69   6,90   3,11   0,60  98,18  97,77  98,12   1,18   1,12   0,75   0,64   1,12   1,13    258,36    115,96
37  30  30  30   3813,69   6,90   3,11   0,60  98,18  97,77  98,12   1,18   1,12   0,75   0,64   1,12   1,13    258,36    115,96
38  30  30  30   2525,95   6,90   3,11   0,60  98,30  97,92  98,25   1,10   1,04   0,70   0,59   1,04   1,05    171,33     76,92
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Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LV(N) MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N)

31      1,11      0,56      0,24      0,07      0,07      0,06      0,01
32      0,37      0,19      0,08      0,02      0,02      0,02 --
33      0,37      0,19      0,08      0,02      0,02      0,02 --
34     39,53     14,58      6,26      1,61      3,29      2,59      0,50
35     39,53     14,58      6,26      1,61      3,29      2,59      0,50

36     22,45      3,11      1,33      0,17      1,68      1,33      0,26
37     22,45      3,11      1,33      0,17      1,68      1,33      0,26
38     14,89      1,92      0,82      0,11      1,03      0,82      0,16
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Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 noordzijde     183932,15     423825,73      8,41 Relatief      7,50     10,50     13,50     16,50     19,50     22,50 Ja
02 noordzijde     183934,44     423826,62      8,41 Relatief     25,50     28,50     31,50     34,50 -- -- Ja
03 noordzijde     183939,92     423824,31      8,42 Relatief     34,50 -- -- -- -- -- Ja
04 noordzijde     183943,10     423829,98      8,42 Relatief      7,50     10,50     13,50     16,50     19,50     22,50 Ja
05 noordzijde     183945,23     423830,81      8,42 Relatief     25,50     28,50     31,50 -- -- -- Ja

06 noordzijde     183950,79     423828,63      8,43 Relatief     28,50     31,50 -- -- -- -- Ja
07 noordzijde     183958,80     423836,08      8,42 Relatief      7,50     10,50     13,50     16,50     19,50     22,50 Ja
08 noordzijde     183962,00     423837,32      8,43 Relatief     25,50 -- -- -- -- -- Ja
09 oostzijde     183970,96     423836,52      8,44 Relatief      7,50     10,50     13,50     16,50     19,50     22,50 Ja
10 oostzijde     183972,18     423833,32      8,44 Relatief     25,50 -- -- -- -- -- Ja

11 oostzijde     183976,28     423822,40      8,46 Relatief      7,50     10,50     13,50 -- -- -- Ja
12 oostzijde     183973,98     423825,11      8,45 Relatief     16,50     19,50     22,50     25,50 -- -- Ja
13 oostzijde     183974,33     423821,37      8,46 Relatief     16,50 -- -- -- -- -- Ja
14 oostzijde     183976,31     423818,66      8,46 Relatief     16,50     19,50 -- -- -- -- Ja
15 oostzijde     183972,67     423820,70      8,46 Relatief     19,50 -- -- -- -- -- Ja

16 oostzijde     183974,60     423818,02      8,46 Relatief     19,50 -- -- -- -- -- Ja
17 oostzijde     183978,53     423816,36      8,47 Relatief      7,50     10,50     13,50     16,50     19,50 -- Ja
18 oostzijde     183982,80     423805,26      8,49 Relatief      7,50     10,50     13,50     16,50     19,50 -- Ja
19 oostzijde     183986,97     423794,23      8,51 Relatief      7,50 -- -- -- -- -- Ja
20 oostzijde     183984,52     423797,01      8,50 Relatief     10,50     13,50     16,50     19,50 -- -- Ja

21 oostzijde     183985,04     423793,29      8,51 Relatief     10,50 -- -- -- -- -- Ja
22 oostzijde     183986,98     423790,66      8,51 Relatief     10,50     13,50 -- -- -- -- Ja
23 oostzijde     183983,46     423792,70      8,50 Relatief     13,50 -- -- -- -- -- Ja
24 oostzijde     183985,22     423789,95      8,51 Relatief     13,50 -- -- -- -- -- Ja
25 oostzijde     183992,47     423779,77      8,53 Relatief      7,50     10,50     13,50 -- -- -- Ja

26 zuidzijde     183991,71     423767,72      8,55 Relatief      7,50     10,50     13,50 -- -- -- Ja
27 zuidzijde     183985,27     423769,56      8,54 Relatief     13,50 -- -- -- -- -- Ja
28 zuidzijde     183979,40     423763,05      8,54 Relatief      7,50     10,50 -- -- -- -- Ja
29 zuidzijde     183971,01     423764,20      8,53 Relatief      7,50     10,50 -- -- -- -- Ja
30 zuidzijde     183961,88     423760,39      8,63 Relatief      7,50     10,50     13,50 -- -- -- Ja
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Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

31 zuidzijde     183959,14     423754,98      8,44 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
32 westzijde     183953,81     423758,00      8,47 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
33 westzijde     183947,52     423774,53      8,49 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
34 westzijde     183943,42     423785,31      8,47 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
35 westzijde     183945,68     423782,76      8,48 Relatief     10,50     13,50 -- -- -- -- Ja

36 westzijde     183945,46     423786,13      8,47 Relatief     10,50 -- -- -- -- -- Ja
37 westzijde     183943,52     423789,30      8,47 Relatief     10,50     13,50     16,50     19,50 -- -- Ja
38 westzijde     183947,65     423783,46      8,48 Relatief     13,50 -- -- -- -- -- Ja
39 westzijde     183947,34     423786,74      8,48 Relatief     13,50 -- -- -- -- -- Ja
40 westzijde     183939,21     423796,30      8,46 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

41 westzijde     183939,82     423794,71      8,46 Relatief     19,50 -- -- -- -- -- Ja
42 westzijde     183935,38     423806,25      8,44 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
43 westzijde     183937,43     423803,80      8,44 Relatief     16,50     19,50 -- -- -- -- Ja
44 westzijde     183937,34     423806,97      8,44 Relatief     16,50 -- -- -- -- -- Ja
45 westzijde     183935,19     423810,18      8,43 Relatief     16,50     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50 Ja

46 westzijde     183939,46     423804,58      8,45 Relatief     19,50 -- -- -- -- -- Ja
47 westzijde     183939,27     423807,68      8,44 Relatief     19,50 -- -- -- -- -- Ja
48 westzijde     183936,65     423810,74      8,43 Relatief     34,50 -- -- -- -- -- Ja
49 westzijde     183930,71     423818,42      8,42 Relatief     19,50     22,50     25,50     28,50     31,50     34,50 Ja
50 westzijde     183929,90     423820,54      8,42 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50     16,50 Ja

51 binnenzijde     183946,80     423822,69      8,43 Relatief      7,50     10,50     13,50     16,50     19,50     22,50 Ja
52 binnenzijde     183950,03     423823,94      8,43 Relatief     25,50     28,50     31,50 -- -- -- Ja
53 binnenzijde     183965,06     423827,96      8,44 Relatief      7,50     10,50     13,50     16,50     19,50     22,50 Ja
54 binnenzijde     183965,93     423825,71      8,45 Relatief     25,50 -- -- -- -- -- Ja
55 binnenzijde     183973,25     423806,71      8,48 Relatief      7,50     10,50     13,50     16,50     19,50 -- Ja

56 binnenzijde     183982,48     423782,76      8,52 Relatief      7,50     10,50     13,50 -- -- -- Ja
57 binnenzijde     183976,16     423770,48      8,52 Relatief      7,50     10,50 -- -- -- -- Ja
58 binnenzijde     183955,41     423777,28      8,49 Relatief      7,50     10,50     13,50 -- -- -- Ja
59 binnenzijde     183947,15     423798,83      8,46 Relatief      7,50     10,50     13,50     16,50     19,50 -- Ja
60 binnenzijde     183940,89     423815,19      8,43 Relatief      7,50     10,50     13,50     16,50     19,50     22,50 Ja
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Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

61 binnenzijde     183939,77     423818,11      8,43 Relatief     25,50     28,50     31,50     34,50 -- -- Ja
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Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

b99d58133- waterloop 0,00
b4321cbda- watervlakte 0,00
bfac83ff8- waterloop 0,00
b0639c722- waterloop 0,00
b6bca8c14- watervlakte 0,00

bf40d738a- waterloop 0,00
bfdb1ad72- waterloop 0,00
ba3be6dd1- waterloop 0,00
b939dd677- waterloop 0,00
b2d06d1cb- waterloop 0,00

b3e810c87- waterloop 0,00
b81894868- watervlakte 0,00
b07781edf- waterloop 0,00
b053d3434- waterloop 0,00
bb9adb5b9- waterloop 0,00

b47f15ce7- waterloop 0,00
b8e24863e- waterloop 0,00
b058ff688- waterloop 0,00
bf5c43123- waterloop 0,00
bad02ebb9- waterloop 0,00

bbabdbe44- waterloop 0,00
bd9c5c4a7- waterloop 0,00
b8572603d- waterloop 0,00
bfd3e4388- waterloop 0,00
b97013470- waterloop 0,00

b418da020- waterloop 0,00
b8c142ce5- waterloop 0,00
b7fda6f36- waterloop 0,00
bc1c0a3d0- waterloop 0,00
b7f13e333- waterloop 0,00

b8fc11031- waterloop 0,00
bb4f8eca9- waterloop 0,00
bd41b13d9- waterloop 0,00
ba512239c- waterloop 0,00
b8555d5b2- watervlakte 0,00

b0190a185- watervlakte 0,00
b3dfaa9c9- watervlakte 0,00
bd777dae3- waterloop 0,00
b4ddae009- watervlakte 0,00
bcf793aae- watervlakte 0,00

b354131dc- watervlakte 0,00
ba465a163- waterloop 0,00
b0dec5eec- waterloop 0,00
b2354c7bd- watervlakte 0,00
bcb98698b- watervlakte 0,00

b1ac8eaa8- watervlakte 0,00
b634aeedc- watervlakte 0,00
bb3bc933a- watervlakte 0,00
bd1e14aa7- watervlakte 0,00
b411d610e- watervlakte 0,00

b8378399d- watervlakte 0,00
b246092ee- watervlakte 0,00
b34d871ed- waterloop 0,00
bf771ad99- watervlakte 0,00
b071cf873- watervlakte 0,00

b2d478a5f- watervlakte 0,00
b16b49fe9- watervlakte 0,00
b20c99cad- watervlakte 0,00
b1f555645- watervlakte 0,00
bcee53f90- waterloop 0,00

bae3640ba- waterloop 0,00
b06bacacf- waterloop 0,00
b8a375c58- waterloop 0,00
b5d3baa20- waterloop 0,00
b6b674c76- waterloop 0,00

bec9f5fec- waterloop 0,00
b2c511a65- waterloop 0,00
bc56ad84f- waterloop 0,00
bc5d20d48- waterloop 0,00
ba276b103- waterloop 0,00
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Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

b94475958- waterloop 0,00
bc910a17e- waterloop 0,00
bac106876- waterloop 0,00
b6e3921f0- voetpad 0,00
b3a8c85bd- rijbaan regionale weg 0,00

b28cf1838- rijbaan regionale weg 0,00
b189e605b- voetpad 0,00
b61ce7e65- voetpad 0,00
bb278a51e- voetpad 0,00
beefebada- voetpad 0,00

b88e811a8- rijbaan lokale weg 0,00
b47d5d413- rijbaan lokale weg 0,00
b4422630e- parkeervlak 0,00
b5f8a052c- rijbaan lokale weg 0,00
b6de321e4- voetpad 0,00

be212ca81- parkeervlak 0,00
b701be838- voetpad 0,00
bec0f3a12- voetpad 0,00
b10321aa4- voetpad 0,00
be38ffd0a- voetpad 0,00

beab2038f- parkeervlak 0,00
beaadc722- voetpad 0,00
bde98dce9- voetpad 0,00
b3b1c5243- voetpad 0,00
bd98eacaf- voetpad 0,00

b5ae3dc13- voetpad 0,00
ba81c4715- voetpad 0,00
b0e62cbf7- voetpad 0,00
b38b62ae4- voetpad 0,00
b6452e130- voetpad 0,00

b0636ba9b- voetpad 0,00
b8e06f71b- voetpad 0,00
b7e7d708e- parkeervlak 0,00
be801adaa- voetpad 0,00
b63f7ff05- voetpad 0,00

b0e7c6ac2- rijbaan lokale weg 0,00
b6a659458- voetpad 0,00
b3e608b6d- voetpad 0,00
bb9a5cf25- voetpad 0,00
bf9c94fd7- voetpad 0,00

ba8578c91- voetpad 0,00
b03d7b555- parkeervlak 0,00
bd2ed5cf0- voetpad 0,00
b27556560- voetpad 0,00
ba2414e1a- parkeervlak 0,00

b51b0ab3e- voetpad 0,00
b791e7e55- voetpad 0,00
bc9ea5e95- voetpad 0,00
be4bf4225- voetpad 0,00
bc7c6f2aa- parkeervlak 0,00

bf1598988- voetpad 0,00
bec6c190a- voetpad 0,00
be9e41a28- voetpad 0,00
b6da0d8e1- parkeervlak 0,00
bc4208fbe- voetpad 0,00

b12e7fe4a- voetpad 0,00
bd26aed2f- voetpad 0,00
b05d9744a- voetpad 0,00
bb6c4d3fb- voetpad 0,00
bc33e6c2b- voetpad 0,00

bb13b2e34- voetpad 0,00
bb1c6c4ec- voetpad 0,00
b3852aef6- voetpad 0,00
b3ebb5c80- voetpad 0,00
b601344ff- voetpad 0,00

bdfdfd733- voetpad 0,00
b739bbdd5- voetpad 0,00
bb82bd0a1- voetpad 0,00
bcfecc22f- voetpad 0,00
bebd6d96b- voetpad 0,00
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Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

b371a12b9- voetpad 0,00
b2dd9916f- voetpad 0,00
bed43ee59- parkeervlak 0,00
b030855d2- voetpad 0,00
bd8db5405- voetpad 0,00

b1777dee4- voetpad 0,00
b2dec1464- voetpad 0,00
b7885113d- voetpad 0,00
bd8e4abf2- voetpad 0,00
b8ee6e8bb- voetpad 0,00

b2c7136a8- voetpad op trap 0,00
baa689e6e- voetpad 0,00
bb7c6e6d0- voetpad 0,00
bd1cf3c72- voetpad 0,00
b5a90120a- voetpad 0,00

b49e0740a- voetpad 0,00
b99052b2a- voetpad op trap 0,00
bef9e9cc5- voetpad 0,00
bd55256d2- voetpad 0,00
b5b756714- voetpad 0,00

badcf8ec3- voetpad 0,00
b6e0d83cd- voetpad 0,00
beea3c52c- voetpad op trap 0,00
bfb80fd99- voetpad 0,00
b997905a3- voetpad 0,00

bde385e07- voetpad 0,00
b6da79f9c- voetpad 0,00
bd1db7221- voetpad 0,00
b1fdb0046- rijbaan lokale weg 0,00
b74bd3b3e- rijbaan lokale weg 0,00

ba5ec1f03- voetpad 0,00
bdade5021- voetpad 0,00
bf18c67c6- voetpad 0,00
b49a7bdd6- rijbaan lokale weg 0,00
bc7c70051- voetpad 0,00

bfed132f3- voetpad 0,00
b6c68b22a- voetpad 0,00
bfe94be8f- voetpad 0,00
b43312d31- rijbaan lokale weg 0,00
bedd08b64- voetpad 0,00

be506c029- rijbaan lokale weg 0,00
b39cc210e- voetpad 0,00
b4eb59a50- fietspad 0,00
b0bee6dc2- voetpad 0,00
ba30af2af- voetpad 0,00

bedfd99bd- rijbaan lokale weg 0,00
bfd9e8414- rijbaan lokale weg 0,00
b58713be7- voetpad 0,00
b718e9471- voetpad 0,00
b3fcde60d- rijbaan lokale weg 0,00

b01fd3d14- voetpad op trap 0,00
b92f3acd5- rijbaan lokale weg 0,00
b759adb7a- parkeervlak 0,00
b20da24d1- fietspad 0,00
b3340ea81- voetpad 0,00

bce466a45- parkeervlak 0,00
be15d0db7- voetpad 0,00
bdef58ee8- parkeervlak 0,00
b831a6e8f- parkeervlak 0,00
b5bb9d2f8- rijbaan lokale weg 0,00

bb55ae75d- voetpad 0,00
bed0f9131- rijbaan lokale weg 0,00
b1a8f0db5- voetpad 0,00
b2d21615a- voetpad 0,00
bc51ec95d- voetpad 0,00

b8c5e1c60- parkeervlak 0,00
b8974b4e3- rijbaan lokale weg 0,00
b7c9bb338- voetpad 0,00
bcc841501- parkeervlak 0,00
b680734e1- rijbaan lokale weg 0,00
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Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

bc6eee778- voetpad 0,00
b5b104c72- rijbaan lokale weg 0,00
b579fdae5- rijbaan lokale weg 0,00
bc2f08c35- voetpad 0,00
b4210827e- voetpad 0,00

b18660102- rijbaan lokale weg 0,00
b1b933a7f- voetpad 0,00
b61b28ee4- rijbaan lokale weg 0,00
b07e2bd56- voetpad 0,00
baba2a1d0- fietspad 0,00

b687927bd- voetpad 0,00
bf7024bfb- voetpad 0,00
bf318dec5- voetpad 0,00
b52a57934- fietspad 0,00
ba41145a0- transitie 0,00

bdf2e3c5f- transitie 0,00
b084a6b6b- parkeervlak 0,00
bc3087a7f- voetpad 0,00
bc07d130a- voetpad 0,00
b9c730c5a- parkeervlak 0,00

b8704df77- voetpad 0,00
b69f5d3ab- parkeervlak 0,00
badede92b- parkeervlak 0,00
be41fe591- voetpad 0,00
b9d2957d7- fietspad 0,00

b072fae7a- parkeervlak 0,00
b64bf1840- voetpad 0,00
be2bb95a3- parkeervlak 0,00
b66088438- fietspad 0,00
b6eb27770- parkeervlak 0,00

b695bda44- rijbaan lokale weg 0,00
b4d669afe- rijbaan lokale weg 0,00
b38ece8da- parkeervlak 0,00
b2841e19b- parkeervlak 0,00
b721443e0- rijbaan lokale weg 0,00

bb1a36933- voetpad 0,00
b8dc0fc33- parkeervlak 0,00
b1738e1b1- voetpad 0,00
b1e93cca2- voetpad 0,00
b7891b225- voetpad 0,00

b548c0a85- rijbaan lokale weg 0,00
b122de07d- parkeervlak 0,00
bbbb5a41c- voetpad 0,00
b5dbe33fb- parkeervlak 0,00
b744dfa4c- rijbaan lokale weg 0,00

bf61712d5- voetpad 0,00
b504310f3- fietspad 0,00
bab49c845- voetpad 0,00
bc36334b7- voetpad 0,00
ba57f09a8- rijbaan lokale weg 0,00

b0fdc4a84- parkeervlak 0,00
bef2fdc38- rijbaan lokale weg 0,00
b294ad21e- voetpad 0,00
bc2612463- voetpad 0,00
be2d03708- parkeervlak 0,00

b95081218- voetpad 0,00
b95387ade- rijbaan lokale weg 0,00
b7e8ffbf1- rijbaan lokale weg 0,00
bcbf13f16- voetpad 0,00
bfb5cdd1f- voetpad 0,00

b7eb12658- fietspad 0,00
be829b50f- voetpad 0,00
bd46856c6- parkeervlak 0,00
b8b143e5f- fietspad 0,00
b2b7f1f37- voetpad 0,00

b05754ab4- parkeervlak 0,00
b372dd6cb- rijbaan lokale weg 0,00
beda385c7- parkeervlak 0,00
becba51ba- fietspad 0,00
b288ff108- voetpad 0,00
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Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

bffa03ae9- parkeervlak 0,00
b58b9836e- rijbaan lokale weg 0,00
b614f7abb- rijbaan lokale weg 0,00
b985d54b0- rijbaan lokale weg 0,00
b96c1bb51- voetpad 0,00

b58d98cc0- fietspad 0,00
bfcd798bc- voetpad 0,00
be85e1ffa- voetpad 0,00
b7bbf62f7- voetpad 0,00
b278c2078- rijbaan lokale weg 0,00

b828016ce- voetpad 0,00
be3a300c1- parkeervlak 0,00
be5b1ced1- rijbaan lokale weg 0,00
b30c7854a- voetpad 0,00
b9688ea72- parkeervlak 0,00

b4ab3fed7- voetpad 0,00
b43d3e9e1- fietspad 0,00
bdd450484- fietspad 0,00
bdbec5404- rijbaan lokale weg 0,00
b21a70fc1- rijbaan lokale weg 0,00

bc313b39e- rijbaan lokale weg 0,00
b10c10728- parkeervlak 0,00
b3427b84d- voetpad 0,00
b4d3dd880- voetpad 0,00
bf01e418d- voetpad 0,00

bc43603de- parkeervlak 0,00
b9902eae6- parkeervlak 0,00
b6eaec81d- voetpad 0,00
b955d7aa3- fietspad 0,00
b9c7fe6c8- voetpad 0,00

bba6af383- rijbaan lokale weg 0,00
b94c19ffe- transitie 0,00
b243261e8- parkeervlak 0,00
b77e49c10- fietspad 0,00
b3381b83b- voetpad 0,00

bc04e5351- rijbaan lokale weg 0,00
b64d85706- voetpad 0,00
bd228305d- rijbaan lokale weg 0,00
b328dd3dd- rijbaan lokale weg 0,00
b3beff855- rijbaan lokale weg 0,00

bd5337790- parkeervlak 0,00
b49290a09- voetpad 0,00
b4c627d9d- parkeervlak 0,00
ba684746c- voetpad 0,00
b899b4ec8- voetpad 0,00

b1d0358a3- voetpad 0,00
b60de708c- transitie 0,00
be15af8fa- voetpad 0,00
b060cf9c9- fietspad 0,00
b221ef61d- voetpad 0,00

b23cbd104- parkeervlak 0,00
ba460584d- voetpad 0,00
b20fe5954- OV-baan 0,00
ba768c0e7- overweg 0,00
b698d234d- fietspad 0,00

baf4450ac- transitie 0,00
b32c26cd1- rijbaan lokale weg 0,00
b160218ef- voetpad 0,00
b7f89eae0- rijbaan lokale weg 0,00
bd2ccc52d- rijbaan lokale weg 0,00

b94b9bd1e- voetpad 0,00
b40660d42- rijbaan lokale weg 0,00
b2c79f315- voetpad 0,00
b781309b9- fietspad 0,00
b298fd346- voetpad 0,00

b929ec78b- parkeervlak 0,00
b7e6d4a84- rijbaan lokale weg 0,00
b81770184- rijbaan lokale weg 0,00
bf677e663- voetpad 0,00
bcced30d2- rijbaan lokale weg 0,00
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Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

bb0e4b9c0- fietspad 0,00
b7813f904- fietspad 0,00
b8a4949c7- parkeervlak 0,00
badf88d03- rijbaan lokale weg 0,00
bb6ea0c6b- transitie 0,00

bd80bab1c- rijbaan lokale weg 0,00
bf6e34355- fietspad 0,00
be33fcba0- fietspad 0,00
b2cca07e9- transitie 0,00
bd743a6dd- parkeervlak 0,00

bee41965a- voetpad 0,00
b7c1e3bc1- parkeervlak 0,00
bd40bee9b- fietspad 0,00
bd8937df7- parkeervlak 0,00
b46402ee8- fietspad 0,00

b01d8ea04- voetpad 0,00
b098d43e4- rijbaan lokale weg 0,00
b13ec8b73- voetpad 0,00
b9affa0e2- rijbaan lokale weg 0,00
b8031accf- rijbaan lokale weg 0,00

b64d9450d- rijbaan lokale weg 0,00
b412ecdee- rijbaan lokale weg 0,00
b51fdf5a2- voetpad 0,00
b51d591a5- voetpad 0,00
b62f0edbd- transitie 0,00

b304b9486- voetpad 0,00
b8fcc58fb- parkeervlak 0,00
be177abe9- transitie 0,00
b46e00b0e- voetpad 0,00
bba93a878- voetpad 0,00

b4e508d32- voetpad 0,00
bb3d10c30- transitie 0,00
b5d28a87c- voetpad 0,00
bb88fd64e- parkeervlak 0,00
b15c6e7a4- voetpad 0,00

beb38f987- voetpad 0,00
b958a65cb- voetpad 0,00
b19198de3- parkeervlak 0,00
bc000e4b3- voetpad 0,00
b434fee7e- voetpad 0,00

be177a5bd- fietspad 0,00
b327029d6- voetpad 0,00
bec9e037f- rijbaan lokale weg 0,00
b2071355c- rijbaan lokale weg 0,00
b58df22f8- voetpad 0,00

b7a0e8815- voetpad 0,00
b509649b1- parkeervlak 0,00
bab9dcc6c- parkeervlak 0,00
b8c1312e2- rijbaan lokale weg 0,00
b6736d609- voetpad 0,00

bd4d4ce25- voetpad 0,00
ba740fb47- rijbaan lokale weg 0,00
bc20bbd98- voetpad 0,00
befa8475e- voetpad 0,00
b91f66586- rijbaan lokale weg 0,00

b7ffbdeed- rijbaan lokale weg 0,00
b9d5716dd- voetpad 0,00
b168462bc- voetpad 0,00
bf95e5dc3- parkeervlak 0,00
b6dd5829a- voetpad 0,00

b246dbfa7- voetpad 0,00
bf9a8a522- voetpad 0,00
b3d1a299a- voetpad 0,00
b608d62f1- parkeervlak 0,00
b57f96ff6- parkeervlak 0,00

be19ee499- parkeervlak 0,00
b69ab9862- rijbaan lokale weg 0,00
becd0f2d4- transitie 0,00
bf0ad10ef- voetpad 0,00
bbe0ac020- transitie 0,00
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Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

bf136e22b- parkeervlak 0,00
ba3c409fe- transitie 0,00
bd2c2005a- voetpad 0,00
b4a16a9f3- parkeervlak 0,00
b08a564fd- transitie 0,00

b6c8771fd- voetpad 0,00
b118d62ea- voetpad 0,00
b5bd29fbf- rijbaan lokale weg 0,00
ba6d0b023- parkeervlak 0,00
b7176aa42- voetpad 0,00

b7ed96cab- parkeervlak 0,00
b81645e37- rijbaan lokale weg 0,00
b866751a8- parkeervlak 0,00
bcf57c125- rijbaan lokale weg 0,00
befcad896- voetpad 0,00

b6d2378c2- rijbaan lokale weg 0,00
bcc3b0092- transitie 0,00
b5573b4b7- voetpad 0,00
b317d9840- rijbaan lokale weg 0,00
b88dcf719- voetpad 0,00

baf30ebff- rijbaan lokale weg 0,00
b17e46b1c- parkeervlak 0,00
b58710cb9- rijbaan lokale weg 0,00
b334549a6- transitie 0,00
b81861078- transitie 0,00

b91f696fe- rijbaan lokale weg 0,00
b617c81b1- rijbaan lokale weg 0,00
b941cd12d- parkeervlak 0,00
b20a4f8ff- parkeervlak 0,00
bce5f1815- rijbaan lokale weg 0,00

b6fc1d7ee- rijbaan lokale weg 0,00
b6ab7d433- rijbaan lokale weg 0,00
b41ffda17- voetpad 0,00
b51d75197- transitie 0,00
be6a3db3e- voetpad 0,00

b7c28ba06- transitie 0,00
bd3c7bb22- voetpad 0,00
bbb421acf- rijbaan lokale weg 0,00
ba272be18- rijbaan lokale weg 0,00
bfa61ce77- rijbaan lokale weg 0,00

be08046d4- voetpad 0,00
b063e88b5- rijbaan lokale weg 0,00
ba0b732d0- transitie 0,00
bb3f1eeee- parkeervlak 0,00
b95f73ab4- voetpad 0,00

b0bc902c1- parkeervlak 0,00
b466a5f15- voetpad 0,00
bb95b9142- rijbaan lokale weg 0,00
b2bd20e37- voetpad 0,00
bf22494da- voetpad 0,00

bad23d5fc- voetpad 0,00
b640770f0- rijbaan lokale weg 0,00
bc6778e7d- voetpad 0,00
b260b07e7- voetpad 0,00
b0e4391ec- voetpad 0,00

b4380c200- voetpad 0,00
bd8853d4c- voetpad 0,00
bea8b1bc5- rijbaan lokale weg 0,00
b1696c428- fietspad 0,00
b91382e9c- voetpad 0,00

b26bd7ae5- voetpad 0,00
b764ef5b1- transitie 0,00
b5ed1da96- voetpad 0,00
b150253b4- transitie 0,00
b633c3843- voetpad 0,00

be8a6cbeb- voetpad 0,00
b6f77bac4- rijbaan lokale weg 0,00
beb633189- parkeervlak 0,00
bdfd88910- transitie 0,00
ba250e5ec- rijbaan lokale weg 0,00
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Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

bae6d6b4b- transitie 0,00
b453af57c- voetpad 0,00
b56074b3c- transitie 0,00
b45ca0076- fietspad 0,00
bf1711ab3- rijbaan lokale weg 0,00

baeb0e099- parkeervlak 0,00
b57c6c0ec- parkeervlak 0,00
bb854493a- rijbaan lokale weg 0,00
b4037ae1e- voetpad 0,00
bf93884ed- voetpad 0,00

b53dfd54e- parkeervlak 0,00
ba3c22d16- voetpad 0,00
b09074742- voetpad 0,00
bcffe0710- rijbaan lokale weg 0,00
b1ba5ceb6- rijbaan lokale weg 0,00

b4e58a42e- rijbaan lokale weg 0,00
b9d7dfd1c- rijbaan lokale weg 0,00
b8f45cddb- fietspad 0,00
bf23bc9ea- parkeervlak 0,00
b91914abb- voetpad 0,00

b80fb2e0d- rijbaan lokale weg 0,00
b35762c06- voetpad 0,00
bd26b638f- rijbaan lokale weg 0,00
bccf9d420- rijbaan lokale weg 0,00
bfdad3cb9- voetpad 0,00

b9a322d1c- rijbaan lokale weg 0,00
b26425e7f- voetpad 0,00
b39192e16- rijbaan lokale weg 0,00
bbd1ddd8a- voetpad 0,00
bc53dd17f- parkeervlak 0,00

b5f632e61- rijbaan lokale weg 0,00
becbb7b22- rijbaan lokale weg 0,00
b01e89e73- voetpad 0,00
b32671e4a- parkeervlak 0,00
b8c493968- parkeervlak 0,00

b01ed4415- voetpad 0,00
b80aa4065- voetpad 0,00
bb9676433- voetpad 0,00
b2952f7f6- rijbaan lokale weg 0,00
b0d58b992- fietspad 0,00

bfc742987- parkeervlak 0,00
b07b335cf- rijbaan lokale weg 0,00
b1f15b8f0- parkeervlak 0,00
b55b8c8b8- voetpad 0,00
bbd2386c1- parkeervlak 0,00

b7df2a2fd- rijbaan lokale weg 0,00
b4a2352ee- voetpad 0,00
b26ff94f9- voetpad 0,00
b6b089246- voetpad 0,00
b1ec5116b- fietspad 0,00

b20e9b594- rijbaan lokale weg 0,00
bf4d0b318- parkeervlak 0,00
b40b6d20f- voetpad 0,00
bf2b9f26a- parkeervlak 0,00
b39b04bf7- voetpad 0,00

b57359e10- rijbaan lokale weg 0,00
beb8fb90c- voetpad 0,00
b436840c6- parkeervlak 0,00
b6baf0be5- voetpad 0,00
bc489476d- fietspad 0,00

be5b80708- fietspad 0,00
b948f67a5- rijbaan lokale weg 0,00
be4820a67- voetpad 0,00
b66671ac7- fietspad 0,00
b3bbfcdc8- fietspad 0,00

b56556b95- rijbaan lokale weg 0,00
b2e7efaf4- voetpad 0,00
b1cf5c8a2- voetpad 0,00
b77b53f77- voetpad 0,00
b83c40ae8- parkeervlak 0,00
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Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

b299cdc11- voetpad 0,00
b43bd22ba- voetpad 0,00
bcb32e359- rijbaan lokale weg 0,00
bf3a7b889- voetpad 0,00
b66ef1eb7- voetpad 0,00

b0c8f3170- voetpad 0,00
b5992a2bf- voetpad 0,00
bb8e3e785- voetpad 0,00
bdbb0d802- voetpad 0,00
b9b06e82a- voetpad 0,00

b50956acc- rijbaan lokale weg 0,00
b4d7b590b- rijbaan lokale weg 0,00
b3597d7b7- voetpad 0,00
bfc9548c7- rijbaan lokale weg 0,00
bb78efc4d- rijbaan lokale weg 0,00

bacc6a042- rijbaan lokale weg 0,00
b2e2e380a- voetpad 0,00
bb48f0557- voetpad 0,00
b2853905a- parkeervlak 0,00
b228c06e4- voetpad 0,00

b407c3281- parkeervlak 0,00
bb90ba845- voetpad 0,00
be3fdd960- voetpad 0,00
b0729c590- rijbaan lokale weg 0,00
b730b5579- rijbaan lokale weg 0,00

b7745da28- voetpad 0,00
bf047cc19- parkeervlak 0,00
b99ea8002- voetpad 0,00
b9e27075c- voetpad 0,00
bdae7ccbd- voetpad 0,00

bd9916015- rijbaan lokale weg 0,00
b4a0c609c- voetpad 0,00
bdbbef9e3- rijbaan lokale weg 0,00
b42e14439- voetpad 0,00
bb3f37c92- rijbaan lokale weg 0,00

bc8dbe42d- parkeervlak 0,00
b6b7d5613- parkeervlak 0,00
b6378fd01- parkeervlak 0,00
b81d80a45- rijbaan lokale weg 0,00
bd14e5510- parkeervlak 0,00

b060493fa- parkeervlak 0,00
b59b26d18- rijbaan lokale weg 0,00
bef561f25- rijbaan lokale weg 0,00
b9d704cb2- voetpad 0,00
b951034c4- voetpad 0,00

bc1b55c9b- voetpad 0,00
b49251c50- voetpad 0,00
bb0e7557e- rijbaan lokale weg 0,00
bf5693982- voetpad 0,00
b55abc64c- rijbaan lokale weg 0,00

b9f8d999c- voetpad 0,00
b68e7c7d2- transitie 0,00
bba0e3fdd- rijbaan lokale weg 0,00
b34202015- rijbaan lokale weg 0,00
bc9bef42d- voetpad 0,00

b6a638212- rijbaan lokale weg 0,00
b05165eba- voetpad 0,00
b1a355235- rijbaan lokale weg 0,00
b2a438460- parkeervlak 0,00
b158037da- voetpad 0,00

be092846e- parkeervlak 0,00
b9de3b00e- parkeervlak 0,00
b56334b45- rijbaan lokale weg 0,00
bbad10acc- rijbaan lokale weg 0,00
ba8e056b8- rijbaan lokale weg 0,00

b39bc88f8- transitie 0,00
b34ba1d99- rijbaan lokale weg 0,00
be2565b8a- voetpad 0,00
b74081649- rijbaan lokale weg 0,00
b3f34f148- parkeervlak 0,00
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Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

b3e24a919- parkeervlak 0,00
b4678dade- parkeervlak 0,00
b0331a181- voetpad 0,00
be098bdba- parkeervlak 0,00
b12adeede- parkeervlak 0,00

be6038c1a- rijbaan lokale weg 0,00
b9840100b- rijbaan lokale weg 0,00
bd712c062- rijbaan lokale weg 0,00
bb4068753- rijbaan lokale weg 0,00
b5b09a9c6- rijbaan lokale weg 0,00

b60ebe62e- voetpad 0,00
bdc34fbf5- voetpad 0,00
b9d430e86- rijbaan lokale weg 0,00
b444b9868- voetpad 0,00
bcacab8e5- transitie 0,00

ba22453ba- parkeervlak 0,00
b683643a3- parkeervlak 0,00
b9c5d9889- voetpad 0,00
b0b3c5fec- rijbaan lokale weg 0,00
b8ebd733d- voetpad 0,00

b3f5dbd86- parkeervlak 0,00
bcfa597e3- voetpad 0,00
b119d16fc- rijbaan lokale weg 0,00
bb569333e- parkeervlak 0,00
bf419122f- rijbaan lokale weg 0,00

bd6ff6f2c- parkeervlak 0,00
b55eae299- voetpad 0,00
b7bd5ab21- rijbaan lokale weg 0,00
b9e10649f- rijbaan lokale weg 0,00
bcfc83214- rijbaan lokale weg 0,00

ba2a4972c- parkeervlak 0,00
b88663cb5- rijbaan lokale weg 0,00
b98fa5eab- parkeervlak 0,00
b1ad576ae- voetpad 0,00
b8a1de877- voetpad 0,00

bd038c60e- voetgangersgebied 0,00
b8249ff23- voetpad 0,00
bb4949290- voetpad 0,00
bccd60203- rijbaan lokale weg 0,00
b4a860e66- rijbaan lokale weg 0,00

b00536348- rijbaan lokale weg 0,00
babb378c4- voetpad 0,00
baa5b2d0c- parkeervlak 0,00
b889ac6ae- rijbaan lokale weg 0,00
b6a3f920c- voetpad 0,00

b76713fc1- rijbaan lokale weg 0,00
b9b90a572- parkeervlak 0,00
b78b7f0f3- rijbaan lokale weg 0,00
b720afa08- rijbaan lokale weg 0,00
b9ae87760- voetpad 0,00

ba839aabf- voetpad 0,00
bed64c78a- parkeervlak 0,00
bd20adece- parkeervlak 0,00
bba268d27- parkeervlak 0,00
bbb406eb5- parkeervlak 0,00

b80597e07- voetpad 0,00
b040471a3- rijbaan lokale weg 0,00
b7c834f02- voetpad 0,00
b7c0b94b1- voetpad 0,00
b96f8ce69- parkeervlak 0,00

b73f755de- voetpad 0,00
bd312d7a7- voetpad 0,00
ba77c9358- parkeervlak 0,00
b1b974301- transitie 0,00
b19b9e7c9- parkeervlak 0,00

b315bf561- rijbaan lokale weg 0,00
b8eff1861- parkeervlak 0,00
b602afb05- parkeervlak 0,00
b72cb3d73- inrit 0,00
b7a6ecd36- rijbaan lokale weg 0,00
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Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

befbab3a4- voetpad 0,00
bd88dd0ab- rijbaan lokale weg 0,00
b130874f0- voetpad 0,00
baecefbca- transitie 0,00
b980aec31- rijbaan lokale weg 0,00

bcebe26e8- transitie 0,00
b05a05673- voetpad 0,00
b0d4d33e8- voetpad 0,00
b02dc5ac3- voetpad 0,00
b16d0be8a- transitie 0,00

bc4ce2806- transitie 0,00
b9c8b7db7- parkeervlak 0,00
b37f35291- rijbaan lokale weg 0,00
b810611c7- voetpad 0,00
b0f8a31ba- voetpad 0,00

b6a2b5e38- voetpad 0,00
be50c2e16- parkeervlak 0,00
bbbe393e7- voetpad 0,00
b7ac1225a- rijbaan lokale weg 0,00
b162ca72c- rijbaan lokale weg 0,00

b5f2c3c6a- rijbaan lokale weg 0,00
b3ead0346- transitie 0,00
b6dbd4c8a- rijbaan lokale weg 0,00
b7ae38c14- parkeervlak 0,00
b352a7d80- voetpad 0,00

b5a7482db- parkeervlak 0,00
b8db8c4a2- parkeervlak 0,00
ba031114b- voetpad 0,00
bd487efad- voetpad 0,00
b3cb7da4b- parkeervlak 0,00

b52b55bef- rijbaan lokale weg 0,00
bc16428a9- rijbaan lokale weg 0,00
b1a36ddcb- voetpad 0,00
b188d7838- voetpad 0,00
b3c96125d- rijbaan lokale weg 0,00

b27f95aa9- transitie 0,00
ba325e44b- voetpad 0,00
b6083189e- parkeervlak 0,00
b93bddce9- voetpad 0,00
b29e8ca2d- voetpad 0,00

b350f665e- parkeervlak 0,00
b05df957f- transitie 0,00
b6490e4d0- parkeervlak 0,00
b76843aa3- parkeervlak 0,00
b804ca0d3- parkeervlak 0,00

bec1f2fb0- voetpad 0,00
b858388fb- rijbaan lokale weg 0,00
b82d3bd6b- transitie 0,00
b712e9544- voetpad 0,00
bd685dd0b- voetpad 0,00

b0faf96d2- voetpad 0,00
b0ac10adb- voetpad 0,00
bbb72f58e- voetpad 0,00
be4c6e3d1- rijbaan lokale weg 0,00
bff54ef12- transitie 0,00

bd4cb5401- voetpad 0,00
b20081379- transitie 0,00
b476d532e- rijbaan lokale weg 0,00
b651a758f- transitie 0,00
be5a6faf7- voetpad 0,00

b40555ffb- rijbaan lokale weg 0,00
bb7cc2c83- transitie 0,00
b2ef8ac03- voetpad 0,00
b483b77fb- rijbaan lokale weg 0,00
b13c1f3fc- voetpad 0,00

b21201d67- parkeervlak 0,00
bd66c8ca9- voetpad 0,00
b91ae188c- rijbaan lokale weg 0,00
be74e72e3- voetpad 0,00
bdba9157e- rijbaan lokale weg 0,00
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Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

b776427e2- parkeervlak 0,00
bfdecc4e5- transitie 0,00
b01900a09- rijbaan lokale weg 0,00
b82b0c84b- transitie 0,00
b394e83e1- parkeervlak 0,00

be257b02d- voetpad 0,00
b668907af- rijbaan lokale weg 0,00
b94a177ae- voetpad 0,00
b6e187ca3- rijbaan lokale weg 0,00
b2e75e70d- voetpad 0,00

bdccf3784- voetpad 0,00
b1800a08f- parkeervlak 0,00
bfea426df- rijbaan lokale weg 0,00
be46a1e63- rijbaan lokale weg 0,00
b0d01fffc- rijbaan lokale weg 0,00

b8066af54- rijbaan lokale weg 0,00
b30926b8a- voetpad 0,00
bba6317b9- parkeervlak 0,00
bd5aab065- parkeervlak 0,00
b2b1b6ef4- voetpad 0,00

b5351baac- voetpad 0,00
b1b54494d- transitie 0,00
be9e6c690- voetpad 0,00
b8d570e78- voetpad 0,00
b4bffb513- voetpad 0,00

beaaf8502- rijbaan lokale weg 0,00
bd142a734- voetpad 0,00
b0c59deb3- transitie 0,00
b6570d3aa- rijbaan lokale weg 0,00
b900656a4- rijbaan lokale weg 0,00

b55ed4758- parkeervlak 0,00
b82b45a77- parkeervlak 0,00
b6e935e92- rijbaan lokale weg 0,00
b77c3e0ad- transitie 0,00
b54e8938c- fietspad 0,00

b45fd1c2b- voetpad 0,00
ba6af985e- rijbaan lokale weg 0,00
b0ffc87d6- voetpad 0,00
b7817a35b- voetpad 0,00
bc1e1e767- parkeervlak 0,00

b69e3e494- voetpad 0,00
b111c20fc- rijbaan lokale weg 0,00
b197d973b- voetpad 0,00
bba0d3474- voetpad 0,00
b8ffa8aa5- voetpad 0,00

b12c8b500- voetpad 0,00
b74eece5c- fietspad 0,00
b97c298ab- rijbaan lokale weg 0,00
b881e3506- rijbaan lokale weg 0,00
b2ff719c9- rijbaan lokale weg 0,00

b3d8a0688- rijbaan lokale weg 0,00
b36accad9- rijbaan lokale weg 0,00
bdaf690e1- rijbaan lokale weg 0,00
be094c0de- parkeervlak 0,00
b2c09697b- rijbaan lokale weg 0,00

b96fbfb7b- parkeervlak 0,00
b36574153- voetpad 0,00
bd3eb4894- voetpad 0,00
ba00f44ed- transitie 0,00
b36ccb4ef- voetpad 0,00

be08b312c- voetpad 0,00
b5dc87a53- voetpad 0,00
bd043d919- voetpad 0,00
bf2d32746- transitie 0,00
babcdbb2c- rijbaan lokale weg 0,00

b00249f95- voetpad 0,00
b6158536b- voetpad 0,00
bed680232- rijbaan lokale weg 0,00
baa63365e- rijbaan lokale weg 0,00
bb8f06290- transitie 0,00
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Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

b29c0a636- voetpad 0,00
b2711a2a5- voetpad 0,00
b1e4c7f12- voetpad 0,00
b6feab2b3- parkeervlak 0,00
b3f2bc604- rijbaan lokale weg 0,00

b1e7218b9- voetpad 0,00
bb94200c1- voetpad 0,00
be8cc8cbd- voetpad 0,00
bcce66883- rijbaan lokale weg 0,00
babe9700b- parkeervlak 0,00

b9254c29d- voetpad 0,00
bc2d0d78b- voetpad 0,00
b425c3f9e- parkeervlak 0,00
b39dd6082- parkeervlak 0,00
b3d9b445d- parkeervlak 0,00

bad32ac60- rijbaan lokale weg 0,00
ba89d718f- rijbaan lokale weg 0,00
ba7a70506- voetpad 0,00
b535db2ba- parkeervlak 0,00
bee7581b1- transitie 0,00

bd60c546a- rijbaan lokale weg 0,00
b8d43588d- voetpad 0,00
b55d0df7f- voetpad 0,00
b30eee094- voetpad 0,00
b6589029f- transitie 0,00

bb58b7b92- voetpad 0,00
b5cc24a81- rijbaan lokale weg 0,00
bc48a690e- rijbaan lokale weg 0,00
bc9f97082- voetpad 0,00
b383519f9- voetpad 0,00

b096bb0fe- transitie 0,00
bc6a79584- voetpad 0,00
bdc4c0b5c- parkeervlak 0,00
b06a42aa4- parkeervlak 0,00
b0ca56627- voetpad 0,00

b91b0ebdb- transitie 0,00
b68c75353- voetpad 0,00
b84bc72fa- transitie 0,00
b16a7ccff- voetpad 0,00
b3e413e41- voetpad 0,00

b077cfee8- rijbaan lokale weg 0,00
be3f37e35- transitie 0,00
b8adb9e33- voetpad 0,00
be7be304a- parkeervlak 0,00
b1e43746a- rijbaan lokale weg 0,00

b84092e0c- rijbaan lokale weg 0,00
b43f92146- voetpad 0,00
bc7660e2c- voetpad 0,00
bb5a986a1- voetpad 0,00
bf7162e10- voetpad 0,00

b7ba2969d- voetpad 0,00
b40768c21- voetpad 0,00
b554df17d- voetpad 0,00
bd3c5c466- voetpad 0,00
bd9e38244- voetpad 0,00

bb6f4f0d1- voetpad 0,00
bd99c870c- voetpad 0,00
b0020b18c- voetpad 0,00
b96fb8b6d- voetpad 0,00
b4bb51a21- voetpad 0,00

b435097e4- voetpad 0,00
b4a8fc099- voetpad 0,00
b5f72d735- voetpad 0,00
bd5442b9a- voetpad 0,00
bd5a1619f- parkeervlak 0,00

b4365145e- voetpad 0,00
b4eaef62f- voetpad 0,00
b6276b790- voetpad 0,00
b3ea62d8d- voetpad 0,00
bcac4419d- voetpad 0,00
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Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

bc5a33de7- voetpad 0,00
b5c10188c- voetpad 0,00
bad6c8957- voetpad 0,00
bd3233b5d- voetpad 0,00
b3ef31dbc- parkeervlak 0,00

b31f36b1e- voetpad 0,00
bf5bcd219- voetpad 0,00
b9c774714- voetpad 0,00
b9dc4e586- voetpad 0,00
bd5676e8d- voetpad 0,00

bab0b2818- voetpad 0,00
b2876af51- voetpad 0,00
b569d26a6- voetpad 0,00
baa0fc175- rijbaan lokale weg 0,00
b0cce4ae4- parkeervlak 0,00

b1e98bf09- voetpad 0,00
b9857a1c7- voetpad 0,00
b3fa225f6- voetpad 0,00
b3bb70c5d- voetpad 0,00
b1927daa7- rijbaan lokale weg 0,00

b36ccccf0- voetpad 0,00
b8d826057- rijbaan lokale weg 0,00
ba6b1a527- voetpad 0,00
b4846a692- voetpad 0,00
bf9107de6- voetpad 0,00

b6d3266d6- parkeervlak 0,00
b2ea97f0c- parkeervlak 0,00
bb532827e- voetpad 0,00
b0aae1ee5- rijbaan lokale weg 0,00
b6c453eff- rijbaan lokale weg 0,00

b32c03d14- parkeervlak 0,00
bd69de927- parkeervlak 0,00
b18c6cd36- parkeervlak 0,00
bdcea3c53- parkeervlak 0,00
bb47b0748- rijbaan lokale weg 0,00

b53780ad3- voetpad 0,00
b6c09153b- voetpad 0,00
b7899b149- voetpad 0,00
be0004b3a- voetpad 0,00
ba7fd1087- voetpad 0,00

b60939dd8- voetpad 0,00
be792646f- voetpad 0,00
b68492d1f- voetpad 0,00
b6fecd5f8- voetpad 0,00
b54d822ce- rijbaan lokale weg 0,00

b6916e4c7- voetpad 0,00
b23249e16- voetpad 0,00
b6dd8c072- voetpad 0,00
b0487ac58- rijbaan lokale weg 0,00
bc9e64a97- voetpad 0,00

b5463980c- voetpad 0,00
b2cf015fd- voetpad 0,00
b5719959d- rijbaan lokale weg 0,00
b8d3a3dd9- rijbaan lokale weg 0,00
bbe62347e- voetpad 0,00

b33e31e8d- voetpad 0,00
bd6ed74aa- voetpad 0,00
bd966b480- voetpad 0,00
b19470f8e- rijbaan lokale weg 0,00
b8d0d4054- voetpad 0,00

b4392353d- voetpad 0,00
b7813fdf8- voetpad 0,00
b989818a7- voetpad 0,00
bf2e722ea- voetpad 0,00
b737a583f- rijbaan lokale weg 0,00

bc1b2b37b- voetpad 0,00
b3359bf71- rijbaan lokale weg 0,00
b74933ba3- rijbaan lokale weg 0,00
b8066b9bd- rijbaan lokale weg 0,00
bd71b4dc9- voetpad 0,00
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Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

ba9679476- voetpad 0,00
bcaffd867- voetpad 0,00
b3ba0c747- voetpad 0,00
bc025cd6d- rijbaan lokale weg 0,00
be9aa0ef0- rijbaan lokale weg 0,00

b6b9f422c- rijbaan lokale weg 0,00
bd6086b32- voetpad 0,00
bdca426f3- rijbaan lokale weg 0,00
b560d4765- voetpad 0,00
b4edc2c86- voetpad 0,00

bd7465ccd- rijbaan lokale weg 0,00
bab22437c- rijbaan lokale weg 0,00
bcd0ed8a8- rijbaan lokale weg 0,00
bb4821334- voetpad 0,00
b321a7e7b- voetpad 0,00

b88825e83- voetpad 0,00
befef1cbb- rijbaan lokale weg 0,00
bef83bd27- voetpad 0,00
b0d9b66eb- rijbaan lokale weg 0,00
be7d93df8- voetpad 0,00

b93248110- parkeervlak 0,00
bf65d98bf- parkeervlak 0,00
b2f7eaee8- parkeervlak 0,00
ba2777568- parkeervlak 0,00
b7e9784d3- parkeervlak 0,00

b51abaf2d- parkeervlak 0,00
b70aa01f2- parkeervlak 0,00
bc75670a4- voetgangersgebied 0,00
b8775866e- parkeervlak 0,00
b758c4616- parkeervlak 0,00

b0db8e451- parkeervlak 0,00
b9ba6eb0b- voetpad 0,00
b8481b3a1- voetpad 0,00
b20ea1742- parkeervlak 0,00
b7e196d37- rijbaan lokale weg 0,00

bcfb147ff- voetpad 0,00
b6b356144- voetpad 0,00
bbc3b89d7- voetpad 0,00
b0d77a91e- rijbaan lokale weg 0,00
b8c479336- parkeervlak 0,00

b5842bb6e- parkeervlak 0,00
bc165ddb6- parkeervlak 0,00
bd6408c2a- rijbaan lokale weg 0,00
b7f5331f3- rijbaan lokale weg 0,00
b52b142ab- parkeervlak 0,00

b4a48e338- voetpad 0,00
be35062a8- voetpad 0,00
be8b2181c- parkeervlak 0,00
b7db131d9- rijbaan lokale weg 0,00
b7c2c104a- parkeervlak 0,00

b55441726- parkeervlak 0,00
b7e6f0689- voetpad 0,00
b85f228ce- rijbaan lokale weg 0,00
b23cd48d2- rijbaan lokale weg 0,00
b9ab63d3f- rijbaan lokale weg 0,00

b5d6eeb1c- rijbaan lokale weg 0,00
be1532a9c- voetpad 0,00
b1c9086ba- voetpad 0,00
b5d212199- voetpad 0,00
bcfed4da1- rijbaan lokale weg 0,00

b82005298- voetpad 0,00
b9be67dc4- rijbaan lokale weg 0,00
b93eae1f1- voetpad 0,00
b3f045b1b- voetpad 0,00
b42ac3c9b- rijbaan lokale weg 0,00

b09246f95- voetpad 0,00
bb50ca9ec- voetpad 0,00
bdd26ea86- voetpad 0,00
b83f31078- rijbaan lokale weg 0,00
b7f6566f2- rijbaan lokale weg 0,00
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bc51d9873- parkeervlak 0,00
b1d3de965- parkeervlak 0,00
b1accfb97- parkeervlak 0,00
b6321e063- voetpad 0,00
b6243f4d2- voetpad 0,00

b01806c13- voetpad 0,00
b8849e734- rijbaan lokale weg 0,00
bf8ecc17c- voetpad 0,00
bd969703c- rijbaan lokale weg 0,00
be3b8a2ea- rijbaan lokale weg 0,00

bf2ef061e- voetpad 0,00
bd8fd424b- fietspad 0,00
be8c25cbc- fietspad 0,00
be54bb5e6- voetpad 0,00
ba8536abf- rijbaan lokale weg 0,00

b841cbdfc- fietspad 0,00
b1c24e8d9- voetpad 0,00
b2a485f12- voetpad 0,00
b5af39c41- rijbaan lokale weg 0,00
b5518ea5d- fietspad 0,00

b1df60684- fietspad 0,00
b4a43f6db- fietspad 0,00
b1a01b62d- voetpad 0,00
bf682b45c- voetpad 0,00
b988af9a0- rijbaan lokale weg 0,00

ba281d46e- voetpad 0,00
b222d5175- fietspad 0,00
bdf07fc01- rijbaan lokale weg 0,00
b4c961eb4- voetpad 0,00
bfb6df9d0- voetpad 0,00

bcbb046b4- rijbaan lokale weg 0,00
b825ffd55- rijbaan lokale weg 0,00
b1f25d2a6- voetpad 0,00
b51c6e0ea- voetpad 0,00
b1ba6e903- voetpad 0,00

be9040527- rijbaan lokale weg 0,00
bca883800- voetpad 0,00
b5215b3c5- voetpad 0,00
b9f019fc7- rijbaan lokale weg 0,00
b881b0103- rijbaan lokale weg 0,00

bcf5362ac- rijbaan lokale weg 0,00
bb4dee18b- rijbaan lokale weg 0,00
bbf73afca- voetpad 0,00
b2a9cfed4- rijbaan lokale weg 0,00
b44411af0- fietspad 0,00

b2fef5737- voetpad 0,00
bf0a2cb46- voetpad 0,00
b4ae9be63- rijbaan lokale weg 0,00
be23abedb- voetpad 0,00
bfa53eed6- rijbaan lokale weg 0,00

bc1d0fd42- fietspad 0,00
b2ddb3869- parkeervlak 0,00
b24e57c68- parkeervlak 0,00
b4a5607e9- voetpad 0,00
babd24c29- voetpad 0,00

b51836fb8- rijbaan lokale weg 0,00
b17ee536c- voetpad 0,00
bba416a98- voetpad 0,00
bd5659f6b- rijbaan lokale weg 0,00
bf7b64adb- transitie 0,00

b197a03ba- rijbaan lokale weg 0,00
b5905d4e3- voetpad 0,00
be621b63d- voetpad 0,00
b415ab790- voetpad 0,00
b32e4cfcc- voetpad 0,00

b161ad0ed- voetpad 0,00
b717507b8- fietspad 0,00
bda99f4d3- voetpad 0,00
b0fb8f39b- voetpad 0,00
bf6ac4994- voetpad 0,00

17-6-2021 14:02:20Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Econsultancy



Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

b58733c8f- fietspad 0,00
bca8e4171- voetpad 0,00
bc3aae7c3- voetpad 0,00
b555ecbbd- voetpad 0,00
b60b88bb2- fietspad 0,00

b2ec08e38- fietspad 0,00
bd328329e- fietspad 0,00
b414b2078- voetpad 0,00
b6c393520- voetpad 0,00
bd9544506- rijbaan lokale weg 0,00

b22b1db5d- voetpad 0,00
b756c8308- voetpad 0,00
bd70615c6- voetpad 0,00
b511145ce- voetpad 0,00
bc62d2f70- voetpad 0,00

b70a3b165- voetpad 0,00
b0bcc3711- voetpad 0,00
b7f82fdaf- voetpad 0,00
bc26d1bee- voetpad 0,00
b6992cd14- voetpad 0,00

b29d76e52- voetpad 0,00
b42c30ea6- voetpad 0,00
bde09c782- voetpad 0,00
b62c9eaeb- voetpad 0,00
b37d6e449- voetpad 0,00

bdc575833- voetpad 0,00
b1962fefe- voetpad 0,00
bccd6ffe9- voetpad 0,00
bd3b8e909- voetpad 0,00
ba3fb2c13- voetpad 0,00

b845f8794- voetpad 0,00
b7061ea4e- voetpad 0,00
b0004f709- voetpad 0,00
b125c6f3c- voetpad 0,00
b2c0dda9d- voetpad 0,00

bccb2a948- voetpad 0,00
b2a85bd3e- rijbaan lokale weg 0,00
b37558585- rijbaan lokale weg 0,00
b18a367e2- voetpad 0,00
bc95a40e0- voetpad 0,00

b6a4cff3c- voetpad 0,00
be0ad69f9- parkeervlak 0,00
b4cb15a91- voetpad 0,00
b9824be04- parkeervlak 0,00
b3a4db0e6- voetpad 0,00

b373679f7- voetpad 0,00
b1775b2ac- voetpad 0,00
be8bb6de2- voetpad 0,00
b35b52e94- voetpad 0,00
bb59e7db8- voetpad 0,00

bfa4cc88c- rijbaan lokale weg 0,00
b3e920b61- rijbaan lokale weg 0,00
b22190b02- rijbaan lokale weg 0,00
b73724d41- rijbaan lokale weg 0,00
b8bb24f2c- voetpad 0,00

b68b49735- voetpad 0,00
b917405c5- voetpad 0,00
b82bc3e73- rijbaan lokale weg 0,00
bf4aad0dd- voetpad 0,00
b41ae71ea- voetpad 0,00

bfaa770a3- voetpad 0,00
b805c95b2- voetpad 0,00
b9cb24cfd- voetpad 0,00
bc7c3616b- voetpad op trap 0,00
bc769e9e3- voetpad 0,00

b70267414- voetpad 0,00
b0a8fde07- voetpad 0,00
bf869c391- voetpad 0,00
b7f998ade- rijbaan lokale weg 0,00
b27fa370f- voetpad 0,00
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b2f656644- rijbaan lokale weg 0,00
b7c59bf82- parkeervlak 0,00
b6ec50b75- rijbaan lokale weg 0,00
bb55f1566- parkeervlak 0,00
bdb099721- transitie 0,00

b3d4e1dba- parkeervlak 0,00
b98a62377- parkeervlak 0,00
bd0069993- voetgangersgebied 0,00
bafd2bf63- fietspad 0,00
b9a201181- voetpad 0,00

bbc6f4e0a- parkeervlak 0,00
b414277cc- transitie 0,00
b5a62338a- parkeervlak 0,00
b304a34f5- transitie 0,00
b7a2555a2- parkeervlak 0,00

bdf14e4b8- parkeervlak 0,00
b3338be2c- voetpad 0,00
bed3081bd- voetpad 0,00
b4475568e- transitie 0,00
b6a55de2a- parkeervlak 0,00

beb095c9c- voetpad 0,00
b947f8758- rijbaan lokale weg 0,00
bbd4a80a6- parkeervlak 0,00
b5312d099- voetpad 0,00
b9c4bdd5a- transitie 0,00

b29d48247- transitie 0,00
b13dfabbc- voetpad 0,00
bb0c32e63- rijbaan lokale weg 0,00
bad9d81eb- transitie 0,00
b5d74fb8c- rijbaan lokale weg 0,00

bf36abb6b- parkeervlak 0,00
bec95f23d- transitie 0,00
bb6c4e588- parkeervlak 0,00
be69ab53e- parkeervlak 0,00
bc759f64d- voetpad 0,00

b0055c0ca- parkeervlak 0,00
bedb2df29- voetpad 0,00
bef5bb33f- parkeervlak 0,00
b881ea2fc- parkeervlak 0,00
b17cddc4d- voetpad 0,00

be5b5dbcd- voetpad 0,00
b2675a072- parkeervlak 0,00
b548f9e6c- transitie 0,00
b1e8d3089- voetpad 0,00
b068d0a58- voetpad 0,00

bd1bb4386- parkeervlak 0,00
b7b88b52e- parkeervlak 0,00
b5d903ae5- voetpad 0,00
b650ef3ee- transitie 0,00
b097e6b74- parkeervlak 0,00

b8f78752c- voetpad 0,00
b7843cec4- voetpad 0,00
bc2ed1276- voetpad 0,00
bd8aaeb0d- parkeervlak 0,00
bbb64e27f- transitie 0,00

b12022d8e- voetpad 0,00
b5fa0ec9a- rijbaan lokale weg 0,00
bbe3ff26d- transitie 0,00
bd736c8c4- rijbaan lokale weg 0,00
bf4d2cf2b- parkeervlak 0,00

b50471e52- parkeervlak 0,00
b0492705b- parkeervlak 0,00
bbc82aeed- rijbaan lokale weg 0,00
bfdaa8dc0- parkeervlak 0,00
b43c799b8- voetpad 0,00

b03fe8862- transitie 0,00
b387d5631- voetpad 0,00
b7d9cc702- voetpad 0,00
b216266a4- transitie 0,00
ba5a2837b- rijbaan lokale weg 0,00
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b7b4f78a5- voetpad 0,00
b4fa8329d- rijbaan lokale weg 0,00
bceff4dca- voetpad 0,00
b9772a664- transitie 0,00
b85a80616- voetpad 0,00

b3980d7b8- rijbaan lokale weg 0,00
b2c1bee4f- parkeervlak 0,00
bbfa065ef- transitie 0,00
b195d6c2f- transitie 0,00
b7b73ec07- transitie 0,00

b819f3a95- fietspad 0,00
b5d4841e3- fietspad 0,00
bea749557- transitie 0,00
b45e49698- voetpad 0,00
ba9098c49- transitie 0,00

bdd2e876f- voetpad 0,00
be9a6cefb- voetgangersgebied 0,00
bb269c12e- voetpad 0,00
b57cd6e39- voetpad 0,00
bef47cd77- voetpad 0,00

b392c62f3- voetpad 0,00
bff2afba9- rijbaan lokale weg 0,00
b4fc14ce9- voetpad 0,00
b2736b0d6- transitie 0,00
b031c86b5- rijbaan lokale weg 0,00

b7f7eeb2e- transitie 0,00
b56319937- parkeervlak 0,00
ba36de289- parkeervlak 0,00
b21f6b66c- transitie 0,00
b4612ac2e- voetpad 0,00

b517964d3- transitie 0,00
b5b42213c- transitie 0,00
bee741414- rijbaan lokale weg 0,00
bfb5f00fc- transitie 0,00
bb3166ac2- transitie 0,00

b4a1c0ecc- voetpad 0,00
b7196cf44- transitie 0,00
b830e45ed- voetpad 0,00
b342bedc5- voetpad 0,00
bc9ef3f1d- voetpad 0,00

b8a383ec0- voetpad 0,00
be927982b- parkeervlak 0,00
b992f4319- voetpad 0,00
b9a9e6949- fietspad 0,00
b981f40f1- voetpad 0,00

becef567b- voetpad 0,00
b5e4742a1- voetpad 0,00
bd94281a3- parkeervlak 0,00
b70f04ef5- rijbaan lokale weg 0,00
b4b13eb8c- voetpad 0,00

b1ae1a8e2- rijbaan lokale weg 0,00
be3edce29- rijbaan lokale weg 0,00
be6a96d6d- parkeervlak 0,00
b9457ab53- parkeervlak 0,00
b04396a90- rijbaan lokale weg 0,00

ba1ea84f3- rijbaan lokale weg 0,00
b020adee2- parkeervlak 0,00
b48867fde- parkeervlak 0,00
badbe3c5e- voetpad 0,00
bbb0d56e1- rijbaan lokale weg 0,00

b3b35d48e- fietspad 0,00
b719389b4- voetpad 0,00
b60248092- rijbaan lokale weg 0,00
bdddbc3ca- rijbaan lokale weg 0,00
bdeac84aa- rijbaan lokale weg 0,00

bade4250c- voetpad 0,00
bf92c5186- voetpad 0,00
b75d13f4f- rijbaan lokale weg 0,00
bdd834b5f- parkeervlak 0,00
b9d58ad41- voetpad 0,00
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b70cae8cc- voetpad 0,00
be979b579- voetpad 0,00
b4c96ed77- voetpad 0,00
b547cb5ca- voetpad 0,00
b48199118- parkeervlak 0,00

b37b258ae- parkeervlak 0,00
b3ae51afc- rijbaan lokale weg 0,00
b37aa7660- parkeervlak 0,00
b7587f307- parkeervlak 0,00
bc86de708- voetpad 0,00

bd395fba6- voetpad 0,00
b16e2e75d- voetpad 0,00
bb33f750f- rijbaan lokale weg 0,00
ba2c86de3- voetpad 0,00
b7e35c111- parkeervlak 0,00

b27075797- voetpad 0,00
b12367633- voetpad 0,00
bba8e8b20- rijbaan lokale weg 0,00
b7cfc515a- parkeervlak 0,00
bf94af917- parkeervlak 0,00

b753d98ff- voetpad 0,00
b2b53a391- voetpad 0,00
b8148b6e8- voetpad 0,00
bc7b63a52- voetpad 0,00
bc415535e- parkeervlak 0,00

b65d3d433- inrit 0,00
b4bc6b1f4- voetpad 0,00
b4a43bbfd- rijbaan lokale weg 0,00
be2384b5f- parkeervlak 0,00
b5d35a3f7- voetpad 0,00

b74b65904- voetpad 0,00
b722f0bd4- voetpad 0,00
ba0a5ef95- rijbaan lokale weg 0,00
b0a2bb63b- rijbaan lokale weg 0,00
b15e31b75- parkeervlak 0,00

b217cf6c5- transitie 0,00
b54dbf068- rijbaan lokale weg 0,00
b5fedc74b- parkeervlak 0,00
b2b49d6c9- rijbaan lokale weg 0,00
b565c22b8- rijbaan lokale weg 0,00

bdc7cce4d- rijbaan lokale weg 0,00
be038ff3a- voetgangersgebied 0,00
b2257b946- voetpad 0,00
b24152134- voetpad 0,00
b42eab711- voetpad 0,00

b2f3fd817- voetpad 0,00
bd19a59a7- voetpad 0,00
b68cca2f9- parkeervlak 0,00
bf1317d47- rijbaan lokale weg 0,00
b02859b00- rijbaan lokale weg 0,00

b237d8a89- rijbaan lokale weg 0,00
b5c28b50c- voetpad 0,00
bc9328d70- voetpad 0,00
bb4515bc3- rijbaan lokale weg 0,00
be9efd524- voetpad 0,00

b7af3f0ff- voetpad 0,00
bfc889e68- voetpad 0,00
b7568ca14- voetpad 0,00
b0ad11f22- voetpad 0,00
bc25b47cb- voetpad 0,00

bcc63c5e2- voetpad 0,00
be20afbea- voetpad 0,00
b548fb4d0- voetpad 0,00
b30eb95e8- voetpad 0,00
bce98bcbe- voetpad 0,00

b4f573aeb- fietspad 0,00
b19d55e29- voetpad 0,00
b0e84098c- rijbaan lokale weg 0,00
b21cea51b- voetpad 0,00
be045d7ba- voetpad 0,00
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b2c9715a1- voetgangersgebied 0,00
bddf2013c- voetpad 0,00
b51703ac2- voetpad 0,00
b700fdec1- rijbaan lokale weg 0,00
bad4760a3- rijbaan lokale weg 0,00

b8090b32e- rijbaan lokale weg 0,00
b79ecc33e- rijbaan lokale weg 0,00
b1f209406- rijbaan lokale weg 0,00
b08d3e9cc- voetpad 0,00
b7b490917- rijbaan lokale weg 0,00

b19183a7d- parkeervlak 0,00
b7757effc- voetpad 0,00
b97d62837- parkeervlak 0,00
bbd1557ef- parkeervlak 0,00
b96db8325- parkeervlak 0,00

baf0b3339- parkeervlak 0,00
bbdb417d7- voetpad 0,00
b43a423c2- voetpad 0,00
b06219a98- rijbaan lokale weg 0,00
b46940992- voetpad 0,00

babd0b4a6- voetpad 0,00
b5c76dcc9- rijbaan lokale weg 0,00
b5109f599- voetpad 0,00
b874cff0b- parkeervlak 0,00
b7066a544- parkeervlak 0,00

b82517a7f- rijbaan lokale weg 0,00
b3db85ac9- parkeervlak 0,00
ba2b52552- rijbaan lokale weg 0,00
bbb59c72a- voetgangersgebied 0,00
b70db4425- voetgangersgebied 0,00

b2676ccb5- rijbaan lokale weg 0,00
b37009bfc- rijbaan lokale weg 0,00
ba9276a6d- rijbaan lokale weg 0,00
b6723ae27- rijbaan lokale weg 0,00
bbab550f7- rijbaan lokale weg 0,00

b9c023f99- rijbaan lokale weg 0,00
b2670c656- voetpad 0,00
b865becd9- voetpad 0,00
bc3cab864- rijbaan lokale weg 0,00
bc3299b2d- rijbaan lokale weg 0,00

b4b530d29- voetpad 0,00
becbb1258- transitie 0,00
bd3a914fe- voetgangersgebied 0,00
bc1b30169- voetpad 0,00
b97275de6- transitie 0,00

b004f62e5- rijbaan lokale weg 0,00
ba174948e- voetpad 0,00
bca6e9e3c- rijbaan lokale weg 0,00
b36a526c6- transitie 0,00
ba77a8e60- transitie 0,00

b6a45edfd- voetpad 0,00
bb1448042- voetgangersgebied 0,00
b2f04149c- rijbaan lokale weg 0,00
bacff9c25- voetpad 0,00
b75052a72- rijbaan lokale weg 0,00

baf939a93- voetpad 0,00
b0cda2eaf- fietspad 0,00
b550e7b82- fietspad 0,00
bfc8b87dc- transitie 0,00
b729c4eb6- fietspad 0,00

bfa2593d9- transitie 0,00
ba2a9a890- voetpad 0,00
beb981a5e- voetpad 0,00
bdb3eee13- voetgangersgebied 0,00
bd43250a4- rijbaan lokale weg 0,00

b1a145390- fietspad 0,00
b6c583420- voetpad 0,00
bde12c3a6- voetpad 0,00
ba569e409- rijbaan lokale weg 0,00
bbdc504e1- rijbaan lokale weg 0,00
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bf1ac6baa- voetgangersgebied 0,00
b837c2dd5- transitie 0,00
b543f1490- parkeervlak 0,00
b9d1e48be- voetpad 0,00
b4356f1b1- parkeervlak 0,00

ba66804cb- voetpad 0,00
bb17036e9- voetpad 0,00
bedda382f- parkeervlak 0,00
b000bb916- rijbaan lokale weg 0,00
bceb1a15c- parkeervlak 0,00

bd5aa0a73- rijbaan lokale weg 0,00
bbd66cfe9- parkeervlak 0,00
b2202d01b- fietspad 0,00
b18bdd304- voetpad 0,00
bb04a0913- transitie 0,00

b61c483c1- transitie 0,00
b6188fa6d- transitie 0,00
be4825ec1- transitie 0,00
b9c5c4fd7- voetpad 0,00
b0babc598- transitie 0,00

bb553f3b2- transitie 0,00
b5feea8f1- fietspad 0,00
b32b5c789- voetpad 0,00
b12131552- parkeervlak 0,00
b7fcf36c8- transitie 0,00

b1079cb3b- transitie 0,00
b18d0e71c- fietspad 0,00
b886d326e- fietspad 0,00
b184f2454- parkeervlak 0,00
b6b2b9867- rijbaan lokale weg 0,00

b7f0b3bc4- rijbaan lokale weg 0,00
b6c3702ff- transitie 0,00
bf099fc65- transitie 0,00
b988d17b9- transitie 0,00
b457fc9b0- voetpad 0,00

bbcd8cad4- voetpad 0,00
b2da65d99- fietspad 0,00
b338b7811- voetpad 0,00
be3ba2306- voetpad 0,00
be57d667f- voetpad 0,00

b79cd6ccf- parkeervlak 0,00
b3ab43406- voetpad 0,00
bc5939dd4- voetpad 0,00
bcdd6f775- voetgangersgebied 0,00
b24f2a851- parkeervlak 0,00

b931334a2- voetpad 0,00
b1f572ead- voetpad 0,00
b0c3d5897- voetpad 0,00
bf2fa2a09- voetpad 0,00
bc9a31447- voetpad 0,00

bf4ad3bb4- voetgangersgebied 0,00
b3da70758- rijbaan lokale weg 0,00
bf004b946- rijbaan lokale weg 0,00
bd0dd5119- voetpad 0,00
b7bc7af6f- voetpad 0,00

b7ecb4452- voetgangersgebied 0,00
b4aa40226- voetpad 0,00
bea38b9da- voetpad 0,00
b5db832e6- rijbaan lokale weg 0,00
b0cfa14c9- parkeervlak 0,00

b58311523- rijbaan lokale weg 0,00
babd7001a- voetpad 0,00
b52ec0091- voetpad 0,00
b32d7865f- voetpad 0,00
bfa125032- voetpad 0,00

b81752ec9- voetpad 0,00
bc637f64a- parkeervlak 0,00
beaa39cd8- voetgangersgebied 0,00
bf3c49ad1- parkeervlak 0,00
b9efbf4d5- rijbaan lokale weg 0,00
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Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

b7ec9ac57- rijbaan lokale weg 0,00
b72922adf- voetpad 0,00
b433eac08- parkeervlak 0,00
b72af0c83- parkeervlak 0,00
b9b4cda3e- voetgangersgebied 0,00

b8c90f544- rijbaan lokale weg 0,00
ba5dc15f8- voetpad 0,00
bb95bc4c3- parkeervlak 0,00
b9cf81dfd- voetpad 0,00
b726b6616- parkeervlak 0,00

b4a311193- voetpad 0,00
b845dafe5- rijbaan lokale weg 0,00
bb03365a9- voetpad 0,00
ba6167e21- rijbaan lokale weg 0,00
bf3a50f7c- voetpad 0,00

b8100c8c6- parkeervlak 0,00
bf2731a06- rijbaan lokale weg 0,00
b9dde8199- voetpad 0,00
b491fee2e- voetpad 0,00
bb2500b8e- parkeervlak 0,00

be6770a8d- voetpad 0,00
b8f09e2a7- voetpad 0,00
b37f970eb- voetpad 0,00
bed2866f6- voetpad 0,00
b78d01257- parkeervlak 0,00

bed0280ce- voetpad 0,00
b49551fb9- voetpad 0,00
b18dadf9b- voetpad 0,00
b7acc7e5a- parkeervlak 0,00
bfad7360c- rijbaan lokale weg 0,00

b36dac18b- rijbaan lokale weg 0,00
bab199927- voetpad 0,00
b93c65bd7- parkeervlak 0,00
b7fbcbbbb- voetpad 0,00
be2cc6e1f- parkeervlak 0,00

be1b181ab- rijbaan lokale weg 0,00
b5cbc18df- voetpad 0,00
b8c2c196c- voetpad 0,00
b99fdba2b- rijbaan lokale weg 0,00
befd269c8- voetpad 0,00

beffcab00- voetpad 0,00
b35328e82- rijbaan lokale weg 0,00
b1cf275ba- rijbaan lokale weg 0,00
b7d8e8fa4- voetpad 0,00
b7e48ceb8- voetpad 0,00

b741c2077- parkeervlak 0,00
b3a024063- rijbaan lokale weg 0,00
bd9da95c6- voetpad 0,00
b6d2b2c5a- voetpad 0,00
b80e0f27a- parkeervlak 0,00

b802709f9- fietspad 0,00
b70286c73- rijbaan lokale weg 0,00
b5c60022e- voetpad 0,00
b91a91328- rijbaan lokale weg 0,00
b839f5ee6- parkeervlak 0,00

b9de8dcc4- voetpad 0,00
bd2796b13- rijbaan lokale weg 0,00
b3f02df84- voetpad 0,00
bdfa8b2bc- parkeervlak 0,00
bb863717f- rijbaan lokale weg 0,00

b0414fde6- rijbaan lokale weg 0,00
b1bbeffd5- voetpad 0,00
bf7b9e340- parkeervlak 0,00
b2e31244c- rijbaan lokale weg 0,00
be3d157cc- rijbaan lokale weg 0,00

b471b1b71- rijbaan lokale weg 0,00
b94a368e6- voetpad 0,00
b63907d2f- parkeervlak 0,00
b131e6264- rijbaan lokale weg 0,00
be9751f84- voetpad 0,00
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Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

baa6e50cf- parkeervlak 0,00
bc593aa59- voetpad 0,00
b7ec3aa17- voetpad 0,00
bbc49decf- parkeervlak 0,00
b2b989862- voetpad 0,00

bc58f603c- rijbaan lokale weg 0,00
bdd23c371- rijbaan lokale weg 0,00
b9f247760- rijbaan lokale weg 0,00
b43f3d5c9- inrit 0,00
b8c3207da- voetpad 0,00

bac72e77e- rijbaan lokale weg 0,00
bc2253a46- rijbaan lokale weg 0,00
bb3183430- voetpad 0,00
b0c94f14d- voetpad 0,00
bdf58576d- voetpad 0,00

b5e87bc2b- voetpad 0,00
b9eb3621e- voetpad 0,00
b15006d69- voetpad 0,00
b9ce975f2- voetpad 0,00
bdc5e41a8- rijbaan lokale weg 0,00

b98d1b43d- rijbaan lokale weg 0,00
b79e16dda- voetpad 0,00
b5027e8bb- rijbaan lokale weg 0,00
bf360ddf2- rijbaan lokale weg 0,00
b0c828170- voetpad 0,00

becc5f4b9- rijbaan lokale weg 0,00
b4d3928ee- fietspad 0,00
bec352a2a- voetpad 0,00
b46a7c1c5- voetpad 0,00
b4d494573- fietspad 0,00

b158adf56- voetpad 0,00
bde797b2c- rijbaan lokale weg 0,00
b2239452c- rijbaan lokale weg 0,00
b9a4165f6- voetpad 0,00
b1a905b92- voetpad 0,00

bd85a78b1- voetpad 0,00
b80be513d- voetpad 0,00
be52bec13- voetpad 0,00
bbdc36658- rijbaan lokale weg 0,00
b0cf614b0- rijbaan lokale weg 0,00

b866f8e9a- voetpad 0,00
b389326f7- parkeervlak 0,00
b2af424e9- voetpad 0,00
bd24f5c99- parkeervlak 0,00
b0aed6f25- rijbaan lokale weg 0,00

b1cb86c25- rijbaan lokale weg 0,00
bddd6c5c6- rijbaan lokale weg 0,00
ba549b180- rijbaan lokale weg 0,00
bb560726d- rijbaan lokale weg 0,00
bbcdb8090- parkeervlak 0,00

b5c5d2c22- parkeervlak 0,00
bb43fba6b- voetpad 0,00
b7e33d480- voetpad 0,00
b9163fe2e- rijbaan lokale weg 0,00
b03953d0c- parkeervlak 0,00

bae3a6fc5- voetpad 0,00
bcf22e246- voetpad 0,00
bc689cad9- parkeervlak 0,00
b970c7559- rijbaan lokale weg 0,00
b897c3bd2- parkeervlak 0,00

b332ff4bf- parkeervlak 0,00
b745bfe55- parkeervlak 0,00
bc895da19- rijbaan lokale weg 0,00
bed7757e4- parkeervlak 0,00
babc0dbde- parkeervlak 0,00

b94aa97c1- parkeervlak 0,00
bfac88f95- rijbaan lokale weg 0,00
b968e0bd2- parkeervlak 0,00
b87930382- rijbaan lokale weg 0,00
b565623bb- rijbaan lokale weg 0,00
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Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

b82980e95- parkeervlak 0,00
bdb20cf30- parkeervlak 0,00
b73b007e5- rijbaan lokale weg 0,00
b6025382e- parkeervlak 0,00
bfbd55200- parkeervlak 0,00

bdd00b19f- parkeervlak 0,00
ba5983638- parkeervlak 0,00
b665a2747- parkeervlak 0,00
b0889f36b- parkeervlak 0,00
bcd97fce7- voetpad 0,00

bd35cedea- voetpad 0,00
bd35a05ac- voetpad 0,00
ba9c86a5b- voetpad 0,00
bbd6c0183- parkeervlak 0,00
b82efef5f- parkeervlak 0,00

bd4d976c9- parkeervlak 0,00
b3f1e7eb5- parkeervlak 0,00
bb7168053- parkeervlak 0,00
b5edb1601- parkeervlak 0,00
bda022742- voetpad 0,00

bcd20af04- voetpad 0,00
b5b3e8f51- rijbaan lokale weg 0,00
bde498bbc- rijbaan lokale weg 0,00
b69e6bf40- parkeervlak 0,00
b39bd876a- parkeervlak 0,00

bff135764- parkeervlak 0,00
b1b4adef3- rijbaan lokale weg 0,00
bab5a3532- rijbaan lokale weg 0,00
b793bf276- voetpad 0,00
b207db559- parkeervlak 0,00

b031df4ff- parkeervlak 0,00
bee5c0284- parkeervlak 0,00
b8e417d15- parkeervlak 0,00
b6f12c7cf- voetpad 0,00
b4bbc31c9- parkeervlak 0,00

be1a81601- parkeervlak 0,00
be4b47bdd- voetpad 0,00
b4fd52677- parkeervlak 0,00
b5ddc4f5a- parkeervlak 0,00
b5139071c- voetpad 0,00

b3f13d2dc- voetpad 0,00
b41e057d3- parkeervlak 0,00
b8e77d5a9- parkeervlak 0,00
be5dcb1c0- parkeervlak 0,00
b2c0222d8- parkeervlak 0,00

bcd71f8ae- parkeervlak 0,00
bd094baf4- parkeervlak 0,00
b6af2e2af- voetpad 0,00
b6ffd9975- voetpad 0,00
b2bf44c70- parkeervlak 0,00

bf84df8fc- parkeervlak 0,00
b0800d491- parkeervlak 0,00
bd30eaaea- parkeervlak 0,00
b2b5d15a6- voetpad 0,00
b2b0f663c- voetpad 0,00

b17a64482- voetpad 0,00
b08a7d435- parkeervlak 0,00
b43620dc7- parkeervlak 0,00
b98f210db- parkeervlak 0,00
ba8bc4320- voetpad 0,00

be9a84026- fietspad 0,00
b04ccd105- rijbaan lokale weg 0,00
be78b0cda- voetpad 0,00
b8d50f138- voetpad 0,00
b24037134- rijbaan lokale weg 0,00

b0651afed- rijbaan lokale weg 0,00
bb96d7a9b- rijbaan lokale weg 0,00
ba5b6f4e5- rijbaan lokale weg 0,00
b77d63a30- rijbaan lokale weg 0,00
be75b33ac- voetpad 0,00
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b335a4935- rijbaan lokale weg 0,00
bd5f0c7a4- voetpad 0,00
b50e1743d- rijbaan lokale weg 0,00
b66465929- rijbaan lokale weg 0,00
b49326660- voetpad 0,00

bf3cce39b- fietspad 0,00
bfa6a7c4d- voetpad 0,00
bdca704ae- rijbaan lokale weg 0,00
b7c824274- voetpad 0,00
b6a2f1755- voetpad 0,00

b6afc618a- parkeervlak 0,00
bca1f6da5- voetpad 0,00
b09cf7a95- fietspad 0,00
b80a7861c- voetpad 0,00
b30dad5d5- fietspad 0,00

b52093dd5- voetpad 0,00
b2b719bda- rijbaan lokale weg 0,00
b53b4610d- fietspad 0,00
b982ada1e- fietspad 0,00
b18198e7d- parkeervlak 0,00

b9676a3e4- parkeervlak 0,00
bab254b8d- rijbaan lokale weg 0,00
b048db57a- voetpad 0,00
bff71b271- parkeervlak 0,00
bb6ed5f46- parkeervlak 0,00

bd6a86bb6- rijbaan lokale weg 0,00
bef224e50- rijbaan lokale weg 0,00
bfbf470b7- fietspad 0,00
b53d9412e- parkeervlak 0,00
bdaf4c069- rijbaan lokale weg 0,00

b2da30825- voetpad 0,00
b921cceeb- rijbaan lokale weg 0,00
b507d3008- voetpad 0,00
b4f719b7e- voetpad 0,00
ba8afb15b- rijbaan lokale weg 0,00

ba5854cad- voetpad 0,00
b0a99a237- voetpad 0,00
b30aada1d- parkeervlak 0,00
b707c93ba- fietspad 0,00
bb44819f7- rijbaan lokale weg 0,00

ba889bf19- fietspad 0,00
bcdf3543f- voetpad 0,00
b22f87170- voetpad 0,00
be7898ee1- fietspad 0,00
b28dd0174- rijbaan lokale weg 0,00

b4099375e- rijbaan lokale weg 0,00
b6716bc20- voetpad 0,00
b9bddbf80- transitie 0,00
be105b1ec- transitie 0,00
b830e1e89- transitie 0,00

b67f7f496- voetpad 0,00
bd9e4d079- voetpad 0,00
b4b0048a2- transitie 0,00
bf615a5aa- rijbaan lokale weg 0,00
b460a255e- fietspad 0,00

bc588d0e9- transitie 0,00
b63ca05e9- transitie 0,00
bc457c175- voetpad 0,00
b49b8bb7a- rijbaan lokale weg 0,00
b7478b969- transitie 0,00

b1ac0a1f4- transitie 0,00
b361992b6- voetpad 0,00
b92b48800- transitie 0,00
bad999fad- transitie 0,00
b6545887a- rijbaan lokale weg 0,00

b04e3532f- transitie 0,00
b1ca90674- transitie 0,00
b8909c26c- parkeervlak 0,00
baec3162d- transitie 0,00
bcb712ad1- rijbaan lokale weg 0,00
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Naam Omschr. Bf

bbff069ab- transitie 0,00
b940e4e9a- voetpad 0,00
b4d57a9c5- voetpad 0,00
bdb341874- transitie 0,00
be864d56d- voetpad 0,00

b7b6cadf3- transitie 0,00
b025ae6a7- transitie 0,00
b0b10ff55- voetpad 0,00
b1456e2db- rijbaan lokale weg 0,00
b8a6710f9- parkeervlak 0,00

bcddf48f0- voetpad 0,00
bbfeea671- transitie 0,00
b91c516ee- voetpad 0,00
b11c8dd04- voetpad 0,00
be2b5f746- rijbaan lokale weg 0,00

b6699044b- voetpad 0,00
b220f2a2f- rijbaan lokale weg 0,00
bb589fb34- parkeervlak 0,00
b9818b846- voetgangersgebied 0,00
b42762bee- voetpad 0,00

bd9dff1e3- voetpad 0,00
ba7448212- parkeervlak 0,00
b3e4d1934- voetpad 0,00
b64e66e5a- voetpad 0,00
bb66c5059- rijbaan lokale weg 0,00

b6af62724- voetpad 0,00
be99d8718- transitie 0,00
b8371fe2e- parkeervlak 0,00
b79ebf327- transitie 0,00
be3f44450- rijbaan lokale weg 0,00

b1aa22ee3- voetgangersgebied 0,00
b71c34102- parkeervlak 0,00
b900f7ac8- voetgangersgebied 0,00
b30609f39- transitie 0,00
ba93be53b- voetgangersgebied 0,00

bdece3fa4- transitie 0,00
be8c96884- transitie 0,00
b597f5e0a- voetpad 0,00
b7e86e38d- voetpad 0,00
b92931ae3- rijbaan lokale weg 0,00

b8d2ec20b- transitie 0,00
b2e34ac9b- fietspad 0,00
b9539123c- voetgangersgebied 0,00
b3dbf715f- rijbaan lokale weg 0,00
b9327453e- parkeervlak 0,00

b14d2c6e2- voetpad 0,00
b8fa8385e- transitie 0,00
bdba7b36f- voetpad 0,00
b0c9e2ee6- voetpad 0,00
bf29304a9- transitie 0,00

b126ac7ae- voetpad 0,00
b184b28ee- voetpad 0,00
b64f1ae35- transitie 0,00
bbb4e014e- fietspad 0,00
bec973e78- transitie 0,00

bea6a20b9- voetpad 0,00
b36c0be99- transitie 0,00
b36c98ca3- transitie 0,00
b64408906- transitie 0,00
b07abeb2e- transitie 0,00

b05a52409- transitie 0,00
bff7f9c5a- transitie 0,00
b728be257- transitie 0,00
b3f9a760e- transitie 0,00
b01c23c2e- voetpad 0,00

bc0037f93- voetpad 0,00
bf467ecc5- voetpad 0,00
b44899b23- rijbaan lokale weg 0,00
b38f85a23- voetpad 0,00
bb37793c6- parkeervlak 0,00
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bfbb41525- voetpad 0,00
bf88ccb98- parkeervlak 0,00
bdc044304- voetpad 0,00
b59f496cf- transitie 0,00
bacf1e7b3- parkeervlak 0,00

b639cbaf4- parkeervlak 0,00
bba05642d- voetpad 0,00
b05dfd6cc- voetpad 0,00
be35c1738- parkeervlak 0,00
b34b5f629- rijbaan lokale weg 0,00

b7fba9401- voetpad 0,00
bbb3a9b46- rijbaan lokale weg 0,00
b0b2081d1- transitie 0,00
b3493e59e- rijbaan lokale weg 0,00
b11d8e46a- rijbaan lokale weg 0,00

b9000e6d6- voetpad 0,00
b51c084e4- OV-baan 0,00
b9da01f3a- transitie 0,00
b7a19457b- transitie 0,00
b52ee5bd1- parkeervlak 0,00

b32073afe- rijbaan lokale weg 0,00
b4738ac4a- rijbaan lokale weg 0,00
bc88de782- rijbaan lokale weg 0,00
b6f883cb0- rijbaan lokale weg 0,00
b7f6b2e8a- parkeervlak 0,00

b1b8ffe0b- transitie 0,00
b472df821- fietspad 0,00
bbbaa1879- rijbaan lokale weg 0,00
b3b8a2c19- voetpad 0,00
bc7925155- fietspad 0,00

b3586c03d- transitie 0,00
b68bdd2db- transitie 0,00
b9bde2d29- transitie 0,00
beccac1db- parkeervlak 0,00
bcdc28b53- rijbaan lokale weg 0,00

ba8183103- parkeervlak 0,00
b3832a4d8- parkeervlak 0,00
b7638a1c0- voetpad 0,00
ba802df7f- parkeervlak 0,00
b62fef8b3- fietspad 0,00

b618231d5- transitie 0,00
be57ff45f- fietspad 0,00
b03c1d680- rijbaan lokale weg 0,00
bd83a6515- rijbaan lokale weg 0,00
b0e500f4b- parkeervlak 0,00

baa3c51e8- rijbaan lokale weg 0,00
bd5148219- parkeervlak 0,00
bb0ecc538- rijbaan lokale weg 0,00
b0db07889- transitie 0,00
b9b3045dc- voetpad 0,00

b291f92a5- transitie 0,00
b5f4ad826- transitie 0,00
b067de269- voetpad 0,00
b881e5bb8- transitie 0,00
b8581ac37- rijbaan lokale weg 0,00

ba0fce905- rijbaan lokale weg 0,00
b652ed917- voetpad 0,00
bcf04b8bf- voetpad 0,00
b51d32394- OV-baan 0,00
bef8f202f- transitie 0,00

b56700b8b- voetpad 0,00
b472b2424- parkeervlak 0,00
ba8de0ffc- rijbaan lokale weg 0,00
b75b76f0b- transitie 0,00
b958e6464- transitie 0,00

b3ec25c26- voetpad 0,00
b7555c74b- transitie 0,00
b14726c82- transitie 0,00
bb85b0c64- transitie 0,00
b3a16510a- voetpad op trap 0,00
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b09af1e22- transitie 0,00
bd91c74fc- voetpad 0,00
bd9646c7f- parkeervlak 0,00
b4d2d83e0- rijbaan lokale weg 0,00
be1a15251- voetpad 0,00

b8e8d9ff1- parkeervlak 0,00
b3cd31082- voetpad 0,00
b996cec0d- parkeervlak 0,00
b5ed9e33d- rijbaan lokale weg 0,00
bf40e1c8c- parkeervlak 0,00

b8aa2be0b- voetpad 0,00
b728f01b2- fietspad 0,00
b131a21ca- inrit 0,00
b1e90fe9f- transitie 0,00
bc44e23c4- voetpad 0,00

b99ce0a8c- transitie 0,00
b2fea8090- transitie 0,00
b0138ce36- transitie 0,00
bff299af8- voetpad 0,00
b57678339- rijbaan lokale weg 0,00

bca0a2acd- voetpad 0,00
be212277a- rijbaan lokale weg 0,00
bfbcd9ffc- voetpad 0,00
b550cd084- rijbaan lokale weg 0,00
b41900134- transitie 0,00

b929a4cd8- transitie 0,00
b3405b4a2- parkeervlak 0,00
b2f8eb510- voetpad 0,00
bff3bc55a- parkeervlak 0,00
bdffad052- voetpad 0,00

b08c4ad56- voetpad 0,00
b52a92325- transitie 0,00
ba6401f82- voetpad 0,00
bd8d8eb4b- rijbaan lokale weg 0,00
b796c6635- parkeervlak 0,00

b739bd135- voetpad 0,00
b955b91df- parkeervlak 0,00
b5a9f77fc- voetpad 0,00
b589d9cf5- voetpad 0,00
bc4994be1- rijbaan lokale weg 0,00

b18d1f24d- voetpad 0,00
b18ab4225- voetpad 0,00
b9f878dc3- rijbaan lokale weg 0,00
b0e156ec2- parkeervlak 0,00
bdc21f709- voetpad 0,00

b23a30fe1- transitie 0,00
beb702d52- voetpad 0,00
b0df55d37- rijbaan lokale weg 0,00
b8840a192- rijbaan lokale weg 0,00
b5d77991c- voetpad 0,00

b4d4f9601- voetpad 0,00
bb6917dee- rijbaan lokale weg 0,00
bf5ca56b9- voetpad 0,00
bbb035638- voetpad 0,00
bad86e8b3- voetpad 0,00

bf45204b4- voetpad 0,00
b5e0fa748- voetpad 0,00
bc0c64e70- voetpad 0,00
bec958737- rijbaan lokale weg 0,00
b1d97820c- voetpad 0,00

b13b73f91- rijbaan lokale weg 0,00
bc21843c1- voetpad op trap 0,00
bebb1b9f5- voetpad 0,00
b7eb3aa41- transitie 0,00
b7a30982c- voetpad 0,00

b77544cbf- voetpad 0,00
b6993620c- voetpad 0,00
b15c5c022- parkeervlak 0,00
b905b5e02- transitie 0,00
b7c42eda1- voetpad 0,00
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Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

b8b5a5bb6- voetpad 0,00
b84ae485c- voetpad 0,00
b65e399e1- rijbaan lokale weg 0,00
b89b447aa- voetpad 0,00
ba3134cbf- parkeervlak 0,00

b49f36b32- rijbaan lokale weg 0,00
bd12510dc- transitie 0,00
bc6a3506b- voetpad 0,00
bf1406f4e- voetpad 0,00
b1ebfb92c- voetpad 0,00

b00bf5220- rijbaan lokale weg 0,00
bcd76f4b0- rijbaan lokale weg 0,00
b36ae3b5a- parkeervlak 0,00
b8b272bcd- voetpad 0,00
bba503baf- voetpad 0,00

bb4f7e7e1- rijbaan lokale weg 0,00
b1323576b- voetpad 0,00
bfd3f0cc8- inrit 0,00
bbd2191cf- rijbaan lokale weg 0,00
b17a37847- voetpad 0,00

bbf2eee4e- transitie 0,00
bbf25269b- rijbaan lokale weg 0,00
b753aa10a- voetpad 0,00
b68aea941- voetpad 0,00
bbd501aa6- transitie 0,00

bc63c8b33- parkeervlak 0,00
b63cd5bbb- transitie 0,00
bfa2b3bfb- rijbaan lokale weg 0,00
b1bd9a443- rijbaan lokale weg 0,00
b1e838a33- rijbaan lokale weg 0,00

b00230eb1- voetpad 0,00
b968acdb5- voetpad 0,00
b77111773- voetpad 0,00
b01612cb6- parkeervlak 0,00
b2f4418f6- parkeervlak 0,00

b0ebabc95- transitie 0,00
b07661440- rijbaan lokale weg 0,00
b9a88d17f- rijbaan lokale weg 0,00
b2d129dfb- parkeervlak 0,00
b67703173- parkeervlak 0,00

b40630fd7- transitie 0,00
b7cca7613- rijbaan lokale weg 0,00
b4bac8931- voetpad 0,00
b14310168- voetpad 0,00
be56dba7b- voetpad 0,00

b06851fdb- rijbaan lokale weg 0,00
b96a6550d- voetpad 0,00
bea45ae43- parkeervlak 0,00
ba29fd3a5- voetpad 0,00
b9b4605a4- voetpad 0,00

b491bc75e- rijbaan lokale weg 0,00
bf681aa80- transitie 0,00
bfc5b2d3c- voetpad 0,00
bef4ed811- voetpad 0,00
bc3f17f3b- parkeervlak 0,00

b276e1c06- voetpad 0,00
bdfe1572f- voetpad 0,00
ba712bd0d- voetpad 0,00
b5f0970a9- voetpad 0,00
b5327917d- voetpad 0,00

b304925ad- voetpad 0,00
b563e260e- rijbaan lokale weg 0,00
bb03d1a52- parkeervlak 0,00
b65e9a7a2- parkeervlak 0,00
bbdc4cdd6- parkeervlak 0,00

b97145cb3- voetpad 0,00
be282b927- voetpad 0,00
bb0746b95- voetpad 0,00
b1458abd6- voetpad 0,00
b6f09a27b- parkeervlak 0,00
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Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

b7ed72d2e- transitie 0,00
b56e34161- voetpad 0,00
b4f424951- parkeervlak 0,00
ba239c937- rijbaan lokale weg 0,00
b8c8b7c47- voetpad 0,00

b4c624c91- rijbaan lokale weg 0,00
bb54915be- voetpad 0,00
bc95e8b9f- voetpad 0,00
b28be2080- transitie 0,00
b3fb542ed- voetpad 0,00

b02551324- transitie 0,00
bf7869b9a- transitie 0,00
b7f92a52b- voetpad 0,00
bbe1b639f- rijbaan lokale weg 0,00
b2b7e5797- voetpad 0,00

bf127973f- parkeervlak 0,00
b314d1f0c- voetpad 0,00
b1d0aa648- voetpad 0,00
b43433d3d- voetpad 0,00
b21674f04- voetpad 0,00

bdc6e3274- parkeervlak 0,00
bd2ce6db1- rijbaan lokale weg 0,00
bc425017e- voetpad 0,00
b9c1f50dc- rijbaan lokale weg 0,00
bc1d475c8- parkeervlak 0,00

b007460f8- voetpad 0,00
bee00bc4e- rijbaan lokale weg 0,00
b5e1d811a- transitie 0,00
beaa46810- voetpad 0,00
b72f98e3e- parkeervlak 0,00

bb521e208- voetpad 0,00
b4dbace84- voetpad 0,00
b90464d7c- voetpad 0,00
beffb4fdd- voetpad 0,00
b48594fa0- rijbaan lokale weg 0,00

b580aab04- rijbaan lokale weg 0,00
b5ef1bc11- rijbaan lokale weg 0,00
b747a8b54- voetpad 0,00
b31ae0dee- transitie 0,00
bb086a7f6- parkeervlak 0,00

b59808666- voetpad 0,00
b7252646f- transitie 0,00
bbd91bd91- parkeervlak 0,00
bc61f6225- parkeervlak 0,00
b1191890e- transitie 0,00

b2a946d60- transitie 0,00
b7c8cb78e- transitie 0,00
b178203ad- transitie 0,00
bf412f2cb- voetpad 0,00
bcf27b2ef- transitie 0,00

bdce3383d- transitie 0,00
b644335da- parkeervlak 0,00
bfe3716db- transitie 0,00
b927f3aa6- transitie 0,00
ba666fe0c- rijbaan lokale weg 0,00

b965143e8- transitie 0,00
b1c89d80c- transitie 0,00
bfd0f7c8c- transitie 0,00
b1592ca95- transitie 0,00
b85eb75ed- fietspad 0,00

b2c397959- transitie 0,00
b1bb36f21- voetpad 0,00
b4ca4bf99- voetpad 0,00
b17420ec3- parkeervlak 0,00
b9679d0b0- parkeervlak 0,00

b62d89ab0- parkeervlak 0,00
b5403eace- parkeervlak 0,00
bbde8b4db- parkeervlak 0,00
b8e2f5c6f- voetpad 0,00
b961ee021- rijbaan lokale weg 0,00
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Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

b8c65246a- rijbaan lokale weg 0,00
b8ce0788b- voetpad op trap 0,00
b169712c5- inrit 0,00
ba406cf84- rijbaan lokale weg 0,00
b0f01d712- rijbaan lokale weg 0,00

bf885e887- parkeervlak 0,00
bc5879119- voetpad 0,00
b2445c9bb- voetpad 0,00
bf1e6295b- rijbaan lokale weg 0,00
b52e2d7f1- voetpad 0,00

b5fba176a- voetpad 0,00
b75ecc44e- voetpad 0,00
b575d1f1d- voetpad 0,00
b3c1d012f- voetpad 0,00
bc9b428ce- parkeervlak 0,00

b272b1e43- voetgangersgebied 0,00
bc40ed2c3- voetpad 0,00
b0afc2819- rijbaan lokale weg 0,00
b00eaab83- voetpad 0,00
bf94319e3- voetpad 0,00

bb139bb1e- voetpad 0,00
baecbcb1c- voetpad 0,00
b3c4b230c- voetpad 0,00
b9ce0df44- voetpad 0,00
b81861091- voetpad 0,00

b22ff1a3a- voetpad 0,00
b8e8514c9- voetpad 0,00
bed1dc93b- voetpad 0,00
b80dee2b4- rijbaan lokale weg 0,00
bb8a28fce- rijbaan lokale weg 0,00

bcea0c9cb- fietspad 0,00
bc9678025- voetpad 0,00
ba2d008f2- parkeervlak 0,00
babc05eb1- rijbaan lokale weg 0,00
b36f71465- rijbaan lokale weg 0,00

b2a3c0ef8- voetpad 0,00
b2eab8ff7- rijbaan lokale weg 0,00
bdeac0b7c- rijbaan lokale weg 0,00
b307017dd- voetpad 0,00
b8cd18f5c- voetpad 0,00

b2b000f12- voetpad 0,00
b5e3fe76d- parkeervlak 0,00
b32f14d84- rijbaan lokale weg 0,00
b1b71e29f- parkeervlak 0,00
bc0c90634- voetpad 0,00

baec68300- voetpad 0,00
b6d7a5059- voetpad 0,00
b3e286b36- parkeervlak 0,00
b4ce3cbb3- parkeervlak 0,00
b81b6b680- voetpad 0,00

b93cc7c2f- voetpad 0,00
b9083b800- parkeervlak 0,00
bcd22bffb- parkeervlak 0,00
bae3434df- rijbaan lokale weg 0,00
b3dab8b93- voetpad 0,00

b8c4d3b5e- voetpad 0,00
ba5a03874- parkeervlak 0,00
ba6783fe8- voetpad 0,00
ba293e993- parkeervlak 0,00
b2c99b909- parkeervlak 0,00

bb4b3da13- voetpad 0,00
b6fa549fa- rijbaan lokale weg 0,00
bfd917dcf- voetpad 0,00
b3f261a94- rijbaan lokale weg 0,00
b1999441c- fietspad 0,00

bd4d8fde5- parkeervlak 0,00
bb247a5a6- voetpad 0,00
bf0e0d818- parkeervlak 0,00
b7008e611- rijbaan lokale weg 0,00
bd4265637- rijbaan lokale weg 0,00
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Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

bc26ff0a9- rijbaan lokale weg 0,00
b9969a909- voetpad 0,00
b69b15bb6- parkeervlak 0,00
b6aad9050- voetpad 0,00
ba03f5a13- rijbaan lokale weg 0,00

be8ecc427- parkeervlak 0,00
b6d617d4a- rijbaan lokale weg 0,00
b83d882e3- voetpad 0,00
b035db59f- voetpad 0,00
bfcf24349- rijbaan lokale weg 0,00

b5456575a- parkeervlak 0,00
ba000b3a2- voetpad 0,00
bfe852189- parkeervlak 0,00
be7970c9c- voetpad 0,00
bb0979aa0- voetpad 0,00

b2f667d8a- voetpad 0,00
bcd00a761- rijbaan lokale weg 0,00
b6d1a6060- parkeervlak 0,00
b25b05fdf- voetpad 0,00
bcd648492- parkeervlak 0,00

b99db2a8c- voetpad 0,00
bf8a24bde- parkeervlak 0,00
bd9b0bc7f- voetpad 0,00
b429c7e3c- voetpad 0,00
babf9373a- rijbaan lokale weg 0,00

b30e4c7d6- rijbaan lokale weg 0,00
bbf60d9e5- parkeervlak 0,00
b57abcf96- parkeervlak 0,00
b0d8300de- parkeervlak 0,00
bf04cc97b- rijbaan lokale weg 0,00

b100dac43- rijbaan lokale weg 0,00
bfd9ace5f- parkeervlak 0,00
b64c8d404- parkeervlak 0,00
b7f5ddc17- parkeervlak 0,00
b495c87b9- parkeervlak 0,00

bf800405d- parkeervlak 0,00
be641982d- parkeervlak 0,00
bb0cc2ddb- rijbaan lokale weg 0,00
bca0a480d- parkeervlak 0,00
b1ddaf053- parkeervlak 0,00

b7c33cdad- parkeervlak 0,00
b757e1836- parkeervlak 0,00
b5be50ed6- parkeervlak 0,00
b38ab3589- parkeervlak 0,00
b783f3a88- parkeervlak 0,00

b39dcea96- rijbaan lokale weg 0,00
bdaa0540a- parkeervlak 0,00
be70c5c62- parkeervlak 0,00
bebea8f27- voetpad 0,00
b2a74541f- voetpad 0,00

b34a7adce- voetpad 0,00
b8dd5304d- rijbaan lokale weg 0,00
b95450509- rijbaan lokale weg 0,00
beb32bf88- voetpad 0,00
b40e5cca3- parkeervlak 0,00

b0a8e421a- rijbaan lokale weg 0,00
b5f71c455- rijbaan lokale weg 0,00
b3856d719- voetpad 0,00
be76b3dc1- rijbaan lokale weg 0,00
b205b6ea1- voetpad 0,00

b3e51eafe- rijbaan lokale weg 0,00
bf45a7c57- voetpad 0,00
b7cc84e69- rijbaan lokale weg 0,00
b70be8c4a- rijbaan lokale weg 0,00
b84162f63- rijbaan lokale weg 0,00

bf9226ffa- rijbaan lokale weg 0,00
bbfefe258- rijbaan lokale weg 0,00
b8e24863e- waterloop 0,00
b4a5607e9- voetpad 0,00
b27fa370f- voetpad 0,00
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Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

bb1448042- voetgangersgebied 0,00
b72922adf- voetpad 0,00
b79ebf327- transitie 0,00
b79ebf327- transitie 0,00
b126ac7ae- voetpad 0,00

bf1e6295b- rijbaan lokale weg 0,00
0,00
0,00
0,00

b7d31a560- rijbaan lokale weg 0,00

bb88e1e1b- rijbaan lokale weg 0,00
bac06f986- rijbaan lokale weg 0,00
b50804532- voetpad 0,00
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Bijlage 3. Berekeningsresultaten 



Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Boetbergweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A noordzijde 183932,15 423825,73 7,50 42,22 39,28 33,64 43,12
01_B noordzijde 183932,15 423825,73 10,50 43,32 40,34 34,71 44,20
01_C noordzijde 183932,15 423825,73 13,50 45,12 42,15 36,52 46,01
01_D noordzijde 183932,15 423825,73 16,50 49,11 46,20 40,55 50,02
01_E noordzijde 183932,15 423825,73 19,50 50,06 47,16 41,50 50,98

01_F noordzijde 183932,15 423825,73 22,50 50,53 47,63 41,98 51,45
02_A noordzijde 183934,44 423826,62 25,50 50,72 47,81 42,16 51,63
02_B noordzijde 183934,44 423826,62 28,50 51,22 48,32 42,66 52,14
02_C noordzijde 183934,44 423826,62 31,50 51,58 48,68 43,03 52,50
02_D noordzijde 183934,44 423826,62 34,50 51,73 48,83 43,17 52,65

03_A noordzijde 183939,92 423824,31 34,50 44,92 42,08 36,40 45,86
04_A noordzijde 183943,10 423829,98 7,50 42,04 39,09 33,46 42,94
04_B noordzijde 183943,10 423829,98 10,50 43,03 40,05 34,42 43,91
04_C noordzijde 183943,10 423829,98 13,50 44,58 41,59 35,96 45,45
04_D noordzijde 183943,10 423829,98 16,50 48,22 45,30 39,64 49,12

04_E noordzijde 183943,10 423829,98 19,50 49,16 46,25 40,59 50,07
04_F noordzijde 183943,10 423829,98 22,50 49,74 46,83 41,18 50,65
05_A noordzijde 183945,23 423830,81 25,50 50,12 47,20 41,55 51,03
05_B noordzijde 183945,23 423830,81 28,50 50,74 47,83 42,18 51,65
05_C noordzijde 183945,23 423830,81 31,50 51,35 48,45 42,79 52,27

06_A noordzijde 183950,79 423828,63 28,50 44,76 41,91 36,23 45,70
06_B noordzijde 183950,79 423828,63 31,50 45,63 42,78 37,10 46,57
07_A noordzijde 183958,80 423836,08 7,50 41,93 38,99 33,35 42,83
07_B noordzijde 183958,80 423836,08 10,50 42,91 39,93 34,30 43,79
07_C noordzijde 183958,80 423836,08 13,50 44,74 41,77 36,13 45,62

07_D noordzijde 183958,80 423836,08 16,50 47,79 44,87 39,21 48,69
07_E noordzijde 183958,80 423836,08 19,50 48,57 45,64 39,99 49,47
07_F noordzijde 183958,80 423836,08 22,50 49,21 46,29 40,64 50,12
08_A noordzijde 183962,00 423837,32 25,50 49,44 46,51 40,87 50,35
09_A oostzijde 183970,96 423836,52 7,50 39,94 37,09 31,42 40,88

09_B oostzijde 183970,96 423836,52 10,50 40,63 37,78 32,10 41,57
09_C oostzijde 183970,96 423836,52 13,50 42,45 39,60 33,93 43,39
09_D oostzijde 183970,96 423836,52 16,50 44,55 41,71 36,03 45,49
09_E oostzijde 183970,96 423836,52 19,50 44,86 42,01 36,34 45,80
09_F oostzijde 183970,96 423836,52 22,50 45,37 42,53 36,85 46,31

10_A oostzijde 183972,18 423833,32 25,50 45,71 42,86 37,19 46,65
11_A oostzijde 183976,28 423822,40 7,50 40,46 37,61 31,94 41,40
11_B oostzijde 183976,28 423822,40 10,50 41,02 38,17 32,50 41,96
11_C oostzijde 183976,28 423822,40 13,50 42,26 39,41 33,74 43,20
12_A oostzijde 183973,98 423825,11 16,50 21,81 18,84 13,26 22,71

12_B oostzijde 183973,98 423825,11 19,50 23,63 20,21 14,80 24,33
12_C oostzijde 183973,98 423825,11 22,50 34,49 30,12 24,89 34,74
12_D oostzijde 183973,98 423825,11 25,50 35,88 31,50 26,30 36,13
13_A oostzijde 183974,33 423821,37 16,50 43,38 40,53 34,85 44,32
14_A oostzijde 183976,31 423818,66 16,50 45,79 42,95 37,27 46,73

14_B oostzijde 183976,31 423818,66 19,50 45,88 43,03 37,35 46,82
15_A oostzijde 183972,67 423820,70 19,50 42,69 39,85 34,17 43,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Boetbergweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

16_A oostzijde 183974,60 423818,02 19,50 44,63 41,78 36,10 45,57
17_A oostzijde 183978,53 423816,36 7,50 41,43 38,41 32,79 42,29
17_B oostzijde 183978,53 423816,36 10,50 41,29 38,45 32,78 42,24
17_C oostzijde 183978,53 423816,36 13,50 42,31 39,46 33,79 43,25
17_D oostzijde 183978,53 423816,36 16,50 43,84 41,00 35,32 44,78

17_E oostzijde 183978,53 423816,36 19,50 44,36 41,51 35,83 45,30
18_A oostzijde 183982,80 423805,26 7,50 41,27 38,28 32,65 42,14
18_B oostzijde 183982,80 423805,26 10,50 41,10 38,25 32,58 42,04
18_C oostzijde 183982,80 423805,26 13,50 41,81 38,96 33,29 42,75
18_D oostzijde 183982,80 423805,26 16,50 43,02 40,17 34,50 43,96

18_E oostzijde 183982,80 423805,26 19,50 43,87 41,02 35,35 44,81
19_A oostzijde 183986,97 423794,23 7,50 41,03 38,06 32,42 41,91
20_A oostzijde 183984,52 423797,01 10,50 21,13 18,24 12,64 22,07
20_B oostzijde 183984,52 423797,01 13,50 20,82 17,52 12,08 21,58
20_C oostzijde 183984,52 423797,01 16,50 31,21 26,83 21,63 31,46

20_D oostzijde 183984,52 423797,01 19,50 32,10 27,71 22,55 32,36
21_A oostzijde 183985,04 423793,29 10,50 40,22 37,37 31,70 41,16
22_A oostzijde 183986,98 423790,66 10,50 42,71 39,86 34,19 43,65
22_B oostzijde 183986,98 423790,66 13,50 42,85 39,99 34,32 43,79
23_A oostzijde 183983,46 423792,70 13,50 40,17 37,32 31,65 41,11

24_A oostzijde 183985,22 423789,95 13,50 42,65 39,80 34,13 43,59
25_A oostzijde 183992,47 423779,77 7,50 40,96 38,00 32,35 41,84
25_B oostzijde 183992,47 423779,77 10,50 40,33 37,49 31,81 41,27
25_C oostzijde 183992,47 423779,77 13,50 40,79 37,94 32,27 41,73
26_A zuidzijde 183991,71 423767,72 7,50 37,26 34,37 28,72 38,19

26_B zuidzijde 183991,71 423767,72 10,50 -- -- -- --
26_C zuidzijde 183991,71 423767,72 13,50 -- -- -- --
27_A zuidzijde 183985,27 423769,56 13,50 35,56 32,36 26,82 36,34
28_A zuidzijde 183979,40 423763,05 7,50 39,12 36,27 30,62 40,07
28_B zuidzijde 183979,40 423763,05 10,50 -- -- -- --

29_A zuidzijde 183971,01 423764,20 7,50 37,82 34,99 29,34 38,78
29_B zuidzijde 183971,01 423764,20 10,50 28,96 25,96 20,39 29,85
30_A zuidzijde 183961,88 423760,39 7,50 31,70 28,71 23,13 32,59
30_B zuidzijde 183961,88 423760,39 10,50 30,70 27,37 21,92 31,44
30_C zuidzijde 183961,88 423760,39 13,50 34,86 31,51 26,01 35,57

31_A zuidzijde 183959,14 423754,98 1,50 36,75 33,92 28,27 37,71
31_B zuidzijde 183959,14 423754,98 4,50 37,41 34,58 28,94 38,37
31_C zuidzijde 183959,14 423754,98 7,50 38,74 35,92 30,27 39,71
31_D zuidzijde 183959,14 423754,98 10,50 16,29 13,49 7,87 17,28
31_E zuidzijde 183959,14 423754,98 13,50 17,15 14,35 8,72 18,14

32_A westzijde 183953,81 423758,00 1,50 40,29 37,43 31,80 41,24
32_B westzijde 183953,81 423758,00 4,50 41,07 38,12 32,50 41,97
32_C westzijde 183953,81 423758,00 7,50 42,80 39,61 34,04 43,58
32_D westzijde 183953,81 423758,00 10,50 44,05 40,87 35,29 44,83
32_E westzijde 183953,81 423758,00 13,50 44,38 41,18 35,61 45,15

33_A westzijde 183947,52 423774,53 1,50 39,78 36,92 31,27 40,72
33_B westzijde 183947,52 423774,53 4,50 40,59 37,65 32,03 41,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Boetbergweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

33_C westzijde 183947,52 423774,53 7,50 41,92 38,72 33,16 42,70
33_D westzijde 183947,52 423774,53 10,50 43,61 40,35 34,79 44,35
33_E westzijde 183947,52 423774,53 13,50 44,40 41,15 35,59 45,15
34_A westzijde 183943,42 423785,31 1,50 40,18 37,28 31,64 41,10
34_B westzijde 183943,42 423785,31 4,50 41,72 38,60 33,02 42,54

34_C westzijde 183943,42 423785,31 7,50 42,49 39,21 33,67 43,23
35_A westzijde 183945,68 423782,76 10,50 45,59 42,45 36,87 46,39
35_B westzijde 183945,68 423782,76 13,50 45,51 42,31 36,73 46,28
36_A westzijde 183945,46 423786,13 10,50 43,00 39,68 34,14 43,71
37_A westzijde 183943,52 423789,30 10,50 36,00 31,73 26,51 36,30

37_B westzijde 183943,52 423789,30 13,50 37,02 32,78 27,55 37,33
37_C westzijde 183943,52 423789,30 16,50 35,61 31,23 26,03 35,86
37_D westzijde 183943,52 423789,30 19,50 35,86 31,48 26,29 36,11
38_A westzijde 183947,65 423783,46 13,50 45,64 42,45 36,87 46,41
39_A westzijde 183947,34 423786,74 13,50 43,27 39,90 34,37 43,96

40_A westzijde 183939,21 423796,30 1,50 38,43 35,45 29,84 39,32
40_B westzijde 183939,21 423796,30 4,50 41,01 37,78 32,22 41,77
40_C westzijde 183939,21 423796,30 7,50 41,78 38,38 32,86 42,46
40_D westzijde 183939,21 423796,30 10,50 43,03 39,67 34,14 43,72
40_E westzijde 183939,21 423796,30 13,50 44,13 40,82 35,27 44,85

40_F westzijde 183939,21 423796,30 16,50 46,93 43,82 38,22 47,74
41_A westzijde 183939,82 423794,71 19,50 48,62 45,59 39,97 49,47
42_A westzijde 183935,38 423806,25 1,50 37,65 34,60 29,01 38,50
42_B westzijde 183935,38 423806,25 4,50 40,76 37,37 31,85 41,44
42_C westzijde 183935,38 423806,25 7,50 41,46 38,01 32,52 42,12

42_D westzijde 183935,38 423806,25 10,50 42,54 39,14 33,62 43,22
42_E westzijde 183935,38 423806,25 13,50 43,96 40,65 35,11 44,68
43_A westzijde 183937,43 423803,80 16,50 49,13 46,14 40,51 50,00
43_B westzijde 183937,43 423803,80 19,50 49,67 46,67 41,04 50,54
44_A westzijde 183937,34 423806,97 16,50 47,32 44,25 38,64 48,15

45_A westzijde 183935,19 423810,18 16,50 40,25 36,22 30,90 40,65
45_B westzijde 183935,19 423810,18 19,50 40,32 36,40 31,05 40,77
45_C westzijde 183935,19 423810,18 22,50 36,62 32,24 27,04 36,87
45_D westzijde 183935,19 423810,18 25,50 36,78 32,40 27,20 37,03
45_E westzijde 183935,19 423810,18 28,50 36,94 32,56 27,37 37,19

45_F westzijde 183935,19 423810,18 31,50 37,11 32,72 27,53 37,36
46_A westzijde 183939,46 423804,58 19,50 49,47 46,47 40,84 50,34
47_A westzijde 183939,27 423807,68 19,50 47,75 44,69 39,07 48,59
48_A westzijde 183936,65 423810,74 34,50 37,23 32,85 27,65 37,48
49_A westzijde 183930,71 423818,42 19,50 49,90 46,91 41,28 50,77

49_B westzijde 183930,71 423818,42 22,50 50,32 47,33 41,70 51,19
49_C westzijde 183930,71 423818,42 25,50 50,53 47,55 41,91 51,41
49_D westzijde 183930,71 423818,42 28,50 50,73 47,74 42,11 51,60
49_E westzijde 183930,71 423818,42 31,50 50,95 47,97 42,34 51,83
49_F westzijde 183930,71 423818,42 34,50 51,04 48,05 42,42 51,91

50_A westzijde 183929,90 423820,54 1,50 35,60 32,46 26,91 36,42
50_B westzijde 183929,90 423820,54 4,50 39,31 35,78 30,31 39,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Boetbergweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

50_C westzijde 183929,90 423820,54 7,50 41,41 37,95 32,46 42,06
50_D westzijde 183929,90 423820,54 10,50 42,51 39,08 33,57 43,17
50_E westzijde 183929,90 423820,54 13,50 44,57 41,31 35,76 45,32
50_F westzijde 183929,90 423820,54 16,50 49,03 46,03 40,40 49,90
51_A binnenzijde 183946,80 423822,69 7,50 23,80 20,28 14,87 24,45

51_B binnenzijde 183946,80 423822,69 10,50 20,08 16,90 11,37 20,88
51_C binnenzijde 183946,80 423822,69 13,50 20,81 17,69 12,14 21,64
51_D binnenzijde 183946,80 423822,69 16,50 22,39 19,35 13,78 23,26
51_E binnenzijde 183946,80 423822,69 19,50 26,53 23,63 18,02 27,46
51_F binnenzijde 183946,80 423822,69 22,50 36,95 34,13 28,46 37,91

52_A binnenzijde 183950,03 423823,94 25,50 16,22 11,81 6,78 16,51
52_B binnenzijde 183950,03 423823,94 28,50 14,11 9,70 4,71 14,42
52_C binnenzijde 183950,03 423823,94 31,50 17,86 13,44 8,45 18,16
53_A binnenzijde 183965,06 423827,96 7,50 26,27 23,33 17,71 27,18
53_B binnenzijde 183965,06 423827,96 10,50 26,30 23,37 17,74 27,21

53_C binnenzijde 183965,06 423827,96 13,50 26,73 23,80 18,18 27,64
53_D binnenzijde 183965,06 423827,96 16,50 29,94 27,07 21,42 30,88
53_E binnenzijde 183965,06 423827,96 19,50 27,16 24,23 18,61 28,07
53_F binnenzijde 183965,06 423827,96 22,50 31,43 28,56 22,92 32,37
54_A binnenzijde 183965,93 423825,71 25,50 31,95 29,07 23,46 32,90

55_A binnenzijde 183973,25 423806,71 7,50 30,47 27,61 21,97 31,42
55_B binnenzijde 183973,25 423806,71 10,50 26,14 23,15 17,57 27,03
55_C binnenzijde 183973,25 423806,71 13,50 27,59 24,56 19,00 28,47
55_D binnenzijde 183973,25 423806,71 16,50 31,21 28,16 22,59 32,07
55_E binnenzijde 183973,25 423806,71 19,50 33,69 30,32 24,84 34,40

56_A binnenzijde 183982,48 423782,76 7,50 28,49 25,51 19,94 29,39
56_B binnenzijde 183982,48 423782,76 10,50 29,65 26,50 20,98 30,47
56_C binnenzijde 183982,48 423782,76 13,50 33,36 29,88 24,43 34,02
57_A binnenzijde 183976,16 423770,48 7,50 29,33 26,28 20,73 30,20
57_B binnenzijde 183976,16 423770,48 10,50 31,96 28,82 23,30 32,79

58_A binnenzijde 183955,41 423777,28 7,50 30,65 27,52 21,99 31,48
58_B binnenzijde 183955,41 423777,28 10,50 29,36 25,96 20,52 30,07
58_C binnenzijde 183955,41 423777,28 13,50 31,96 28,21 22,84 32,49
59_A binnenzijde 183947,15 423798,83 7,50 28,20 25,07 19,53 29,02
59_B binnenzijde 183947,15 423798,83 10,50 25,69 22,65 17,09 26,56

59_C binnenzijde 183947,15 423798,83 13,50 27,09 23,99 18,45 27,93
59_D binnenzijde 183947,15 423798,83 16,50 28,68 25,42 19,93 29,45
59_E binnenzijde 183947,15 423798,83 19,50 32,84 29,48 23,99 33,55
60_A binnenzijde 183940,89 423815,19 7,50 26,21 22,79 17,33 26,90
60_B binnenzijde 183940,89 423815,19 10,50 24,11 21,11 15,50 24,99

60_C binnenzijde 183940,89 423815,19 13,50 24,71 21,68 16,09 25,57
60_D binnenzijde 183940,89 423815,19 16,50 25,16 22,01 16,46 25,97
60_E binnenzijde 183940,89 423815,19 19,50 26,95 23,50 18,04 27,62
60_F binnenzijde 183940,89 423815,19 22,50 31,83 27,85 22,51 32,25
61_A binnenzijde 183939,77 423818,11 25,50 25,09 22,04 16,46 25,95

61_B binnenzijde 183939,77 423818,11 28,50 25,31 22,47 16,83 26,27
61_C binnenzijde 183939,77 423818,11 31,50 29,60 26,76 21,12 30,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Boetbergweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

61_D binnenzijde 183939,77 423818,11 34,50 40,92 38,07 32,39 41,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Boetbergweg (< 70 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A noordzijde 183932,15 423825,73 7,50 41,85 39,01 33,35 42,80
01_B noordzijde 183932,15 423825,73 10,50 42,81 39,97 34,32 43,77
01_C noordzijde 183932,15 423825,73 13,50 44,64 41,81 36,15 45,60
01_D noordzijde 183932,15 423825,73 16,50 48,86 46,03 40,36 49,81
01_E noordzijde 183932,15 423825,73 19,50 49,83 46,99 41,32 50,78

01_F noordzijde 183932,15 423825,73 22,50 50,30 47,46 41,80 51,25
02_A noordzijde 183934,44 423826,62 25,50 50,48 47,64 41,98 51,43
02_B noordzijde 183934,44 423826,62 28,50 50,99 48,16 42,49 51,94
02_C noordzijde 183934,44 423826,62 31,50 51,37 48,53 42,86 52,32
02_D noordzijde 183934,44 423826,62 34,50 51,50 48,67 43,00 52,45

03_A noordzijde 183939,92 423824,31 34,50 44,92 42,08 36,40 45,86
04_A noordzijde 183943,10 423829,98 7,50 41,66 38,82 33,16 42,61
04_B noordzijde 183943,10 423829,98 10,50 42,51 39,67 34,01 43,46
04_C noordzijde 183943,10 423829,98 13,50 44,05 41,22 35,56 45,01
04_D noordzijde 183943,10 423829,98 16,50 47,93 45,09 39,42 48,88

04_E noordzijde 183943,10 423829,98 19,50 48,89 46,05 40,38 49,84
04_F noordzijde 183943,10 423829,98 22,50 49,47 46,64 40,97 50,42
05_A noordzijde 183945,23 423830,81 25,50 49,85 47,01 41,34 50,80
05_B noordzijde 183945,23 423830,81 28,50 50,50 47,66 41,99 51,45
05_C noordzijde 183945,23 423830,81 31,50 51,13 48,29 42,62 52,08

06_A noordzijde 183950,79 423828,63 28,50 44,76 41,91 36,23 45,70
06_B noordzijde 183950,79 423828,63 31,50 45,63 42,78 37,10 46,57
07_A noordzijde 183958,80 423836,08 7,50 41,55 38,71 33,05 42,50
07_B noordzijde 183958,80 423836,08 10,50 42,40 39,56 33,90 43,35
07_C noordzijde 183958,80 423836,08 13,50 44,26 41,42 35,76 45,21

07_D noordzijde 183958,80 423836,08 16,50 47,49 44,65 38,98 48,44
07_E noordzijde 183958,80 423836,08 19,50 48,26 45,43 39,76 49,21
07_F noordzijde 183958,80 423836,08 22,50 48,92 46,09 40,42 49,87
08_A noordzijde 183962,00 423837,32 25,50 49,14 46,30 40,63 50,09
09_A oostzijde 183970,96 423836,52 7,50 39,94 37,09 31,42 40,88

09_B oostzijde 183970,96 423836,52 10,50 40,63 37,78 32,10 41,57
09_C oostzijde 183970,96 423836,52 13,50 42,45 39,60 33,93 43,39
09_D oostzijde 183970,96 423836,52 16,50 44,55 41,71 36,03 45,49
09_E oostzijde 183970,96 423836,52 19,50 44,86 42,01 36,34 45,80
09_F oostzijde 183970,96 423836,52 22,50 45,37 42,53 36,85 46,31

10_A oostzijde 183972,18 423833,32 25,50 45,71 42,86 37,19 46,65
11_A oostzijde 183976,28 423822,40 7,50 40,45 37,60 31,93 41,39
11_B oostzijde 183976,28 423822,40 10,50 41,02 38,17 32,50 41,96
11_C oostzijde 183976,28 423822,40 13,50 42,26 39,41 33,74 43,20
12_A oostzijde 183973,98 423825,11 16,50 21,32 18,49 12,86 22,29

12_B oostzijde 183973,98 423825,11 19,50 21,30 18,47 12,84 22,27
12_C oostzijde 183973,98 423825,11 22,50 -- -- -- --
12_D oostzijde 183973,98 423825,11 25,50 -- -- -- --
13_A oostzijde 183974,33 423821,37 16,50 43,38 40,53 34,85 44,32
14_A oostzijde 183976,31 423818,66 16,50 45,79 42,94 37,27 46,73

14_B oostzijde 183976,31 423818,66 19,50 45,87 43,02 37,34 46,81
15_A oostzijde 183972,67 423820,70 19,50 42,69 39,85 34,17 43,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Boetbergweg (< 70 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

16_A oostzijde 183974,60 423818,02 19,50 44,62 41,77 36,09 45,56
17_A oostzijde 183978,53 423816,36 7,50 40,84 37,99 32,32 41,78
17_B oostzijde 183978,53 423816,36 10,50 41,29 38,45 32,78 42,24
17_C oostzijde 183978,53 423816,36 13,50 42,31 39,46 33,79 43,25
17_D oostzijde 183978,53 423816,36 16,50 43,84 41,00 35,32 44,78

17_E oostzijde 183978,53 423816,36 19,50 44,36 41,51 35,83 45,30
18_A oostzijde 183982,80 423805,26 7,50 40,76 37,91 32,24 41,70
18_B oostzijde 183982,80 423805,26 10,50 41,10 38,25 32,58 42,04
18_C oostzijde 183982,80 423805,26 13,50 41,81 38,96 33,29 42,75
18_D oostzijde 183982,80 423805,26 16,50 43,02 40,17 34,50 43,96

18_E oostzijde 183982,80 423805,26 19,50 43,87 41,02 35,35 44,81
19_A oostzijde 183986,97 423794,23 7,50 40,62 37,77 32,10 41,56
20_A oostzijde 183984,52 423797,01 10,50 20,89 18,07 12,44 21,86
20_B oostzijde 183984,52 423797,01 13,50 19,06 16,23 10,60 20,03
20_C oostzijde 183984,52 423797,01 16,50 4,70 1,87 -3,75 5,67

20_D oostzijde 183984,52 423797,01 19,50 -- -- -- --
21_A oostzijde 183985,04 423793,29 10,50 40,22 37,37 31,70 41,16
22_A oostzijde 183986,98 423790,66 10,50 42,70 39,85 34,18 43,64
22_B oostzijde 183986,98 423790,66 13,50 42,80 39,96 34,29 43,75
23_A oostzijde 183983,46 423792,70 13,50 40,17 37,32 31,65 41,11

24_A oostzijde 183985,22 423789,95 13,50 42,63 39,78 34,11 43,57
25_A oostzijde 183992,47 423779,77 7,50 40,57 37,72 32,05 41,51
25_B oostzijde 183992,47 423779,77 10,50 40,33 37,49 31,81 41,27
25_C oostzijde 183992,47 423779,77 13,50 40,79 37,94 32,27 41,73
26_A zuidzijde 183991,71 423767,72 7,50 37,05 34,22 28,56 38,01

26_B zuidzijde 183991,71 423767,72 10,50 -- -- -- --
26_C zuidzijde 183991,71 423767,72 13,50 -- -- -- --
27_A zuidzijde 183985,27 423769,56 13,50 34,22 31,38 25,73 35,18
28_A zuidzijde 183979,40 423763,05 7,50 39,02 36,20 30,54 39,98
28_B zuidzijde 183979,40 423763,05 10,50 -- -- -- --

29_A zuidzijde 183971,01 423764,20 7,50 37,79 34,97 29,32 38,76
29_B zuidzijde 183971,01 423764,20 10,50 28,37 25,54 19,92 29,34
30_A zuidzijde 183961,88 423760,39 7,50 31,20 28,36 22,73 32,16
30_B zuidzijde 183961,88 423760,39 10,50 28,84 25,99 20,38 29,80
30_C zuidzijde 183961,88 423760,39 13,50 32,89 30,04 24,40 33,84

31_A zuidzijde 183959,14 423754,98 1,50 36,75 33,92 28,27 37,71
31_B zuidzijde 183959,14 423754,98 4,50 37,41 34,58 28,94 38,37
31_C zuidzijde 183959,14 423754,98 7,50 38,74 35,92 30,27 39,71
31_D zuidzijde 183959,14 423754,98 10,50 16,29 13,49 7,87 17,28
31_E zuidzijde 183959,14 423754,98 13,50 17,15 14,35 8,72 18,14

32_A westzijde 183953,81 423758,00 1,50 40,16 37,34 31,69 41,13
32_B westzijde 183953,81 423758,00 4,50 40,64 37,81 32,16 41,60
32_C westzijde 183953,81 423758,00 7,50 41,41 38,58 32,93 42,37
32_D westzijde 183953,81 423758,00 10,50 42,72 39,90 34,24 43,68
32_E westzijde 183953,81 423758,00 13,50 42,95 40,13 34,47 43,91

33_A westzijde 183947,52 423774,53 1,50 39,64 36,82 31,16 40,60
33_B westzijde 183947,52 423774,53 4,50 40,18 37,36 31,70 41,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Boetbergweg (< 70 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

33_C westzijde 183947,52 423774,53 7,50 40,52 37,70 32,04 41,48
33_D westzijde 183947,52 423774,53 10,50 41,93 39,10 33,44 42,89
33_E westzijde 183947,52 423774,53 13,50 42,77 39,94 34,28 43,73
34_A westzijde 183943,42 423785,31 1,50 39,92 37,10 31,44 40,88
34_B westzijde 183943,42 423785,31 4,50 40,65 37,82 32,17 41,61

34_C westzijde 183943,42 423785,31 7,50 40,72 37,90 32,25 41,69
35_A westzijde 183945,68 423782,76 10,50 44,43 41,61 35,95 45,39
35_B westzijde 183945,68 423782,76 13,50 44,08 41,26 35,59 45,04
36_A westzijde 183945,46 423786,13 10,50 41,08 38,25 32,59 42,04
37_A westzijde 183943,52 423789,30 10,50 23,88 21,05 15,42 24,85

37_B westzijde 183943,52 423789,30 13,50 26,02 23,19 17,55 26,98
37_C westzijde 183943,52 423789,30 16,50 -- -- -- --
37_D westzijde 183943,52 423789,30 19,50 -- -- -- --
38_A westzijde 183947,65 423783,46 13,50 44,29 41,46 35,80 45,25
39_A westzijde 183947,34 423786,74 13,50 41,11 38,29 32,63 42,07

40_A westzijde 183939,21 423796,30 1,50 37,91 35,08 29,42 38,87
40_B westzijde 183939,21 423796,30 4,50 39,50 36,67 31,01 40,46
40_C westzijde 183939,21 423796,30 7,50 39,43 36,61 30,95 40,39
40_D westzijde 183939,21 423796,30 10,50 40,87 38,05 32,39 41,83
40_E westzijde 183939,21 423796,30 13,50 42,24 39,41 33,75 43,20

40_F westzijde 183939,21 423796,30 16,50 45,93 43,10 37,43 46,88
41_A westzijde 183939,82 423794,71 19,50 47,91 45,08 39,41 48,86
42_A westzijde 183935,38 423806,25 1,50 36,87 34,04 28,39 37,83
42_B westzijde 183935,38 423806,25 4,50 38,53 35,70 30,05 39,49
42_C westzijde 183935,38 423806,25 7,50 38,90 36,08 30,43 39,87

42_D westzijde 183935,38 423806,25 10,50 40,20 37,38 31,72 41,16
42_E westzijde 183935,38 423806,25 13,50 42,07 39,24 33,58 43,03
43_A westzijde 183937,43 423803,80 16,50 48,55 45,72 40,05 49,50
43_B westzijde 183937,43 423803,80 19,50 49,07 46,24 40,57 50,02
44_A westzijde 183937,34 423806,97 16,50 46,44 43,61 37,94 47,39

45_A westzijde 183935,19 423810,18 16,50 33,31 30,47 24,79 34,25
45_B westzijde 183935,19 423810,18 19,50 34,47 31,63 25,95 35,41
45_C westzijde 183935,19 423810,18 22,50 -- -- -- --
45_D westzijde 183935,19 423810,18 25,50 -- -- -- --
45_E westzijde 183935,19 423810,18 28,50 -- -- -- --

45_F westzijde 183935,19 423810,18 31,50 -- -- -- --
46_A westzijde 183939,46 423804,58 19,50 48,85 46,02 40,35 49,80
47_A westzijde 183939,27 423807,68 19,50 46,89 44,07 38,40 47,85
48_A westzijde 183936,65 423810,74 34,50 -- -- -- --
49_A westzijde 183930,71 423818,42 19,50 49,37 46,54 40,86 50,32

49_B westzijde 183930,71 423818,42 22,50 49,80 46,96 41,30 50,75
49_C westzijde 183930,71 423818,42 25,50 50,00 47,17 41,50 50,95
49_D westzijde 183930,71 423818,42 28,50 50,20 47,36 41,70 51,15
49_E westzijde 183930,71 423818,42 31,50 50,42 47,59 41,92 51,37
49_F westzijde 183930,71 423818,42 34,50 50,49 47,66 42,00 51,45

50_A westzijde 183929,90 423820,54 1,50 34,44 31,62 25,98 35,41
50_B westzijde 183929,90 423820,54 4,50 36,30 33,47 27,83 37,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Boetbergweg (< 70 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

50_C westzijde 183929,90 423820,54 7,50 38,80 35,97 30,32 39,76
50_D westzijde 183929,90 423820,54 10,50 40,04 37,22 31,57 41,01
50_E westzijde 183929,90 423820,54 13,50 42,92 40,09 34,43 43,88
50_F westzijde 183929,90 423820,54 16,50 48,43 45,60 39,93 49,38
51_A binnenzijde 183946,80 423822,69 7,50 20,89 18,07 12,43 21,86

51_B binnenzijde 183946,80 423822,69 10,50 18,78 15,95 10,32 19,75
51_C binnenzijde 183946,80 423822,69 13,50 19,71 16,89 11,26 20,68
51_D binnenzijde 183946,80 423822,69 16,50 21,62 18,80 13,18 22,60
51_E binnenzijde 183946,80 423822,69 19,50 26,24 23,42 17,79 27,21
51_F binnenzijde 183946,80 423822,69 22,50 36,92 34,11 28,44 37,89

52_A binnenzijde 183950,03 423823,94 25,50 -- -- -- --
52_B binnenzijde 183950,03 423823,94 28,50 -- -- -- --
52_C binnenzijde 183950,03 423823,94 31,50 -- -- -- --
53_A binnenzijde 183965,06 423827,96 7,50 25,92 23,08 17,44 26,88
53_B binnenzijde 183965,06 423827,96 10,50 25,95 23,12 17,46 26,91

53_C binnenzijde 183965,06 423827,96 13,50 26,40 23,57 17,92 27,36
53_D binnenzijde 183965,06 423827,96 16,50 29,78 26,96 21,30 30,74
53_E binnenzijde 183965,06 423827,96 19,50 26,84 24,00 18,36 27,80
53_F binnenzijde 183965,06 423827,96 22,50 31,30 28,47 22,81 32,26
54_A binnenzijde 183965,93 423825,71 25,50 31,81 28,98 23,35 32,78

55_A binnenzijde 183973,25 423806,71 7,50 30,33 27,51 21,86 31,30
55_B binnenzijde 183973,25 423806,71 10,50 25,60 22,77 17,13 26,56
55_C binnenzijde 183973,25 423806,71 13,50 26,90 24,06 18,43 27,86
55_D binnenzijde 183973,25 423806,71 16,50 30,47 27,64 21,99 31,43
55_E binnenzijde 183973,25 423806,71 19,50 31,63 28,78 23,15 32,59

56_A binnenzijde 183982,48 423782,76 7,50 27,93 25,11 19,49 28,91
56_B binnenzijde 183982,48 423782,76 10,50 28,49 25,66 20,04 29,46
56_C binnenzijde 183982,48 423782,76 13,50 30,73 27,89 22,26 31,69
57_A binnenzijde 183976,16 423770,48 7,50 28,54 25,71 20,09 29,51
57_B binnenzijde 183976,16 423770,48 10,50 30,85 28,02 22,40 31,82

58_A binnenzijde 183955,41 423777,28 7,50 29,67 26,82 21,19 30,63
58_B binnenzijde 183955,41 423777,28 10,50 27,20 24,34 18,73 28,16
58_C binnenzijde 183955,41 423777,28 13,50 27,77 24,90 19,29 28,72
59_A binnenzijde 183947,15 423798,83 7,50 27,16 24,32 18,68 28,12
59_B binnenzijde 183947,15 423798,83 10,50 24,99 22,15 16,51 25,95

59_C binnenzijde 183947,15 423798,83 13,50 26,17 23,33 17,70 27,13
59_D binnenzijde 183947,15 423798,83 16,50 27,15 24,30 18,68 28,11
59_E binnenzijde 183947,15 423798,83 19,50 30,79 27,94 22,30 31,74
60_A binnenzijde 183940,89 423815,19 7,50 23,95 21,09 15,45 24,90
60_B binnenzijde 183940,89 423815,19 10,50 23,56 20,72 15,06 24,51

60_C binnenzijde 183940,89 423815,19 13,50 24,06 21,21 15,56 25,01
60_D binnenzijde 183940,89 423815,19 16,50 24,04 21,20 15,54 24,99
60_E binnenzijde 183940,89 423815,19 19,50 24,43 21,59 15,94 25,39
60_F binnenzijde 183940,89 423815,19 22,50 25,47 22,63 16,99 26,43
61_A binnenzijde 183939,77 423818,11 25,50 24,39 21,55 15,89 25,34

61_B binnenzijde 183939,77 423818,11 28,50 25,31 22,47 16,83 26,27
61_C binnenzijde 183939,77 423818,11 31,50 29,60 26,76 21,12 30,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Boetbergweg (< 70 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

61_D binnenzijde 183939,77 423818,11 34,50 40,92 38,07 32,39 41,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A noordzijde 183932,15 423825,73 7,50 31,41 27,04 21,78 31,65
01_B noordzijde 183932,15 423825,73 10,50 33,80 29,43 24,15 34,03
01_C noordzijde 183932,15 423825,73 13,50 35,30 30,93 25,64 35,52
01_D noordzijde 183932,15 423825,73 16,50 36,44 32,08 26,79 36,67
01_E noordzijde 183932,15 423825,73 19,50 37,21 32,85 27,56 37,44

01_F noordzijde 183932,15 423825,73 22,50 37,71 33,34 28,06 37,94
02_A noordzijde 183934,44 423826,62 25,50 38,04 33,67 28,39 38,27
02_B noordzijde 183934,44 423826,62 28,50 38,28 33,92 28,64 38,51
02_C noordzijde 183934,44 423826,62 31,50 38,51 34,14 28,87 38,74
02_D noordzijde 183934,44 423826,62 34,50 38,73 34,36 29,09 38,96

03_A noordzijde 183939,92 423824,31 34,50 -- -- -- --
04_A noordzijde 183943,10 423829,98 7,50 31,31 26,94 21,68 31,55
04_B noordzijde 183943,10 423829,98 10,50 33,60 29,24 23,95 33,83
04_C noordzijde 183943,10 423829,98 13,50 35,13 30,76 25,48 35,36
04_D noordzijde 183943,10 423829,98 16,50 36,27 31,90 26,61 36,49

04_E noordzijde 183943,10 423829,98 19,50 37,04 32,68 27,39 37,27
04_F noordzijde 183943,10 423829,98 22,50 37,52 33,16 27,87 37,75
05_A noordzijde 183945,23 423830,81 25,50 37,88 33,52 28,23 38,11
05_B noordzijde 183945,23 423830,81 28,50 38,14 33,77 28,49 38,37
05_C noordzijde 183945,23 423830,81 31,50 38,36 33,99 28,72 38,59

06_A noordzijde 183950,79 423828,63 28,50 -- -- -- --
06_B noordzijde 183950,79 423828,63 31,50 -- -- -- --
07_A noordzijde 183958,80 423836,08 7,50 31,20 26,83 21,57 31,44
07_B noordzijde 183958,80 423836,08 10,50 33,40 29,04 23,76 33,63
07_C noordzijde 183958,80 423836,08 13,50 34,95 30,59 25,30 35,18

07_D noordzijde 183958,80 423836,08 16,50 36,05 31,68 26,40 36,28
07_E noordzijde 183958,80 423836,08 19,50 36,86 32,49 27,21 37,09
07_F noordzijde 183958,80 423836,08 22,50 37,34 32,97 27,69 37,57
08_A noordzijde 183962,00 423837,32 25,50 37,68 33,31 28,03 37,91
09_A oostzijde 183970,96 423836,52 7,50 -- -- -- --

09_B oostzijde 183970,96 423836,52 10,50 -- -- -- --
09_C oostzijde 183970,96 423836,52 13,50 -- -- -- --
09_D oostzijde 183970,96 423836,52 16,50 -- -- -- --
09_E oostzijde 183970,96 423836,52 19,50 -- -- -- --
09_F oostzijde 183970,96 423836,52 22,50 -- -- -- --

10_A oostzijde 183972,18 423833,32 25,50 -- -- -- --
11_A oostzijde 183976,28 423822,40 7,50 14,50 10,07 5,16 14,83
11_B oostzijde 183976,28 423822,40 10,50 -- -- -- --
11_C oostzijde 183976,28 423822,40 13,50 -- -- -- --
12_A oostzijde 183973,98 423825,11 16,50 12,13 7,71 2,74 12,44

12_B oostzijde 183973,98 423825,11 19,50 19,81 15,40 10,40 20,12
12_C oostzijde 183973,98 423825,11 22,50 34,49 30,12 24,89 34,74
12_D oostzijde 183973,98 423825,11 25,50 35,88 31,50 26,30 36,13
13_A oostzijde 183974,33 423821,37 16,50 -- -- -- --
14_A oostzijde 183976,31 423818,66 16,50 13,98 9,57 4,52 14,27

14_B oostzijde 183976,31 423818,66 19,50 21,50 17,10 12,02 21,78
15_A oostzijde 183972,67 423820,70 19,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

16_A oostzijde 183974,60 423818,02 19,50 18,58 14,17 9,12 18,87
17_A oostzijde 183978,53 423816,36 7,50 32,44 28,06 22,84 32,68
17_B oostzijde 183978,53 423816,36 10,50 -- -- -- --
17_C oostzijde 183978,53 423816,36 13,50 -- -- -- --
17_D oostzijde 183978,53 423816,36 16,50 -- -- -- --

17_E oostzijde 183978,53 423816,36 19,50 -- -- -- --
18_A oostzijde 183982,80 423805,26 7,50 31,79 27,41 22,19 32,03
18_B oostzijde 183982,80 423805,26 10,50 -- -- -- --
18_C oostzijde 183982,80 423805,26 13,50 -- -- -- --
18_D oostzijde 183982,80 423805,26 16,50 -- -- -- --

18_E oostzijde 183982,80 423805,26 19,50 -- -- -- --
19_A oostzijde 183986,97 423794,23 7,50 30,54 26,17 20,93 30,78
20_A oostzijde 183984,52 423797,01 10,50 8,43 4,01 -0,91 8,76
20_B oostzijde 183984,52 423797,01 13,50 16,06 11,64 6,68 16,37
20_C oostzijde 183984,52 423797,01 16,50 31,20 26,82 21,61 31,45

20_D oostzijde 183984,52 423797,01 19,50 32,10 27,71 22,55 32,36
21_A oostzijde 183985,04 423793,29 10,50 -- -- -- --
22_A oostzijde 183986,98 423790,66 10,50 15,18 10,77 5,75 15,48
22_B oostzijde 183986,98 423790,66 13,50 22,73 18,32 13,26 23,01
23_A oostzijde 183983,46 423792,70 13,50 -- -- -- --

24_A oostzijde 183985,22 423789,95 13,50 19,42 15,01 9,97 19,71
25_A oostzijde 183992,47 423779,77 7,50 30,24 25,87 20,63 30,48
25_B oostzijde 183992,47 423779,77 10,50 -- -- -- --
25_C oostzijde 183992,47 423779,77 13,50 -- -- -- --
26_A zuidzijde 183991,71 423767,72 7,50 23,97 19,60 14,37 24,22

26_B zuidzijde 183991,71 423767,72 10,50 -- -- -- --
26_C zuidzijde 183991,71 423767,72 13,50 -- -- -- --
27_A zuidzijde 183985,27 423769,56 13,50 29,81 25,42 20,26 30,07
28_A zuidzijde 183979,40 423763,05 7,50 22,63 18,24 13,09 22,89
28_B zuidzijde 183979,40 423763,05 10,50 -- -- -- --

29_A zuidzijde 183971,01 423764,20 7,50 16,17 11,76 6,75 16,47
29_B zuidzijde 183971,01 423764,20 10,50 19,94 15,52 10,51 20,24
30_A zuidzijde 183961,88 423760,39 7,50 22,00 17,59 12,56 22,29
30_B zuidzijde 183961,88 423760,39 10,50 26,13 21,72 16,66 26,41
30_C zuidzijde 183961,88 423760,39 13,50 30,48 26,10 20,92 30,74

31_A zuidzijde 183959,14 423754,98 1,50 -- -- -- --
31_B zuidzijde 183959,14 423754,98 4,50 -- -- -- --
31_C zuidzijde 183959,14 423754,98 7,50 -- -- -- --
31_D zuidzijde 183959,14 423754,98 10,50 -- -- -- --
31_E zuidzijde 183959,14 423754,98 13,50 -- -- -- --

32_A westzijde 183953,81 423758,00 1,50 25,16 20,76 15,67 25,44
32_B westzijde 183953,81 423758,00 4,50 30,84 26,45 21,29 31,10
32_C westzijde 183953,81 423758,00 7,50 37,19 32,83 27,57 37,43
32_D westzijde 183953,81 423758,00 10,50 38,24 33,87 28,63 38,48
32_E westzijde 183953,81 423758,00 13,50 38,86 34,49 29,24 39,10

33_A westzijde 183947,52 423774,53 1,50 24,66 20,26 15,18 24,94
33_B westzijde 183947,52 423774,53 4,50 30,15 25,76 20,61 30,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

33_C westzijde 183947,52 423774,53 7,50 36,33 31,96 26,73 36,58
33_D westzijde 183947,52 423774,53 10,50 38,69 34,32 29,07 38,93
33_E westzijde 183947,52 423774,53 13,50 39,36 34,98 29,73 39,59
34_A westzijde 183943,42 423785,31 1,50 27,82 23,43 18,28 28,08
34_B westzijde 183943,42 423785,31 4,50 35,11 30,74 25,51 35,36

34_C westzijde 183943,42 423785,31 7,50 37,74 33,37 28,12 37,98
35_A westzijde 183945,68 423782,76 10,50 39,29 34,92 29,66 39,53
35_B westzijde 183945,68 423782,76 13,50 39,99 35,62 30,35 40,22
36_A westzijde 183945,46 423786,13 10,50 38,53 34,15 28,91 38,77
37_A westzijde 183943,52 423789,30 10,50 35,72 31,34 26,16 35,98

37_B westzijde 183943,52 423789,30 13,50 36,66 32,28 27,10 36,92
37_C westzijde 183943,52 423789,30 16,50 35,61 31,23 26,03 35,86
37_D westzijde 183943,52 423789,30 19,50 35,86 31,48 26,29 36,11
38_A westzijde 183947,65 423783,46 13,50 39,93 35,56 30,29 40,16
39_A westzijde 183947,34 423786,74 13,50 39,19 34,82 29,57 39,43

40_A westzijde 183939,21 423796,30 1,50 28,99 24,60 19,43 29,25
40_B westzijde 183939,21 423796,30 4,50 35,68 31,31 26,07 35,92
40_C westzijde 183939,21 423796,30 7,50 37,99 33,62 28,36 38,23
40_D westzijde 183939,21 423796,30 10,50 38,97 34,59 29,35 39,21
40_E westzijde 183939,21 423796,30 13,50 39,61 35,24 29,99 39,85

40_F westzijde 183939,21 423796,30 16,50 40,03 35,66 30,41 40,27
41_A westzijde 183939,82 423794,71 19,50 40,36 35,99 30,73 40,60
42_A westzijde 183935,38 423806,25 1,50 29,81 25,43 20,24 30,06
42_B westzijde 183935,38 423806,25 4,50 36,79 32,42 27,18 37,03
42_C westzijde 183935,38 423806,25 7,50 37,94 33,57 28,33 38,18

42_D westzijde 183935,38 423806,25 10,50 38,74 34,37 29,13 38,98
42_E westzijde 183935,38 423806,25 13,50 39,45 35,08 29,83 39,69
43_A westzijde 183937,43 423803,80 16,50 40,12 35,75 30,46 40,34
43_B westzijde 183937,43 423803,80 19,50 40,78 36,42 31,13 41,01
44_A westzijde 183937,34 423806,97 16,50 39,94 35,57 30,32 40,18

45_A westzijde 183935,19 423810,18 16,50 39,26 34,88 29,68 39,51
45_B westzijde 183935,19 423810,18 19,50 39,02 34,64 29,44 39,27
45_C westzijde 183935,19 423810,18 22,50 36,62 32,24 27,04 36,87
45_D westzijde 183935,19 423810,18 25,50 36,78 32,40 27,20 37,03
45_E westzijde 183935,19 423810,18 28,50 36,94 32,56 27,37 37,19

45_F westzijde 183935,19 423810,18 31,50 37,11 32,72 27,53 37,36
46_A westzijde 183939,46 423804,58 19,50 40,75 36,39 31,10 40,98
47_A westzijde 183939,27 423807,68 19,50 40,27 35,90 30,65 40,51
48_A westzijde 183936,65 423810,74 34,50 37,23 32,85 27,65 37,48
49_A westzijde 183930,71 423818,42 19,50 40,49 36,12 30,87 40,73

49_B westzijde 183930,71 423818,42 22,50 40,83 36,46 31,21 41,07
49_C westzijde 183930,71 423818,42 25,50 41,10 36,73 31,48 41,34
49_D westzijde 183930,71 423818,42 28,50 41,32 36,95 31,70 41,56
49_E westzijde 183930,71 423818,42 31,50 41,53 37,16 31,91 41,77
49_F westzijde 183930,71 423818,42 34,50 41,73 37,35 32,11 41,97

50_A westzijde 183929,90 423820,54 1,50 29,29 24,91 19,74 29,55
50_B westzijde 183929,90 423820,54 4,50 36,30 31,93 26,69 36,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

50_C westzijde 183929,90 423820,54 7,50 37,97 33,59 28,35 38,21
50_D westzijde 183929,90 423820,54 10,50 38,87 34,50 29,25 39,11
50_E westzijde 183929,90 423820,54 13,50 39,57 35,19 29,95 39,81
50_F westzijde 183929,90 423820,54 16,50 40,10 35,74 30,48 40,34
51_A binnenzijde 183946,80 423822,69 7,50 20,69 16,29 11,20 20,97

51_B binnenzijde 183946,80 423822,69 10,50 14,22 9,84 4,67 14,48
51_C binnenzijde 183946,80 423822,69 13,50 14,32 9,93 4,76 14,58
51_D binnenzijde 183946,80 423822,69 16,50 14,46 10,07 4,92 14,72
51_E binnenzijde 183946,80 423822,69 19,50 14,67 10,28 5,16 14,94
51_F binnenzijde 183946,80 423822,69 22,50 15,17 10,77 5,69 15,45

52_A binnenzijde 183950,03 423823,94 25,50 16,22 11,81 6,78 16,51
52_B binnenzijde 183950,03 423823,94 28,50 14,11 9,70 4,71 14,42
52_C binnenzijde 183950,03 423823,94 31,50 17,86 13,44 8,45 18,16
53_A binnenzijde 183965,06 423827,96 7,50 15,09 10,72 5,51 15,34
53_B binnenzijde 183965,06 423827,96 10,50 15,20 10,82 5,62 15,45

53_C binnenzijde 183965,06 423827,96 13,50 15,33 10,94 5,75 15,58
53_D binnenzijde 183965,06 423827,96 16,50 15,48 11,09 5,92 15,74
53_E binnenzijde 183965,06 423827,96 19,50 15,70 11,31 6,16 15,96
53_F binnenzijde 183965,06 423827,96 22,50 16,21 11,81 6,72 16,49
54_A binnenzijde 183965,93 423825,71 25,50 16,98 12,57 7,55 17,28

55_A binnenzijde 183973,25 423806,71 7,50 15,57 11,16 6,10 15,85
55_B binnenzijde 183973,25 423806,71 10,50 16,83 12,43 7,41 17,13
55_C binnenzijde 183973,25 423806,71 13,50 19,31 14,90 9,88 19,61
55_D binnenzijde 183973,25 423806,71 16,50 23,13 18,72 13,68 23,42
55_E binnenzijde 183973,25 423806,71 19,50 29,46 25,08 19,92 29,72

56_A binnenzijde 183982,48 423782,76 7,50 19,36 14,95 9,94 19,66
56_B binnenzijde 183982,48 423782,76 10,50 23,34 18,93 13,89 23,63
56_C binnenzijde 183982,48 423782,76 13,50 29,93 25,55 20,39 30,19
57_A binnenzijde 183976,16 423770,48 7,50 21,53 17,12 12,10 21,83
57_B binnenzijde 183976,16 423770,48 10,50 25,47 21,07 16,01 25,76

58_A binnenzijde 183955,41 423777,28 7,50 23,67 19,27 14,21 23,96
58_B binnenzijde 183955,41 423777,28 10,50 25,30 20,90 15,82 25,58
58_C binnenzijde 183955,41 423777,28 13,50 29,87 25,48 20,31 30,13
59_A binnenzijde 183947,15 423798,83 7,50 21,48 17,08 12,02 21,77
59_B binnenzijde 183947,15 423798,83 10,50 17,44 13,03 8,03 17,75

59_C binnenzijde 183947,15 423798,83 13,50 19,90 15,49 10,47 20,20
59_D binnenzijde 183947,15 423798,83 16,50 23,39 18,99 13,92 23,68
59_E binnenzijde 183947,15 423798,83 19,50 28,60 24,22 19,06 28,86
60_A binnenzijde 183940,89 423815,19 7,50 22,30 17,91 12,80 22,58
60_B binnenzijde 183940,89 423815,19 10,50 14,80 10,40 5,33 15,09

60_C binnenzijde 183940,89 423815,19 13,50 16,18 11,77 6,73 16,47
60_D binnenzijde 183940,89 423815,19 16,50 18,72 14,31 9,27 19,01
60_E binnenzijde 183940,89 423815,19 19,50 23,39 19,00 13,88 23,66
60_F binnenzijde 183940,89 423815,19 22,50 30,68 26,30 21,08 30,92
61_A binnenzijde 183939,77 423818,11 25,50 16,80 12,38 7,38 17,10

61_B binnenzijde 183939,77 423818,11 28,50 -- -- -- --
61_C binnenzijde 183939,77 423818,11 31,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

61_D binnenzijde 183939,77 423818,11 34,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-6-2021 14:00:07Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Econsultancy



Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weezenhof
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A noordzijde 183932,15 423825,73 7,50 60,01 56,61 49,73 60,24
01_B noordzijde 183932,15 423825,73 10,50 59,67 56,27 49,39 59,90
01_C noordzijde 183932,15 423825,73 13,50 59,26 55,86 48,98 59,49
01_D noordzijde 183932,15 423825,73 16,50 58,82 55,43 48,54 59,05
01_E noordzijde 183932,15 423825,73 19,50 58,39 55,00 48,11 58,62

01_F noordzijde 183932,15 423825,73 22,50 57,96 54,57 47,69 58,19
02_A noordzijde 183934,44 423826,62 25,50 57,47 54,08 47,20 57,70
02_B noordzijde 183934,44 423826,62 28,50 57,07 53,68 46,80 57,30
02_C noordzijde 183934,44 423826,62 31,50 56,61 53,22 46,33 56,84
02_D noordzijde 183934,44 423826,62 34,50 56,13 52,75 45,86 56,36

03_A noordzijde 183939,92 423824,31 34,50 39,87 36,52 29,67 40,13
04_A noordzijde 183943,10 423829,98 7,50 59,74 56,34 49,47 59,97
04_B noordzijde 183943,10 423829,98 10,50 59,39 56,00 49,12 59,62
04_C noordzijde 183943,10 423829,98 13,50 58,97 55,58 48,70 59,20
04_D noordzijde 183943,10 423829,98 16,50 58,51 55,12 48,25 58,74

04_E noordzijde 183943,10 423829,98 19,50 58,06 54,67 47,79 58,29
04_F noordzijde 183943,10 423829,98 22,50 57,62 54,24 47,36 57,86
05_A noordzijde 183945,23 423830,81 25,50 57,18 53,79 46,92 57,41
05_B noordzijde 183945,23 423830,81 28,50 56,76 53,38 46,50 57,00
05_C noordzijde 183945,23 423830,81 31,50 56,35 52,96 46,09 56,58

06_A noordzijde 183950,79 423828,63 28,50 41,52 38,17 31,37 41,80
06_B noordzijde 183950,79 423828,63 31,50 46,68 43,32 36,54 46,96
07_A noordzijde 183958,80 423836,08 7,50 58,96 55,57 48,72 59,20
07_B noordzijde 183958,80 423836,08 10,50 58,66 55,27 48,42 58,90
07_C noordzijde 183958,80 423836,08 13,50 58,26 54,87 48,03 58,50

07_D noordzijde 183958,80 423836,08 16,50 57,86 54,47 47,62 58,10
07_E noordzijde 183958,80 423836,08 19,50 57,43 54,05 47,20 57,68
07_F noordzijde 183958,80 423836,08 22,50 57,03 53,65 46,80 57,28
08_A noordzijde 183962,00 423837,32 25,50 56,48 53,10 46,25 56,73
09_A oostzijde 183970,96 423836,52 7,50 52,60 49,25 42,54 52,90

09_B oostzijde 183970,96 423836,52 10,50 52,49 49,15 42,44 52,80
09_C oostzijde 183970,96 423836,52 13,50 52,30 48,95 42,25 52,61
09_D oostzijde 183970,96 423836,52 16,50 52,08 48,72 42,02 52,38
09_E oostzijde 183970,96 423836,52 19,50 51,82 48,47 41,76 52,12
09_F oostzijde 183970,96 423836,52 22,50 51,54 48,19 41,48 51,84

10_A oostzijde 183972,18 423833,32 25,50 50,90 47,55 40,84 51,20
11_A oostzijde 183976,28 423822,40 7,50 50,29 46,94 40,24 50,60
11_B oostzijde 183976,28 423822,40 10,50 50,35 47,00 40,29 50,65
11_C oostzijde 183976,28 423822,40 13,50 50,25 46,90 40,19 50,55
12_A oostzijde 183973,98 423825,11 16,50 38,73 35,38 28,61 39,02

12_B oostzijde 183973,98 423825,11 19,50 39,18 35,84 29,07 39,47
12_C oostzijde 183973,98 423825,11 22,50 39,06 35,72 28,93 39,34
12_D oostzijde 183973,98 423825,11 25,50 37,65 34,32 27,45 37,92
13_A oostzijde 183974,33 423821,37 16,50 47,30 43,94 37,21 47,59
14_A oostzijde 183976,31 423818,66 16,50 49,59 46,23 39,51 49,89

14_B oostzijde 183976,31 423818,66 19,50 49,48 46,12 39,40 49,78
15_A oostzijde 183972,67 423820,70 19,50 46,78 43,42 36,69 47,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-6-2021 14:00:21Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Econsultancy



Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weezenhof
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

16_A oostzijde 183974,60 423818,02 19,50 48,70 45,35 38,62 49,00
17_A oostzijde 183978,53 423816,36 7,50 49,52 46,17 39,47 49,83
17_B oostzijde 183978,53 423816,36 10,50 49,62 46,26 39,56 49,92
17_C oostzijde 183978,53 423816,36 13,50 49,56 46,21 39,51 49,87
17_D oostzijde 183978,53 423816,36 16,50 49,51 46,16 39,45 49,81

17_E oostzijde 183978,53 423816,36 19,50 49,43 46,07 39,36 49,73
18_A oostzijde 183982,80 423805,26 7,50 48,40 45,05 38,34 48,70
18_B oostzijde 183982,80 423805,26 10,50 48,52 45,17 38,46 48,82
18_C oostzijde 183982,80 423805,26 13,50 48,46 45,11 38,40 48,76
18_D oostzijde 183982,80 423805,26 16,50 48,45 45,10 38,38 48,75

18_E oostzijde 183982,80 423805,26 19,50 48,40 45,05 38,34 48,70
19_A oostzijde 183986,97 423794,23 7,50 47,37 44,02 37,31 47,67
20_A oostzijde 183984,52 423797,01 10,50 39,40 36,05 29,29 39,69
20_B oostzijde 183984,52 423797,01 13,50 39,08 35,74 28,98 39,37
20_C oostzijde 183984,52 423797,01 16,50 35,41 32,07 25,24 35,68

20_D oostzijde 183984,52 423797,01 19,50 36,25 32,92 26,03 36,51
21_A oostzijde 183985,04 423793,29 10,50 45,44 42,08 35,35 45,73
22_A oostzijde 183986,98 423790,66 10,50 47,32 43,96 37,24 47,62
22_B oostzijde 183986,98 423790,66 13,50 46,65 43,30 36,57 46,95
23_A oostzijde 183983,46 423792,70 13,50 44,16 40,80 34,07 44,45

24_A oostzijde 183985,22 423789,95 13,50 45,84 42,48 35,76 46,14
25_A oostzijde 183992,47 423779,77 7,50 46,48 43,13 36,40 46,78
25_B oostzijde 183992,47 423779,77 10,50 46,70 43,34 36,61 46,99
25_C oostzijde 183992,47 423779,77 13,50 46,33 42,98 36,26 46,63
26_A zuidzijde 183991,71 423767,72 7,50 42,76 39,41 32,64 43,05

26_B zuidzijde 183991,71 423767,72 10,50 39,91 36,56 29,82 40,20
26_C zuidzijde 183991,71 423767,72 13,50 39,27 35,93 29,17 39,56
27_A zuidzijde 183985,27 423769,56 13,50 31,82 28,51 21,55 32,07
28_A zuidzijde 183979,40 423763,05 7,50 42,88 39,52 32,70 43,15
28_B zuidzijde 183979,40 423763,05 10,50 39,64 36,30 29,55 39,94

29_A zuidzijde 183971,01 423764,20 7,50 41,23 37,86 30,91 41,45
29_B zuidzijde 183971,01 423764,20 10,50 34,92 31,57 24,77 35,20
30_A zuidzijde 183961,88 423760,39 7,50 35,24 31,89 25,13 35,53
30_B zuidzijde 183961,88 423760,39 10,50 35,62 32,28 25,53 35,92
30_C zuidzijde 183961,88 423760,39 13,50 35,12 31,78 25,01 35,41

31_A zuidzijde 183959,14 423754,98 1,50 42,37 39,01 32,15 42,62
31_B zuidzijde 183959,14 423754,98 4,50 42,65 39,29 32,44 42,91
31_C zuidzijde 183959,14 423754,98 7,50 43,76 40,40 33,52 44,01
31_D zuidzijde 183959,14 423754,98 10,50 38,69 35,35 28,59 38,98
31_E zuidzijde 183959,14 423754,98 13,50 37,98 34,64 27,86 38,27

32_A westzijde 183953,81 423758,00 1,50 47,03 43,65 36,71 47,25
32_B westzijde 183953,81 423758,00 4,50 47,89 44,51 37,57 48,11
32_C westzijde 183953,81 423758,00 7,50 48,87 45,49 38,56 49,09
32_D westzijde 183953,81 423758,00 10,50 49,15 45,77 38,82 49,37
32_E westzijde 183953,81 423758,00 13,50 49,30 45,92 38,97 49,52

33_A westzijde 183947,52 423774,53 1,50 47,83 44,44 37,50 48,04
33_B westzijde 183947,52 423774,53 4,50 49,03 45,65 38,71 49,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weezenhof
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

33_C westzijde 183947,52 423774,53 7,50 50,01 46,63 39,69 50,23
33_D westzijde 183947,52 423774,53 10,50 50,21 46,82 39,88 50,42
33_E westzijde 183947,52 423774,53 13,50 50,28 46,90 39,95 50,50
34_A westzijde 183943,42 423785,31 1,50 48,97 45,58 38,64 49,18
34_B westzijde 183943,42 423785,31 4,50 50,41 47,02 40,09 50,63

34_C westzijde 183943,42 423785,31 7,50 51,19 47,80 40,87 51,41
35_A westzijde 183945,68 423782,76 10,50 52,02 48,64 41,68 52,23
35_B westzijde 183945,68 423782,76 13,50 51,09 47,71 40,75 51,30
36_A westzijde 183945,46 423786,13 10,50 49,62 46,24 39,28 49,83
37_A westzijde 183943,52 423789,30 10,50 35,08 31,72 24,72 35,29

37_B westzijde 183943,52 423789,30 13,50 37,69 34,34 27,32 37,90
37_C westzijde 183943,52 423789,30 16,50 37,86 34,51 27,47 38,07
37_D westzijde 183943,52 423789,30 19,50 35,33 32,04 24,85 35,52
38_A westzijde 183947,65 423783,46 13,50 50,90 47,53 40,56 51,12
39_A westzijde 183947,34 423786,74 13,50 49,04 45,66 38,69 49,25

40_A westzijde 183939,21 423796,30 1,50 50,43 47,04 40,11 50,65
40_B westzijde 183939,21 423796,30 4,50 52,07 48,68 41,75 52,29
40_C westzijde 183939,21 423796,30 7,50 52,58 49,19 42,26 52,80
40_D westzijde 183939,21 423796,30 10,50 52,71 49,32 42,38 52,92
40_E westzijde 183939,21 423796,30 13,50 52,63 49,25 42,31 52,85

40_F westzijde 183939,21 423796,30 16,50 52,59 49,20 42,26 52,80
41_A westzijde 183939,82 423794,71 19,50 52,38 49,00 42,05 52,60
42_A westzijde 183935,38 423806,25 1,50 52,01 48,62 41,68 52,22
42_B westzijde 183935,38 423806,25 4,50 53,55 50,16 43,23 53,77
42_C westzijde 183935,38 423806,25 7,50 53,90 50,51 43,58 54,12

42_D westzijde 183935,38 423806,25 10,50 53,92 50,53 43,60 54,14
42_E westzijde 183935,38 423806,25 13,50 53,79 50,41 43,47 54,01
43_A westzijde 183937,43 423803,80 16,50 53,78 50,39 43,45 53,99
43_B westzijde 183937,43 423803,80 19,50 53,27 49,89 42,94 53,49
44_A westzijde 183937,34 423806,97 16,50 51,52 48,14 41,18 51,73

45_A westzijde 183935,19 423810,18 16,50 39,07 35,78 28,59 39,26
45_B westzijde 183935,19 423810,18 19,50 40,93 37,60 30,50 41,13
45_C westzijde 183935,19 423810,18 22,50 40,99 37,65 30,59 41,19
45_D westzijde 183935,19 423810,18 25,50 38,19 34,90 27,71 38,38
45_E westzijde 183935,19 423810,18 28,50 38,48 35,18 28,01 38,67

45_F westzijde 183935,19 423810,18 31,50 38,59 35,29 28,13 38,79
46_A westzijde 183939,46 423804,58 19,50 52,92 49,54 42,58 53,13
47_A westzijde 183939,27 423807,68 19,50 51,18 47,80 40,84 51,39
48_A westzijde 183936,65 423810,74 34,50 38,66 35,36 28,21 38,86
49_A westzijde 183930,71 423818,42 19,50 55,34 51,96 45,03 55,56

49_B westzijde 183930,71 423818,42 22,50 55,07 51,69 44,76 55,29
49_C westzijde 183930,71 423818,42 25,50 54,79 51,41 44,48 55,01
49_D westzijde 183930,71 423818,42 28,50 54,57 51,19 44,26 54,79
49_E westzijde 183930,71 423818,42 31,50 54,35 50,96 44,03 54,57
49_F westzijde 183930,71 423818,42 34,50 53,91 50,53 43,59 54,13

50_A westzijde 183929,90 423820,54 1,50 55,93 52,54 45,63 56,15
50_B westzijde 183929,90 423820,54 4,50 56,64 53,25 46,34 56,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weezenhof
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

50_C westzijde 183929,90 423820,54 7,50 56,68 53,29 46,38 56,90
50_D westzijde 183929,90 423820,54 10,50 56,49 53,10 46,18 56,71
50_E westzijde 183929,90 423820,54 13,50 56,21 52,82 45,90 56,43
50_F westzijde 183929,90 423820,54 16,50 55,92 52,54 45,62 56,14
51_A binnenzijde 183946,80 423822,69 7,50 24,77 21,41 14,49 25,01

51_B binnenzijde 183946,80 423822,69 10,50 25,46 22,10 15,21 25,70
51_C binnenzijde 183946,80 423822,69 13,50 23,00 19,68 12,78 23,26
51_D binnenzijde 183946,80 423822,69 16,50 24,51 21,20 14,30 24,78
51_E binnenzijde 183946,80 423822,69 19,50 27,31 24,00 17,08 27,57
51_F binnenzijde 183946,80 423822,69 22,50 31,45 28,11 21,17 31,69

52_A binnenzijde 183950,03 423823,94 25,50 35,23 31,88 24,93 35,46
52_B binnenzijde 183950,03 423823,94 28,50 37,92 34,55 27,57 38,13
52_C binnenzijde 183950,03 423823,94 31,50 32,05 28,73 21,70 32,27
53_A binnenzijde 183965,06 423827,96 7,50 30,44 27,05 20,15 30,67
53_B binnenzijde 183965,06 423827,96 10,50 30,55 27,17 20,27 30,78

53_C binnenzijde 183965,06 423827,96 13,50 30,72 27,35 20,44 30,95
53_D binnenzijde 183965,06 423827,96 16,50 31,38 28,02 21,09 31,61
53_E binnenzijde 183965,06 423827,96 19,50 34,56 31,20 24,22 34,78
53_F binnenzijde 183965,06 423827,96 22,50 33,12 29,77 22,81 33,35
54_A binnenzijde 183965,93 423825,71 25,50 35,67 32,35 25,28 35,88

55_A binnenzijde 183973,25 423806,71 7,50 34,56 31,20 24,22 34,78
55_B binnenzijde 183973,25 423806,71 10,50 30,42 27,05 20,13 30,65
55_C binnenzijde 183973,25 423806,71 13,50 29,17 25,82 18,88 29,40
55_D binnenzijde 183973,25 423806,71 16,50 31,32 27,99 20,96 31,54
55_E binnenzijde 183973,25 423806,71 19,50 33,52 30,20 23,11 33,73

56_A binnenzijde 183982,48 423782,76 7,50 28,38 25,04 18,14 28,63
56_B binnenzijde 183982,48 423782,76 10,50 29,10 25,76 18,84 29,35
56_C binnenzijde 183982,48 423782,76 13,50 29,25 25,94 18,96 29,49
57_A binnenzijde 183976,16 423770,48 7,50 28,61 25,26 18,40 28,87
57_B binnenzijde 183976,16 423770,48 10,50 30,27 26,94 20,08 30,54

58_A binnenzijde 183955,41 423777,28 7,50 27,90 24,56 17,78 28,19
58_B binnenzijde 183955,41 423777,28 10,50 29,03 25,69 18,91 29,32
58_C binnenzijde 183955,41 423777,28 13,50 29,33 25,99 19,19 29,61
59_A binnenzijde 183947,15 423798,83 7,50 28,14 24,78 17,97 28,41
59_B binnenzijde 183947,15 423798,83 10,50 28,92 25,57 18,76 29,19

59_C binnenzijde 183947,15 423798,83 13,50 28,37 25,02 18,20 28,64
59_D binnenzijde 183947,15 423798,83 16,50 29,40 26,06 19,22 29,67
59_E binnenzijde 183947,15 423798,83 19,50 31,06 27,74 20,79 31,31
60_A binnenzijde 183940,89 423815,19 7,50 28,05 24,67 17,83 28,30
60_B binnenzijde 183940,89 423815,19 10,50 28,29 24,93 18,09 28,55

60_C binnenzijde 183940,89 423815,19 13,50 28,05 24,68 17,84 28,30
60_D binnenzijde 183940,89 423815,19 16,50 28,56 25,20 18,34 28,81
60_E binnenzijde 183940,89 423815,19 19,50 29,36 26,02 19,13 29,61
60_F binnenzijde 183940,89 423815,19 22,50 31,50 28,16 21,28 31,76
61_A binnenzijde 183939,77 423818,11 25,50 30,37 27,03 20,08 30,61

61_B binnenzijde 183939,77 423818,11 28,50 30,82 27,49 20,57 31,07
61_C binnenzijde 183939,77 423818,11 31,50 33,36 30,04 23,09 33,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weezenhof
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

61_D binnenzijde 183939,77 423818,11 34,50 36,70 33,37 26,47 36,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-6-2021 14:00:21Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Econsultancy



Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weezenhof (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A noordzijde 183932,15 423825,73 7,50 48,62 45,28 38,53 48,92
01_B noordzijde 183932,15 423825,73 10,50 48,75 45,41 38,66 49,05
01_C noordzijde 183932,15 423825,73 13,50 48,79 45,45 38,69 49,08
01_D noordzijde 183932,15 423825,73 16,50 48,72 45,38 38,62 49,01
01_E noordzijde 183932,15 423825,73 19,50 48,54 45,19 38,44 48,83

01_F noordzijde 183932,15 423825,73 22,50 48,34 45,00 38,25 48,64
02_A noordzijde 183934,44 423826,62 25,50 48,38 45,03 38,29 48,67
02_B noordzijde 183934,44 423826,62 28,50 48,13 44,78 38,04 48,42
02_C noordzijde 183934,44 423826,62 31,50 47,97 44,62 37,87 48,26
02_D noordzijde 183934,44 423826,62 34,50 47,80 44,44 37,71 48,09

03_A noordzijde 183939,92 423824,31 34,50 37,42 34,08 27,29 37,70
04_A noordzijde 183943,10 423829,98 7,50 50,22 46,88 40,14 50,52
04_B noordzijde 183943,10 423829,98 10,50 50,26 46,91 40,18 50,56
04_C noordzijde 183943,10 423829,98 13,50 50,16 46,82 40,08 50,46
04_D noordzijde 183943,10 423829,98 16,50 49,96 46,62 39,89 50,26

04_E noordzijde 183943,10 423829,98 19,50 49,72 46,37 39,65 50,02
04_F noordzijde 183943,10 423829,98 22,50 49,52 46,18 39,45 49,82
05_A noordzijde 183945,23 423830,81 25,50 49,58 46,22 39,50 49,88
05_B noordzijde 183945,23 423830,81 28,50 49,28 45,93 39,21 49,58
05_C noordzijde 183945,23 423830,81 31,50 49,05 45,70 38,97 49,35

06_A noordzijde 183950,79 423828,63 28,50 39,90 36,55 29,81 40,19
06_B noordzijde 183950,79 423828,63 31,50 45,60 42,25 35,50 45,89
07_A noordzijde 183958,80 423836,08 7,50 53,08 49,73 43,02 53,38
07_B noordzijde 183958,80 423836,08 10,50 52,90 49,55 42,83 53,20
07_C noordzijde 183958,80 423836,08 13,50 52,61 49,26 42,54 52,91

07_D noordzijde 183958,80 423836,08 16,50 52,28 48,93 42,21 52,58
07_E noordzijde 183958,80 423836,08 19,50 51,90 48,55 41,83 52,20
07_F noordzijde 183958,80 423836,08 22,50 51,55 48,21 41,49 51,86
08_A noordzijde 183962,00 423837,32 25,50 51,51 48,16 41,44 51,81
09_A oostzijde 183970,96 423836,52 7,50 52,59 49,24 42,54 52,90

09_B oostzijde 183970,96 423836,52 10,50 52,48 49,13 42,43 52,79
09_C oostzijde 183970,96 423836,52 13,50 52,28 48,93 42,23 52,59
09_D oostzijde 183970,96 423836,52 16,50 52,04 48,69 41,98 52,34
09_E oostzijde 183970,96 423836,52 19,50 51,77 48,42 41,71 52,07
09_F oostzijde 183970,96 423836,52 22,50 51,48 48,13 41,43 51,79

10_A oostzijde 183972,18 423833,32 25,50 50,81 47,46 40,76 51,12
11_A oostzijde 183976,28 423822,40 7,50 50,28 46,93 40,23 50,59
11_B oostzijde 183976,28 423822,40 10,50 50,33 46,98 40,28 50,64
11_C oostzijde 183976,28 423822,40 13,50 50,22 46,87 40,17 50,53
12_A oostzijde 183973,98 423825,11 16,50 38,68 35,33 28,57 38,97

12_B oostzijde 183973,98 423825,11 19,50 39,13 35,79 29,02 39,42
12_C oostzijde 183973,98 423825,11 22,50 38,73 35,39 28,61 39,02
12_D oostzijde 183973,98 423825,11 25,50 37,65 34,32 27,45 37,92
13_A oostzijde 183974,33 423821,37 16,50 47,21 43,85 37,12 47,50
14_A oostzijde 183976,31 423818,66 16,50 49,46 46,10 39,39 49,76

14_B oostzijde 183976,31 423818,66 19,50 49,32 45,96 39,25 49,62
15_A oostzijde 183972,67 423820,70 19,50 46,65 43,29 36,57 46,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weezenhof (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

16_A oostzijde 183974,60 423818,02 19,50 48,52 45,16 38,45 48,82
17_A oostzijde 183978,53 423816,36 7,50 49,50 46,15 39,45 49,81
17_B oostzijde 183978,53 423816,36 10,50 49,59 46,23 39,53 49,89
17_C oostzijde 183978,53 423816,36 13,50 49,52 46,17 39,47 49,83
17_D oostzijde 183978,53 423816,36 16,50 49,44 46,09 39,39 49,75

17_E oostzijde 183978,53 423816,36 19,50 49,34 45,98 39,28 49,64
18_A oostzijde 183982,80 423805,26 7,50 48,37 45,02 38,31 48,67
18_B oostzijde 183982,80 423805,26 10,50 48,48 45,13 38,42 48,78
18_C oostzijde 183982,80 423805,26 13,50 48,41 45,06 38,35 48,71
18_D oostzijde 183982,80 423805,26 16,50 48,37 45,02 38,31 48,67

18_E oostzijde 183982,80 423805,26 19,50 48,31 44,95 38,24 48,61
19_A oostzijde 183986,97 423794,23 7,50 47,32 43,97 37,26 47,62
20_A oostzijde 183984,52 423797,01 10,50 39,33 35,98 29,22 39,62
20_B oostzijde 183984,52 423797,01 13,50 38,91 35,57 28,81 39,20
20_C oostzijde 183984,52 423797,01 16,50 35,40 32,06 25,23 35,67

20_D oostzijde 183984,52 423797,01 19,50 36,25 32,92 26,03 36,51
21_A oostzijde 183985,04 423793,29 10,50 45,33 41,97 35,24 45,62
22_A oostzijde 183986,98 423790,66 10,50 47,21 43,85 37,14 47,51
22_B oostzijde 183986,98 423790,66 13,50 46,50 43,15 36,43 46,80
23_A oostzijde 183983,46 423792,70 13,50 44,05 40,69 33,97 44,35

24_A oostzijde 183985,22 423789,95 13,50 45,66 42,29 35,59 45,96
25_A oostzijde 183992,47 423779,77 7,50 46,21 42,86 36,15 46,51
25_B oostzijde 183992,47 423779,77 10,50 46,30 42,94 36,23 46,60
25_C oostzijde 183992,47 423779,77 13,50 46,27 42,92 36,21 46,57
26_A zuidzijde 183991,71 423767,72 7,50 41,95 38,61 31,88 42,25

26_B zuidzijde 183991,71 423767,72 10,50 39,90 36,56 29,81 40,20
26_C zuidzijde 183991,71 423767,72 13,50 39,27 35,93 29,17 39,56
27_A zuidzijde 183985,27 423769,56 13,50 29,59 26,30 19,29 29,84
28_A zuidzijde 183979,40 423763,05 7,50 40,72 37,37 30,65 41,02
28_B zuidzijde 183979,40 423763,05 10,50 39,59 36,24 29,50 39,88

29_A zuidzijde 183971,01 423764,20 7,50 30,86 27,52 20,74 31,15
29_B zuidzijde 183971,01 423764,20 10,50 33,51 30,17 23,41 33,80
30_A zuidzijde 183961,88 423760,39 7,50 34,71 31,35 24,61 35,00
30_B zuidzijde 183961,88 423760,39 10,50 35,30 31,95 25,21 35,59
30_C zuidzijde 183961,88 423760,39 13,50 34,67 31,33 24,57 34,96

31_A zuidzijde 183959,14 423754,98 1,50 38,96 35,62 28,89 39,26
31_B zuidzijde 183959,14 423754,98 4,50 39,21 35,86 29,14 39,51
31_C zuidzijde 183959,14 423754,98 7,50 39,40 36,05 29,31 39,69
31_D zuidzijde 183959,14 423754,98 10,50 38,51 35,17 28,42 38,81
31_E zuidzijde 183959,14 423754,98 13,50 37,98 34,64 27,86 38,27

32_A westzijde 183953,81 423758,00 1,50 34,94 31,63 24,62 35,18
32_B westzijde 183953,81 423758,00 4,50 35,74 32,43 25,40 35,97
32_C westzijde 183953,81 423758,00 7,50 36,67 33,37 26,31 36,90
32_D westzijde 183953,81 423758,00 10,50 37,39 34,09 26,98 37,60
32_E westzijde 183953,81 423758,00 13,50 38,15 34,85 27,71 38,35

33_A westzijde 183947,52 423774,53 1,50 35,60 32,31 25,14 35,80
33_B westzijde 183947,52 423774,53 4,50 36,80 33,51 26,34 37,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weezenhof (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

33_C westzijde 183947,52 423774,53 7,50 37,86 34,58 27,40 38,06
33_D westzijde 183947,52 423774,53 10,50 38,51 35,23 28,04 38,71
33_E westzijde 183947,52 423774,53 13,50 38,89 35,61 28,42 39,09
34_A westzijde 183943,42 423785,31 1,50 36,14 32,85 25,66 36,33
34_B westzijde 183943,42 423785,31 4,50 37,42 34,14 26,95 37,62

34_C westzijde 183943,42 423785,31 7,50 38,56 35,28 28,09 38,76
35_A westzijde 183945,68 423782,76 10,50 40,55 37,27 30,06 40,74
35_B westzijde 183945,68 423782,76 13,50 40,34 37,05 29,85 40,53
36_A westzijde 183945,46 423786,13 10,50 39,14 35,86 28,65 39,33
37_A westzijde 183943,52 423789,30 10,50 30,65 27,38 20,22 30,86

37_B westzijde 183943,52 423789,30 13,50 33,90 30,61 23,43 34,10
37_C westzijde 183943,52 423789,30 16,50 34,37 31,08 23,89 34,56
37_D westzijde 183943,52 423789,30 19,50 35,33 32,04 24,85 35,52
38_A westzijde 183947,65 423783,46 13,50 41,03 37,75 30,55 41,23
39_A westzijde 183947,34 423786,74 13,50 39,08 35,79 28,58 39,27

40_A westzijde 183939,21 423796,30 1,50 38,52 35,24 28,03 38,71
40_B westzijde 183939,21 423796,30 4,50 39,66 36,38 29,17 39,85
40_C westzijde 183939,21 423796,30 7,50 40,70 37,42 30,21 40,89
40_D westzijde 183939,21 423796,30 10,50 41,25 37,98 30,77 41,45
40_E westzijde 183939,21 423796,30 13,50 41,69 38,41 31,20 41,88

40_F westzijde 183939,21 423796,30 16,50 41,99 38,71 31,50 42,18
41_A westzijde 183939,82 423794,71 19,50 42,07 38,79 31,58 42,26
42_A westzijde 183935,38 423806,25 1,50 39,34 36,06 28,85 39,53
42_B westzijde 183935,38 423806,25 4,50 40,28 37,00 29,79 40,47
42_C westzijde 183935,38 423806,25 7,50 41,17 37,89 30,68 41,36

42_D westzijde 183935,38 423806,25 10,50 41,60 38,32 31,12 41,80
42_E westzijde 183935,38 423806,25 13,50 41,73 38,46 31,25 41,93
43_A westzijde 183937,43 423803,80 16,50 41,50 38,22 31,01 41,69
43_B westzijde 183937,43 423803,80 19,50 41,44 38,16 30,95 41,63
44_A westzijde 183937,34 423806,97 16,50 40,72 37,44 30,23 40,91

45_A westzijde 183935,19 423810,18 16,50 38,80 35,51 28,30 38,99
45_B westzijde 183935,19 423810,18 19,50 39,06 35,77 28,57 39,25
45_C westzijde 183935,19 423810,18 22,50 38,00 34,71 27,51 38,19
45_D westzijde 183935,19 423810,18 25,50 38,19 34,90 27,71 38,38
45_E westzijde 183935,19 423810,18 28,50 38,48 35,18 28,01 38,67

45_F westzijde 183935,19 423810,18 31,50 38,59 35,29 28,13 38,79
46_A westzijde 183939,46 423804,58 19,50 41,37 38,09 30,89 41,57
47_A westzijde 183939,27 423807,68 19,50 40,33 37,05 29,83 40,52
48_A westzijde 183936,65 423810,74 34,50 38,66 35,36 28,21 38,86
49_A westzijde 183930,71 423818,42 19,50 41,86 38,58 31,37 42,05

49_B westzijde 183930,71 423818,42 22,50 41,57 38,29 31,08 41,76
49_C westzijde 183930,71 423818,42 25,50 41,03 37,75 30,54 41,22
49_D westzijde 183930,71 423818,42 28,50 41,01 37,73 30,52 41,20
49_E westzijde 183930,71 423818,42 31,50 40,97 37,69 30,48 41,16
49_F westzijde 183930,71 423818,42 34,50 40,93 37,65 30,44 41,12

50_A westzijde 183929,90 423820,54 1,50 39,63 36,35 29,14 39,82
50_B westzijde 183929,90 423820,54 4,50 40,95 37,68 30,47 41,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weezenhof (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

50_C westzijde 183929,90 423820,54 7,50 42,02 38,74 31,54 42,22
50_D westzijde 183929,90 423820,54 10,50 42,58 39,30 32,10 42,78
50_E westzijde 183929,90 423820,54 13,50 42,71 39,43 32,22 42,90
50_F westzijde 183929,90 423820,54 16,50 42,77 39,49 32,28 42,96
51_A binnenzijde 183946,80 423822,69 7,50 19,18 15,88 8,95 19,44

51_B binnenzijde 183946,80 423822,69 10,50 20,40 17,11 10,21 20,68
51_C binnenzijde 183946,80 423822,69 13,50 20,59 17,31 10,37 20,86
51_D binnenzijde 183946,80 423822,69 16,50 22,08 18,81 11,87 22,36
51_E binnenzijde 183946,80 423822,69 19,50 24,27 20,99 14,02 24,53
51_F binnenzijde 183946,80 423822,69 22,50 26,50 23,21 16,25 26,76

52_A binnenzijde 183950,03 423823,94 25,50 31,81 28,49 21,56 32,06
52_B binnenzijde 183950,03 423823,94 28,50 32,77 29,47 22,36 32,98
52_C binnenzijde 183950,03 423823,94 31,50 32,05 28,73 21,70 32,27
53_A binnenzijde 183965,06 423827,96 7,50 21,90 18,58 11,71 22,17
53_B binnenzijde 183965,06 423827,96 10,50 22,48 19,17 12,28 22,75

53_C binnenzijde 183965,06 423827,96 13,50 23,15 19,85 12,93 23,42
53_D binnenzijde 183965,06 423827,96 16,50 24,43 21,14 14,16 24,68
53_E binnenzijde 183965,06 423827,96 19,50 26,03 22,75 15,73 26,28
53_F binnenzijde 183965,06 423827,96 22,50 29,08 25,79 18,71 29,31
54_A binnenzijde 183965,93 423825,71 25,50 34,38 31,08 23,93 34,58

55_A binnenzijde 183973,25 423806,71 7,50 21,00 17,71 10,79 21,27
55_B binnenzijde 183973,25 423806,71 10,50 22,21 18,93 11,97 22,48
55_C binnenzijde 183973,25 423806,71 13,50 24,07 20,80 13,77 24,32
55_D binnenzijde 183973,25 423806,71 16,50 28,80 25,52 18,39 29,02
55_E binnenzijde 183973,25 423806,71 19,50 32,14 28,85 21,68 32,34

56_A binnenzijde 183982,48 423782,76 7,50 21,60 18,32 11,38 21,87
56_B binnenzijde 183982,48 423782,76 10,50 23,61 20,35 13,35 23,87
56_C binnenzijde 183982,48 423782,76 13,50 26,32 23,06 16,00 26,57
57_A binnenzijde 183976,16 423770,48 7,50 23,56 20,25 13,46 23,86
57_B binnenzijde 183976,16 423770,48 10,50 25,58 22,29 15,48 25,89

58_A binnenzijde 183955,41 423777,28 7,50 25,87 22,54 15,82 26,18
58_B binnenzijde 183955,41 423777,28 10,50 27,49 24,16 17,43 27,80
58_C binnenzijde 183955,41 423777,28 13,50 27,88 24,56 17,79 28,18
59_A binnenzijde 183947,15 423798,83 7,50 25,17 21,84 15,11 25,48
59_B binnenzijde 183947,15 423798,83 10,50 26,50 23,17 16,43 26,81

59_C binnenzijde 183947,15 423798,83 13,50 25,39 22,07 15,32 25,70
59_D binnenzijde 183947,15 423798,83 16,50 27,10 23,78 16,98 27,39
59_E binnenzijde 183947,15 423798,83 19,50 29,35 26,04 19,09 29,60
60_A binnenzijde 183940,89 423815,19 7,50 23,82 20,49 13,73 24,12
60_B binnenzijde 183940,89 423815,19 10,50 24,76 21,44 14,68 25,06

60_C binnenzijde 183940,89 423815,19 13,50 24,49 21,17 14,41 24,79
60_D binnenzijde 183940,89 423815,19 16,50 25,80 22,48 15,66 26,09
60_E binnenzijde 183940,89 423815,19 19,50 27,31 23,99 17,11 27,58
60_F binnenzijde 183940,89 423815,19 22,50 30,40 27,06 20,20 30,66
61_A binnenzijde 183939,77 423818,11 25,50 28,88 25,56 18,59 29,12

61_B binnenzijde 183939,77 423818,11 28,50 29,55 26,24 19,32 29,81
61_C binnenzijde 183939,77 423818,11 31,50 32,53 29,21 22,25 32,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weezenhof (30 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

61_D binnenzijde 183939,77 423818,11 34,50 34,70 31,36 24,50 34,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weezenhof (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A noordzijde 183932,15 423825,73 7,50 59,68 56,28 49,38 59,90
01_B noordzijde 183932,15 423825,73 10,50 59,30 55,90 49,00 59,52
01_C noordzijde 183932,15 423825,73 13,50 58,85 55,45 48,55 59,07
01_D noordzijde 183932,15 423825,73 16,50 58,37 54,97 48,07 58,59
01_E noordzijde 183932,15 423825,73 19,50 57,91 54,52 47,62 58,14

01_F noordzijde 183932,15 423825,73 22,50 57,46 54,06 47,16 57,68
02_A noordzijde 183934,44 423826,62 25,50 56,90 53,51 46,60 57,12
02_B noordzijde 183934,44 423826,62 28,50 56,48 53,09 46,18 56,70
02_C noordzijde 183934,44 423826,62 31,50 55,97 52,57 45,66 56,19
02_D noordzijde 183934,44 423826,62 34,50 55,45 52,05 45,14 55,67

03_A noordzijde 183939,92 423824,31 34,50 36,22 32,86 25,93 36,45
04_A noordzijde 183943,10 423829,98 7,50 59,22 55,82 48,93 59,44
04_B noordzijde 183943,10 423829,98 10,50 58,82 55,43 48,53 59,05
04_C noordzijde 183943,10 423829,98 13,50 58,35 54,96 48,06 58,58
04_D noordzijde 183943,10 423829,98 16,50 57,86 54,46 47,56 58,08

04_E noordzijde 183943,10 423829,98 19,50 57,37 53,97 47,07 57,59
04_F noordzijde 183943,10 423829,98 22,50 56,89 53,50 46,60 57,12
05_A noordzijde 183945,23 423830,81 25,50 56,35 52,96 46,06 56,58
05_B noordzijde 183945,23 423830,81 28,50 55,91 52,51 45,61 56,13
05_C noordzijde 183945,23 423830,81 31,50 55,45 52,05 45,15 55,67

06_A noordzijde 183950,79 423828,63 28,50 36,46 33,10 26,17 36,69
06_B noordzijde 183950,79 423828,63 31,50 40,10 36,72 29,81 40,33
07_A noordzijde 183958,80 423836,08 7,50 57,66 54,26 47,36 57,88
07_B noordzijde 183958,80 423836,08 10,50 57,31 53,92 47,02 57,54
07_C noordzijde 183958,80 423836,08 13,50 56,88 53,48 46,58 57,10

07_D noordzijde 183958,80 423836,08 16,50 56,45 53,05 46,15 56,67
07_E noordzijde 183958,80 423836,08 19,50 56,01 52,61 45,71 56,23
07_F noordzijde 183958,80 423836,08 22,50 55,58 52,19 45,28 55,80
08_A noordzijde 183962,00 423837,32 25,50 54,81 51,42 44,51 55,03
09_A oostzijde 183970,96 423836,52 7,50 24,08 20,84 13,79 24,34

09_B oostzijde 183970,96 423836,52 10,50 26,96 23,70 16,67 27,22
09_C oostzijde 183970,96 423836,52 13,50 29,18 25,90 18,88 29,43
09_D oostzijde 183970,96 423836,52 16,50 31,25 27,96 20,93 31,49
09_E oostzijde 183970,96 423836,52 19,50 32,11 28,81 21,79 32,35
09_F oostzijde 183970,96 423836,52 22,50 32,75 29,46 22,44 32,99

10_A oostzijde 183972,18 423833,32 25,50 33,79 30,49 23,49 34,03
11_A oostzijde 183976,28 423822,40 7,50 24,19 20,94 13,90 24,45
11_B oostzijde 183976,28 423822,40 10,50 26,75 23,49 16,45 27,00
11_C oostzijde 183976,28 423822,40 13,50 28,24 24,97 17,94 28,49
12_A oostzijde 183973,98 423825,11 16,50 19,02 15,63 8,75 19,25

12_B oostzijde 183973,98 423825,11 19,50 19,90 16,53 9,64 20,14
12_C oostzijde 183973,98 423825,11 22,50 27,65 24,24 17,33 27,86
12_D oostzijde 183973,98 423825,11 25,50 -- -- -- --
13_A oostzijde 183974,33 423821,37 16,50 30,60 27,31 20,27 30,84
14_A oostzijde 183976,31 423818,66 16,50 34,10 30,79 23,79 34,34

14_B oostzijde 183976,31 423818,66 19,50 35,10 31,79 24,79 35,34
15_A oostzijde 183972,67 423820,70 19,50 31,31 28,02 20,98 31,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weezenhof (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

16_A oostzijde 183974,60 423818,02 19,50 34,94 31,63 24,62 35,18
17_A oostzijde 183978,53 423816,36 7,50 26,34 23,08 16,09 26,61
17_B oostzijde 183978,53 423816,36 10,50 27,88 24,61 17,60 28,14
17_C oostzijde 183978,53 423816,36 13,50 29,33 26,05 19,05 29,58
17_D oostzijde 183978,53 423816,36 16,50 31,51 28,22 21,21 31,76

17_E oostzijde 183978,53 423816,36 19,50 32,34 29,04 22,04 32,58
18_A oostzijde 183982,80 423805,26 7,50 26,95 23,69 16,70 27,22
18_B oostzijde 183982,80 423805,26 10,50 27,93 24,67 17,66 28,19
18_C oostzijde 183982,80 423805,26 13,50 29,09 25,82 18,81 29,35
18_D oostzijde 183982,80 423805,26 16,50 31,06 27,77 20,76 31,31

18_E oostzijde 183982,80 423805,26 19,50 31,97 28,68 21,68 32,22
19_A oostzijde 183986,97 423794,23 7,50 27,82 24,54 17,58 28,09
20_A oostzijde 183984,52 423797,01 10,50 21,45 18,09 11,21 21,70
20_B oostzijde 183984,52 423797,01 13,50 24,95 21,60 14,71 25,20
20_C oostzijde 183984,52 423797,01 16,50 7,40 4,01 -2,89 7,63

20_D oostzijde 183984,52 423797,01 19,50 -- -- -- --
21_A oostzijde 183985,04 423793,29 10,50 29,52 26,21 19,25 29,77
22_A oostzijde 183986,98 423790,66 10,50 31,10 27,81 20,85 31,36
22_B oostzijde 183986,98 423790,66 13,50 31,98 28,70 21,71 32,24
23_A oostzijde 183983,46 423792,70 13,50 27,84 24,58 17,55 28,10

24_A oostzijde 183985,22 423789,95 13,50 32,06 28,77 21,80 32,32
25_A oostzijde 183992,47 423779,77 7,50 34,22 30,84 23,92 34,44
25_B oostzijde 183992,47 423779,77 10,50 36,15 32,76 25,84 36,37
25_C oostzijde 183992,47 423779,77 13,50 27,44 24,18 17,19 27,71
26_A zuidzijde 183991,71 423767,72 7,50 35,02 31,66 24,67 35,23

26_B zuidzijde 183991,71 423767,72 10,50 8,38 5,00 -1,82 8,63
26_C zuidzijde 183991,71 423767,72 13,50 -- -- -- --
27_A zuidzijde 183985,27 423769,56 13,50 27,87 24,53 17,63 28,12
28_A zuidzijde 183979,40 423763,05 7,50 38,81 35,44 28,46 39,02
28_B zuidzijde 183979,40 423763,05 10,50 20,55 17,14 10,22 20,76

29_A zuidzijde 183971,01 423764,20 7,50 40,81 37,44 30,47 41,03
29_B zuidzijde 183971,01 423764,20 10,50 29,33 25,96 19,08 29,57
30_A zuidzijde 183961,88 423760,39 7,50 25,88 22,55 15,66 26,14
30_B zuidzijde 183961,88 423760,39 10,50 24,18 20,84 13,95 24,43
30_C zuidzijde 183961,88 423760,39 13,50 25,06 21,75 14,83 25,32

31_A zuidzijde 183959,14 423754,98 1,50 39,72 36,34 29,38 39,93
31_B zuidzijde 183959,14 423754,98 4,50 40,04 36,66 29,71 40,26
31_C zuidzijde 183959,14 423754,98 7,50 41,79 38,41 31,45 42,00
31_D zuidzijde 183959,14 423754,98 10,50 24,72 21,34 14,45 24,95
31_E zuidzijde 183959,14 423754,98 13,50 -- -- -- --

32_A westzijde 183953,81 423758,00 1,50 46,76 43,37 36,43 46,97
32_B westzijde 183953,81 423758,00 4,50 47,61 44,23 37,30 47,83
32_C westzijde 183953,81 423758,00 7,50 48,61 45,22 38,29 48,83
32_D westzijde 183953,81 423758,00 10,50 48,85 45,46 38,53 49,07
32_E westzijde 183953,81 423758,00 13,50 48,95 45,57 38,63 49,17

33_A westzijde 183947,52 423774,53 1,50 47,56 44,17 37,24 47,78
33_B westzijde 183947,52 423774,53 4,50 48,77 45,37 38,45 48,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-6-2021 14:00:38Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Econsultancy



Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weezenhof (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

33_C westzijde 183947,52 423774,53 7,50 49,74 46,35 39,43 49,96
33_D westzijde 183947,52 423774,53 10,50 49,90 46,51 39,59 50,12
33_E westzijde 183947,52 423774,53 13,50 49,95 46,56 39,64 50,17
34_A westzijde 183943,42 423785,31 1,50 48,73 45,34 38,41 48,95
34_B westzijde 183943,42 423785,31 4,50 50,18 46,79 39,87 50,40

34_C westzijde 183943,42 423785,31 7,50 50,94 47,55 40,63 51,16
35_A westzijde 183945,68 423782,76 10,50 51,70 48,31 41,37 51,91
35_B westzijde 183945,68 423782,76 13,50 50,71 47,32 40,39 50,93
36_A westzijde 183945,46 423786,13 10,50 49,21 45,82 38,88 49,42
37_A westzijde 183943,52 423789,30 10,50 33,14 29,73 22,82 33,35

37_B westzijde 183943,52 423789,30 13,50 35,35 31,94 25,04 35,56
37_C westzijde 183943,52 423789,30 16,50 35,28 31,87 24,97 35,49
37_D westzijde 183943,52 423789,30 19,50 -- -- -- --
38_A westzijde 183947,65 423783,46 13,50 50,43 47,05 40,10 50,65
39_A westzijde 183947,34 423786,74 13,50 48,57 45,19 38,24 48,79

40_A westzijde 183939,21 423796,30 1,50 50,14 46,75 39,83 50,36
40_B westzijde 183939,21 423796,30 4,50 51,81 48,41 41,50 52,03
40_C westzijde 183939,21 423796,30 7,50 52,29 48,89 41,98 52,51
40_D westzijde 183939,21 423796,30 10,50 52,38 48,99 42,07 52,60
40_E westzijde 183939,21 423796,30 13,50 52,27 48,88 41,96 52,49

40_F westzijde 183939,21 423796,30 16,50 52,19 48,80 41,88 52,41
41_A westzijde 183939,82 423794,71 19,50 51,95 48,56 41,64 52,17
42_A westzijde 183935,38 423806,25 1,50 51,77 48,37 41,45 51,98
42_B westzijde 183935,38 423806,25 4,50 53,34 49,94 43,03 53,56
42_C westzijde 183935,38 423806,25 7,50 53,66 50,26 43,35 53,88

42_D westzijde 183935,38 423806,25 10,50 53,65 50,26 43,35 53,87
42_E westzijde 183935,38 423806,25 13,50 53,51 50,12 43,20 53,73
43_A westzijde 183937,43 423803,80 16,50 53,51 50,12 43,19 53,73
43_B westzijde 183937,43 423803,80 19,50 52,97 49,58 42,66 53,19
44_A westzijde 183937,34 423806,97 16,50 51,15 47,76 40,82 51,36

45_A westzijde 183935,19 423810,18 16,50 26,89 23,50 16,64 27,13
45_B westzijde 183935,19 423810,18 19,50 36,36 32,95 26,04 36,57
45_C westzijde 183935,19 423810,18 22,50 37,97 34,56 27,65 38,18
45_D westzijde 183935,19 423810,18 25,50 -- -- -- --
45_E westzijde 183935,19 423810,18 28,50 -- -- -- --

45_F westzijde 183935,19 423810,18 31,50 -- -- -- --
46_A westzijde 183939,46 423804,58 19,50 52,60 49,22 42,28 52,82
47_A westzijde 183939,27 423807,68 19,50 50,81 47,42 40,48 51,02
48_A westzijde 183936,65 423810,74 34,50 -- -- -- --
49_A westzijde 183930,71 423818,42 19,50 55,15 51,75 44,84 55,37

49_B westzijde 183930,71 423818,42 22,50 54,87 51,48 44,57 55,09
49_C westzijde 183930,71 423818,42 25,50 54,61 51,21 44,30 54,83
49_D westzijde 183930,71 423818,42 28,50 54,38 50,98 44,07 54,60
49_E westzijde 183930,71 423818,42 31,50 54,14 50,75 43,84 54,36
49_F westzijde 183930,71 423818,42 34,50 53,69 50,30 43,38 53,91

50_A westzijde 183929,90 423820,54 1,50 55,83 52,43 45,53 56,05
50_B westzijde 183929,90 423820,54 4,50 56,53 53,13 46,23 56,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weezenhof (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

50_C westzijde 183929,90 423820,54 7,50 56,53 53,14 46,23 56,75
50_D westzijde 183929,90 423820,54 10,50 56,30 52,91 46,00 56,52
50_E westzijde 183929,90 423820,54 13,50 56,01 52,62 45,71 56,23
50_F westzijde 183929,90 423820,54 16,50 55,71 52,32 45,41 55,93
51_A binnenzijde 183946,80 423822,69 7,50 23,37 19,98 13,07 23,59

51_B binnenzijde 183946,80 423822,69 10,50 23,84 20,45 13,56 24,07
51_C binnenzijde 183946,80 423822,69 13,50 19,29 15,93 9,06 19,54
51_D binnenzijde 183946,80 423822,69 16,50 20,82 17,47 10,62 21,08
51_E binnenzijde 183946,80 423822,69 19,50 24,34 21,00 14,11 24,59
51_F binnenzijde 183946,80 423822,69 22,50 29,77 26,42 19,48 30,00

52_A binnenzijde 183950,03 423823,94 25,50 32,59 29,22 22,26 32,81
52_B binnenzijde 183950,03 423823,94 28,50 36,34 32,93 26,02 36,55
52_C binnenzijde 183950,03 423823,94 31,50 -- -- -- --
53_A binnenzijde 183965,06 423827,96 7,50 29,78 26,39 19,48 30,00
53_B binnenzijde 183965,06 423827,96 10,50 29,81 26,42 19,51 30,03

53_C binnenzijde 183965,06 423827,96 13,50 29,89 26,50 19,59 30,11
53_D binnenzijde 183965,06 423827,96 16,50 30,41 27,02 20,11 30,63
53_E binnenzijde 183965,06 423827,96 19,50 33,90 30,53 23,56 34,12
53_F binnenzijde 183965,06 423827,96 22,50 30,95 27,56 20,67 31,18
54_A binnenzijde 183965,93 423825,71 25,50 29,78 26,41 19,54 30,02

55_A binnenzijde 183973,25 423806,71 7,50 34,37 31,00 24,02 34,58
55_B binnenzijde 183973,25 423806,71 10,50 29,71 26,32 19,41 29,93
55_C binnenzijde 183973,25 423806,71 13,50 27,57 24,18 17,28 27,80
55_D binnenzijde 183973,25 423806,71 16,50 27,75 24,37 17,47 27,98
55_E binnenzijde 183973,25 423806,71 19,50 27,86 24,49 17,58 28,09

56_A binnenzijde 183982,48 423782,76 7,50 27,36 24,00 17,11 27,60
56_B binnenzijde 183982,48 423782,76 10,50 27,65 24,29 17,40 27,89
56_C binnenzijde 183982,48 423782,76 13,50 26,16 22,79 15,90 26,40
57_A binnenzijde 183976,16 423770,48 7,50 26,98 23,62 16,73 27,22
57_B binnenzijde 183976,16 423770,48 10,50 28,47 25,11 18,23 28,72

58_A binnenzijde 183955,41 423777,28 7,50 23,64 20,27 13,37 23,88
58_B binnenzijde 183955,41 423777,28 10,50 23,77 20,41 13,51 24,01
58_C binnenzijde 183955,41 423777,28 13,50 23,85 20,48 13,58 24,09
59_A binnenzijde 183947,15 423798,83 7,50 25,09 21,70 14,79 25,31
59_B binnenzijde 183947,15 423798,83 10,50 25,23 21,84 14,93 25,45

59_C binnenzijde 183947,15 423798,83 13,50 25,34 21,96 15,05 25,57
59_D binnenzijde 183947,15 423798,83 16,50 25,55 22,18 15,27 25,78
59_E binnenzijde 183947,15 423798,83 19,50 26,18 22,82 15,90 26,42
60_A binnenzijde 183940,89 423815,19 7,50 25,99 22,59 15,68 26,21
60_B binnenzijde 183940,89 423815,19 10,50 25,75 22,35 15,45 25,97

60_C binnenzijde 183940,89 423815,19 13,50 25,52 22,12 15,22 25,74
60_D binnenzijde 183940,89 423815,19 16,50 25,28 21,88 14,98 25,50
60_E binnenzijde 183940,89 423815,19 19,50 25,13 21,73 14,83 25,35
60_F binnenzijde 183940,89 423815,19 22,50 25,01 21,62 14,72 25,24
61_A binnenzijde 183939,77 423818,11 25,50 25,00 21,61 14,71 25,23

61_B binnenzijde 183939,77 423818,11 28,50 24,85 21,46 14,57 25,08
61_C binnenzijde 183939,77 423818,11 31,50 25,79 22,45 15,56 26,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weezenhof (50 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

61_D binnenzijde 183939,77 423818,11 34,50 32,37 29,06 22,09 32,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt
hoogte
[m]

01_A 7,5
01_B 10,5
01_C 13,5
01_D 16,5
01_E 19,5
01_F 22,5
02_A 25,5
02_B 28,5
02_C 31,5
02_D 34,5
03_A 34,5
04_A 7,5
04_B 10,5
04_C 13,5
04_D 16,5
04_E 19,5
04_F 22,5
05_A 25,5
05_B 28,5
05_C 31,5
06_A 28,5
06_B 31,5
07_A 7,5
07_B 10,5
07_C 13,5
07_D 16,5
07_E 19,5
07_F 22,5
08_A 25,5
09_A 7,5
09_B 10,5
09_C 13,5
09_D 16,5
09_E 19,5
09_F 22,5
10_A 25,5
11_A 7,5
11_B 10,5
11_C 13,5
12_A 16,5
12_B 19,5
12_C 22,5
12_D 25,5
13_A 16,5
14_A 16,5
14_B 19,5
15_A 19,5
16_A 19,5
17_A 7,5
17_B 10,5
17_C 13,5
17_D 16,5
17_E 19,5
18_A 7,5

<7
0

>=
 7

0

so
m

<7
0

>=
 7

0

so
m

37,80 29,65 38,42 55,24 -- 55,24
38,77 32,03 39,60 54,90 -- 54,90
40,60 33,52 41,38 54,49 -- 54,49
44,81 34,67 45,21 54,05 -- 54,05
45,78 35,44 46,16 53,62 -- 53,62
46,25 35,94 46,64 53,19 -- 53,19
46,43 36,27 46,83 52,70 -- 52,70
46,94 36,51 47,32 52,30 -- 52,30
47,32 36,74 47,68 51,84 -- 51,84
47,45 36,96 47,82 51,36 -- 51,36
40,86 -- 40,86 35,13 -- 35,13
37,61 29,55 38,24 54,97 -- 54,97
38,46 31,83 39,31 54,62 -- 54,62
40,01 33,36 40,86 54,20 -- 54,20
43,88 34,49 44,35 53,74 -- 53,74
44,84 35,27 45,29 53,29 -- 53,29
45,42 35,75 45,86 52,86 -- 52,86
45,80 36,11 46,24 52,41 -- 52,41
46,45 36,37 46,86 52,00 -- 52,00
47,08 36,59 47,45 51,58 -- 51,58
40,70 -- 40,70 36,80 -- 36,80
41,57 -- 41,57 41,96 -- 41,96
37,50 29,44 38,13 54,20 -- 54,20
38,35 31,63 39,19 53,90 -- 53,90
40,21 33,18 41,00 53,50 -- 53,50
43,44 34,28 43,94 53,10 -- 53,10
44,21 35,09 44,71 52,68 -- 52,68
44,87 35,57 45,35 52,28 -- 52,28
45,09 35,91 45,59 51,73 -- 51,73
35,88 -- 35,88 47,90 -- 47,90
36,57 -- 36,57 47,80 -- 47,80
38,39 -- 38,39 47,61 -- 47,61
40,49 -- 40,49 47,38 -- 47,38
40,80 -- 40,80 47,12 -- 47,12
41,31 -- 41,31 46,84 -- 46,84
41,65 -- 41,65 46,20 -- 46,20
36,39 12,83 36,41 45,60 -- 45,60
36,96 -- 36,96 45,65 -- 45,65
38,20 -- 38,20 45,55 -- 45,55
17,29 10,44 18,11 34,02 -- 34,02
17,27 18,12 20,73 34,47 -- 34,47

-- 32,74 32,74 34,34 -- 34,34
-- 34,13 34,13 32,92 -- 32,92

39,32 -- 39,32 42,59 -- 42,59
41,73 12,27 41,73 44,89 -- 44,89
41,81 19,78 41,84 44,78 -- 44,78
38,63 -- 38,63 42,07 -- 42,07
40,56 16,87 40,58 44,00 -- 44,00
36,78 30,68 37,73 44,83 -- 44,83
37,24 -- 37,24 44,92 -- 44,92
38,25 -- 38,25 44,87 -- 44,87
39,78 -- 39,78 44,81 -- 44,81
40,30 -- 40,30 44,73 -- 44,73
36,70 30,03 37,55 43,70 -- 43,70

WeezenhofVan Boetbergweg

incl. aftrek [dB]
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Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt
hoogte
[m]

18_B 10,5
18_C 13,5
18_D 16,5
18_E 19,5
19_A 7,5
20_A 10,5
20_B 13,5
20_C 16,5
20_D 19,5
21_A 10,5
22_A 10,5
22_B 13,5
23_A 13,5
24_A 13,5
25_A 7,5
25_B 10,5
25_C 13,5
26_A 7,5
26_B 10,5
26_C 13,5
27_A 13,5
28_A 7,5
28_B 10,5
29_A 7,5
29_B 10,5
30_A 7,5
30_B 10,5
30_C 13,5
31_A 1,5
31_B 4,5
31_C 7,5
31_D 10,5
31_E 13,5
32_A 1,5
32_B 4,5
32_C 7,5
32_D 10,5
32_E 13,5
33_A 1,5
33_B 4,5
33_C 7,5
33_D 10,5
33_E 13,5
34_A 1,5
34_B 4,5
34_C 7,5
35_A 10,5
35_B 13,5
36_A 10,5
37_A 10,5
37_B 13,5
37_C 16,5
37_D 19,5
38_A 13,5

<7
0

>=
 7

0

so
m

<7
0

>=
 7

0

so
m

WeezenhofVan Boetbergweg

incl. aftrek [dB]

37,04 -- 37,04 43,82 -- 43,82
37,75 -- 37,75 43,76 -- 43,76
38,96 -- 38,96 43,75 -- 43,75
39,81 -- 39,81 43,70 -- 43,70
36,56 28,78 37,23 42,67 -- 42,67
16,86 6,76 17,26 34,69 -- 34,69
15,03 14,37 17,72 34,37 -- 34,37
0,67 29,45 29,46 30,68 -- 30,68

-- 30,36 30,36 31,51 -- 31,51
36,16 -- 36,16 40,73 -- 40,73
38,64 13,48 38,65 42,62 -- 42,62
38,75 21,01 38,82 41,95 -- 41,95
36,11 -- 36,11 39,45 -- 39,45
38,57 17,71 38,61 41,14 -- 41,14
36,51 28,48 37,14 41,78 -- 41,78
36,27 -- 36,27 41,99 -- 41,99
36,73 -- 36,73 41,63 -- 41,63
33,01 22,22 33,36 38,05 -- 38,05

-- -- -- 35,20 -- 35,20
-- -- -- 34,56 -- 34,56

30,18 28,07 32,26 27,07 -- 27,07
34,98 20,89 35,15 38,15 -- 38,15

-- -- -- 34,94 -- 34,94
33,76 14,47 33,81 36,45 -- 36,45
24,34 18,24 25,29 30,20 -- 30,20
27,16 20,29 27,97 30,53 -- 30,53
24,80 24,41 27,62 30,92 -- 30,92
28,84 28,74 31,80 30,41 -- 30,41
32,71 -- 32,71 37,62 -- 37,62
33,37 -- 33,37 37,91 -- 37,91
34,71 -- 34,71 39,01 -- 39,01
12,28 -- 12,28 33,98 -- 33,98
13,14 -- 13,14 33,27 -- 33,27
36,13 23,44 36,36 42,25 -- 42,25
36,60 29,10 37,31 43,11 -- 43,11
37,37 35,43 39,52 44,09 -- 44,09
38,68 36,48 40,73 44,37 -- 44,37
38,91 37,10 41,11 44,52 -- 44,52
35,60 22,94 35,83 43,04 -- 43,04
36,14 28,41 36,82 44,25 -- 44,25
36,48 34,58 38,64 45,23 -- 45,23
37,89 36,93 40,45 45,42 -- 45,42
38,73 37,59 41,21 45,50 -- 45,50
35,88 26,08 36,31 44,18 -- 44,18
36,61 33,36 38,29 45,63 -- 45,63
36,69 35,98 39,36 46,41 -- 46,41
40,39 37,53 42,20 47,23 -- 47,23
40,04 38,22 42,23 46,30 -- 46,30
37,04 36,77 39,92 44,83 -- 44,83
19,85 33,98 34,14 30,29 -- 30,29
21,98 34,92 35,14 32,90 -- 32,90

-- 33,86 33,86 33,07 -- 33,07
-- 34,11 34,11 30,52 -- 30,52

40,25 38,16 42,34 46,12 -- 46,12
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Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt
hoogte
[m]

39_A 13,5
40_A 1,5
40_B 4,5
40_C 7,5
40_D 10,5
40_E 13,5
40_F 16,5
41_A 19,5
42_A 1,5
42_B 4,5
42_C 7,5
42_D 10,5
42_E 13,5
43_A 16,5
43_B 19,5
44_A 16,5
45_A 16,5
45_B 19,5
45_C 22,5
45_D 25,5
45_E 28,5
45_F 31,5
46_A 19,5
47_A 19,5
48_A 34,5
49_A 19,5
49_B 22,5
49_C 25,5
49_D 28,5
49_E 31,5
49_F 34,5
50_A 1,5
50_B 4,5
50_C 7,5
50_D 10,5
50_E 13,5
50_F 16,5
51_A 7,5
51_B 10,5
51_C 13,5
51_D 16,5
51_E 19,5
51_F 22,5
52_A 25,5
52_B 28,5
52_C 31,5
53_A 7,5
53_B 10,5
53_C 13,5
53_D 16,5
53_E 19,5
53_F 22,5
54_A 25,5
55_A 7,5

<7
0

>=
 7

0

so
m

<7
0

>=
 7

0

so
m

WeezenhofVan Boetbergweg

incl. aftrek [dB]

37,07 37,43 40,26 44,25 -- 44,25
33,87 27,25 34,73 45,65 -- 45,65
35,46 33,92 37,77 47,29 -- 47,29
35,39 36,23 38,84 47,80 -- 47,80
36,83 37,21 40,03 47,92 -- 47,92
38,20 37,85 41,04 47,85 -- 47,85
41,88 38,27 43,45 47,80 -- 47,80
43,86 38,60 44,99 47,60 -- 47,60
32,83 28,06 34,08 47,22 -- 47,22
34,49 35,03 37,78 48,77 -- 48,77
34,87 36,18 38,58 49,12 -- 49,12
36,16 36,98 39,60 49,14 -- 49,14
38,03 37,69 40,87 49,01 -- 49,01
44,50 38,34 45,44 48,99 -- 48,99
45,02 39,01 45,99 48,49 -- 48,49
42,39 38,18 43,79 46,73 -- 46,73
29,25 37,51 38,11 34,26 -- 34,26
30,41 37,27 38,08 36,13 -- 36,13

-- 34,87 34,87 36,19 -- 36,19
-- 35,03 35,03 33,38 -- 33,38
-- 35,19 35,19 33,67 -- 33,67
-- 35,36 35,36 33,79 -- 33,79

44,80 38,98 45,81 48,13 -- 48,13
42,85 38,51 44,21 46,39 -- 46,39

-- 35,48 35,48 33,86 -- 33,86
45,32 38,73 46,18 50,56 -- 50,56
45,75 39,07 46,59 50,29 -- 50,29
45,95 39,34 46,81 50,01 -- 50,01
46,15 39,56 47,01 49,79 -- 49,79
46,37 39,77 47,23 49,57 -- 49,57
46,45 39,97 47,33 49,13 -- 49,13
30,41 27,55 32,22 51,15 -- 51,15
32,26 34,54 36,56 51,86 -- 51,86
34,76 36,21 38,56 51,90 -- 51,90
36,01 37,11 39,61 51,71 -- 51,71
38,88 37,81 41,39 51,43 -- 51,43
44,38 38,34 45,35 51,14 -- 51,14
16,86 18,97 21,05 20,01 -- 20,01
14,75 12,48 16,77 20,70 -- 20,70
15,68 12,58 17,41 18,26 -- 18,26
17,60 12,72 18,82 19,78 -- 19,78
22,21 12,94 22,70 22,57 -- 22,57
32,89 13,45 32,94 26,69 -- 26,69

-- 14,51 14,51 30,46 -- 30,46
-- 12,42 12,42 33,13 -- 33,13
-- 16,16 16,16 27,27 -- 27,27

21,88 13,34 22,45 25,67 -- 25,67
21,91 13,45 22,49 25,78 -- 25,78
22,36 13,58 22,90 25,95 -- 25,95
25,74 13,74 26,01 26,61 -- 26,61
22,80 13,96 23,33 29,78 -- 29,78
27,26 14,49 27,48 28,35 -- 28,35
27,78 15,28 28,02 30,88 -- 30,88
26,30 13,85 26,54 29,78 -- 29,78
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Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt
hoogte
[m]

55_B 10,5
55_C 13,5
55_D 16,5
55_E 19,5
56_A 7,5
56_B 10,5
56_C 13,5
57_A 7,5
57_B 10,5
58_A 7,5
58_B 10,5
58_C 13,5
59_A 7,5
59_B 10,5
59_C 13,5
59_D 16,5
59_E 19,5
60_A 7,5
60_B 10,5
60_C 13,5
60_D 16,5
60_E 19,5
60_F 22,5
61_A 25,5
61_B 28,5
61_C 31,5
61_D 34,5

<7
0

>=
 7

0

so
m

<7
0

>=
 7

0

so
m

WeezenhofVan Boetbergweg

incl. aftrek [dB]

21,56 15,13 22,45 25,65 -- 25,65
22,86 17,61 23,99 24,40 -- 24,40
26,43 21,42 27,62 26,54 -- 26,54
27,59 27,72 30,67 28,73 -- 28,73
23,91 17,66 24,83 23,63 -- 23,63
24,46 21,63 26,28 24,35 -- 24,35
26,69 28,19 30,51 24,49 -- 24,49
24,51 19,83 25,78 23,87 -- 23,87
26,82 23,76 28,56 25,54 -- 25,54
25,63 21,96 27,18 23,19 -- 23,19
23,16 23,58 26,39 24,32 -- 24,32
23,72 28,13 29,47 24,61 -- 24,61
23,12 19,77 24,77 23,41 -- 23,41
20,95 15,75 22,10 24,19 -- 24,19
22,13 18,20 23,61 23,64 -- 23,64
23,11 21,68 25,46 24,67 -- 24,67
26,74 26,86 29,81 26,31 -- 26,31
19,90 20,58 23,26 23,30 -- 23,30
19,51 13,09 20,40 23,55 -- 23,55
20,01 14,47 21,08 23,30 -- 23,30
19,99 17,01 21,76 23,81 -- 23,81
20,39 21,66 24,08 24,61 -- 24,61
21,43 28,92 29,63 26,76 -- 26,76
20,34 15,10 21,48 25,61 -- 25,61
21,27 -- 21,27 26,07 -- 26,07
25,56 -- 25,56 28,61 -- 28,61
36,86 -- 36,86 31,96 -- 31,96
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Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A noordzijde 183932,15 423825,73 7,50 60,08 56,69 49,83 60,32
01_B noordzijde 183932,15 423825,73 10,50 59,77 56,38 49,53 60,01
01_C noordzijde 183932,15 423825,73 13,50 59,42 56,04 49,22 59,67
01_D noordzijde 183932,15 423825,73 16,50 59,26 55,92 49,18 59,56
01_E noordzijde 183932,15 423825,73 19,50 58,98 55,66 48,97 59,31

01_F noordzijde 183932,15 423825,73 22,50 58,68 55,37 48,72 59,02
02_A noordzijde 183934,44 423826,62 25,50 58,30 55,00 48,38 58,66
02_B noordzijde 183934,44 423826,62 28,50 58,07 54,79 48,22 58,46
02_C noordzijde 183934,44 423826,62 31,50 57,79 54,53 48,00 58,20
02_D noordzijde 183934,44 423826,62 34,50 57,48 54,23 47,73 57,90

03_A noordzijde 183939,92 423824,31 34,50 46,10 43,14 37,23 46,89
04_A noordzijde 183943,10 423829,98 7,50 59,81 56,43 49,57 60,05
04_B noordzijde 183943,10 423829,98 10,50 59,49 56,11 49,26 59,74
04_C noordzijde 183943,10 423829,98 13,50 59,12 55,75 48,93 59,38
04_D noordzijde 183943,10 423829,98 16,50 58,90 55,55 48,81 59,19

04_E noordzijde 183943,10 423829,98 19,50 58,58 55,25 48,55 58,90
04_F noordzijde 183943,10 423829,98 22,50 58,28 54,96 48,30 58,62
05_A noordzijde 183945,23 423830,81 25,50 57,96 54,66 48,03 58,32
05_B noordzijde 183945,23 423830,81 28,50 57,73 54,44 47,87 58,11
05_C noordzijde 183945,23 423830,81 31,50 57,54 54,27 47,76 57,95

06_A noordzijde 183950,79 423828,63 28,50 46,45 43,44 37,46 47,18
06_B noordzijde 183950,79 423828,63 31,50 49,20 46,07 39,84 49,78
07_A noordzijde 183958,80 423836,08 7,50 59,04 55,67 48,85 59,30
07_B noordzijde 183958,80 423836,08 10,50 58,77 55,40 48,59 59,03
07_C noordzijde 183958,80 423836,08 13,50 58,45 55,08 48,30 58,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

07_D noordzijde 183958,80 423836,08 16,50 58,26 54,92 48,21 58,57
07_E noordzijde 183958,80 423836,08 19,50 57,96 54,63 47,96 58,29
07_F noordzijde 183958,80 423836,08 22,50 57,69 54,38 47,74 58,04
08_A noordzijde 183962,00 423837,32 25,50 57,26 53,96 47,36 57,62
09_A oostzijde 183970,96 423836,52 7,50 52,83 49,50 42,87 53,17

09_B oostzijde 183970,96 423836,52 10,50 52,77 49,45 42,83 53,12
09_C oostzijde 183970,96 423836,52 13,50 52,73 49,43 42,85 53,10
09_D oostzijde 183970,96 423836,52 16,50 52,78 49,51 42,99 53,19
09_E oostzijde 183970,96 423836,52 19,50 52,61 49,35 42,85 53,03
09_F oostzijde 183970,96 423836,52 22,50 52,48 49,23 42,77 52,92

10_A oostzijde 183972,18 423833,32 25,50 52,05 48,82 42,39 52,51
11_A oostzijde 183976,28 423822,40 7,50 50,72 47,42 40,84 51,09
11_B oostzijde 183976,28 423822,40 10,50 50,83 47,53 40,96 51,20
11_C oostzijde 183976,28 423822,40 13,50 50,89 47,61 41,08 51,29
12_A oostzijde 183973,98 423825,11 16,50 38,82 35,48 28,74 39,12

12_B oostzijde 183973,98 423825,11 19,50 39,30 35,96 29,23 39,60
12_C oostzijde 183973,98 423825,11 22,50 40,36 36,77 30,37 40,63
12_D oostzijde 183973,98 423825,11 25,50 39,87 36,15 29,92 40,13
13_A oostzijde 183974,33 423821,37 16,50 48,78 45,57 39,20 49,27
14_A oostzijde 183976,31 423818,66 16,50 51,10 47,90 41,54 51,60

14_B oostzijde 183976,31 423818,66 19,50 51,05 47,86 41,51 51,56
15_A oostzijde 183972,67 423820,70 19,50 48,21 45,00 38,62 48,69
16_A oostzijde 183974,60 423818,02 19,50 50,14 46,93 40,55 50,62
17_A oostzijde 183978,53 423816,36 7,50 50,14 46,84 40,31 50,53
17_B oostzijde 183978,53 423816,36 10,50 50,21 46,93 40,39 50,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

17_C oostzijde 183978,53 423816,36 13,50 50,31 47,04 40,54 50,72
17_D oostzijde 183978,53 423816,36 16,50 50,55 47,32 40,87 51,00
17_E oostzijde 183978,53 423816,36 19,50 50,60 47,37 40,95 51,06
18_A oostzijde 183982,80 423805,26 7,50 49,17 45,88 39,38 49,57
18_B oostzijde 183982,80 423805,26 10,50 49,24 45,97 39,46 49,65

18_C oostzijde 183982,80 423805,26 13,50 49,31 46,05 39,57 49,73
18_D oostzijde 183982,80 423805,26 16,50 49,54 46,31 39,87 49,99
18_E oostzijde 183982,80 423805,26 19,50 49,71 46,50 40,10 50,19
19_A oostzijde 183986,97 423794,23 7,50 48,28 45,00 38,53 48,70
20_A oostzijde 183984,52 423797,01 10,50 39,47 36,12 29,38 39,76

20_B oostzijde 183984,52 423797,01 13,50 39,15 35,80 29,06 39,44
20_C oostzijde 183984,52 423797,01 16,50 36,81 33,20 26,81 37,07
20_D oostzijde 183984,52 423797,01 19,50 37,66 34,06 27,64 37,92
21_A oostzijde 183985,04 423793,29 10,50 46,58 43,35 36,91 47,03
22_A oostzijde 183986,98 423790,66 10,50 48,61 45,39 38,99 49,08

22_B oostzijde 183986,98 423790,66 13,50 48,16 44,96 38,60 48,66
23_A oostzijde 183983,46 423792,70 13,50 45,61 42,41 36,03 46,10
24_A oostzijde 183985,22 423789,95 13,50 47,55 44,35 38,03 48,06
25_A oostzijde 183992,47 423779,77 7,50 47,55 44,29 37,84 47,98
25_B oostzijde 183992,47 423779,77 10,50 47,60 44,34 37,85 48,02

25_C oostzijde 183992,47 423779,77 13,50 47,40 44,16 37,72 47,85
26_A zuidzijde 183991,71 423767,72 7,50 43,84 40,59 34,12 44,27
26_B zuidzijde 183991,71 423767,72 10,50 39,91 36,56 29,82 40,20
26_C zuidzijde 183991,71 423767,72 13,50 39,27 35,93 29,17 39,56
27_A zuidzijde 183985,27 423769,56 13,50 37,09 33,86 27,95 37,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

28_A zuidzijde 183979,40 423763,05 7,50 44,41 41,20 34,79 44,88
28_B zuidzijde 183979,40 423763,05 10,50 39,64 36,30 29,55 39,94
29_A zuidzijde 183971,01 423764,20 7,50 42,86 39,67 33,20 43,33
29_B zuidzijde 183971,01 423764,20 10,50 35,90 32,62 26,12 36,31
30_A zuidzijde 183961,88 423760,39 7,50 36,83 33,60 27,26 37,32

30_B zuidzijde 183961,88 423760,39 10,50 36,83 33,49 27,10 37,24
30_C zuidzijde 183961,88 423760,39 13,50 38,00 34,66 28,55 38,50
31_A zuidzijde 183959,14 423754,98 1,50 43,42 40,18 33,64 43,84
31_B zuidzijde 183959,14 423754,98 4,50 43,79 40,56 34,04 44,22
31_C zuidzijde 183959,14 423754,98 7,50 44,95 41,72 35,20 45,38

31_D zuidzijde 183959,14 423754,98 10,50 38,72 35,38 28,62 39,01
31_E zuidzijde 183959,14 423754,98 13,50 38,01 34,68 27,91 38,31
32_A westzijde 183953,81 423758,00 1,50 47,87 44,58 37,92 48,22
32_B westzijde 183953,81 423758,00 4,50 48,71 45,40 38,75 49,05
32_C westzijde 183953,81 423758,00 7,50 49,83 46,49 39,87 50,17

32_D westzijde 183953,81 423758,00 10,50 50,32 46,98 40,42 50,68
32_E westzijde 183953,81 423758,00 13,50 50,51 47,18 40,62 50,87
33_A westzijde 183947,52 423774,53 1,50 48,46 45,15 38,43 48,78
33_B westzijde 183947,52 423774,53 4,50 49,61 46,29 39,56 49,92
33_C westzijde 183947,52 423774,53 7,50 50,64 47,28 40,56 50,94

33_D westzijde 183947,52 423774,53 10,50 51,07 47,71 41,06 51,39
33_E westzijde 183947,52 423774,53 13,50 51,28 47,92 41,31 51,61
34_A westzijde 183943,42 423785,31 1,50 49,51 46,18 39,43 49,81
34_B westzijde 183943,42 423785,31 4,50 50,96 47,60 40,87 51,25
34_C westzijde 183943,42 423785,31 7,50 51,74 48,36 41,62 52,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

35_A westzijde 183945,68 423782,76 10,50 52,91 49,57 42,92 53,24
35_B westzijde 183945,68 423782,76 13,50 52,15 48,81 42,20 52,49
36_A westzijde 183945,46 423786,13 10,50 50,47 47,11 40,44 50,78
37_A westzijde 183943,52 423789,30 10,50 38,57 34,74 28,72 38,84
37_B westzijde 183943,52 423789,30 13,50 40,38 36,64 30,45 40,64

37_C westzijde 183943,52 423789,30 16,50 39,89 36,18 29,82 40,11
37_D westzijde 183943,52 423789,30 19,50 38,61 34,78 28,64 38,84
38_A westzijde 183947,65 423783,46 13,50 52,04 48,71 42,10 52,39
39_A westzijde 183947,34 423786,74 13,50 50,06 46,69 40,05 50,37
40_A westzijde 183939,21 423796,30 1,50 50,70 47,34 40,50 50,96

40_B westzijde 183939,21 423796,30 4,50 52,39 49,02 42,20 52,65
40_C westzijde 183939,21 423796,30 7,50 52,92 49,54 42,73 53,18
40_D westzijde 183939,21 423796,30 10,50 53,15 49,77 42,99 53,42
40_E westzijde 183939,21 423796,30 13,50 53,21 49,83 43,09 53,49
40_F westzijde 183939,21 423796,30 16,50 53,63 50,31 43,70 53,98

41_A westzijde 183939,82 423794,71 19,50 53,90 50,63 44,14 54,32
42_A westzijde 183935,38 423806,25 1,50 52,16 48,79 41,91 52,40
42_B westzijde 183935,38 423806,25 4,50 53,77 50,38 43,54 54,01
42_C westzijde 183935,38 423806,25 7,50 54,14 50,75 43,91 54,38
42_D westzijde 183935,38 423806,25 10,50 54,22 50,83 44,01 54,47

42_E westzijde 183935,38 423806,25 13,50 54,22 50,84 44,06 54,49
43_A westzijde 183937,43 423803,80 16,50 55,06 51,78 45,23 55,45
43_B westzijde 183937,43 423803,80 19,50 54,84 51,58 45,10 55,26
44_A westzijde 183937,34 423806,97 16,50 52,92 49,63 43,11 53,32
45_A westzijde 183935,19 423810,18 16,50 42,71 39,02 32,91 43,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

45_B westzijde 183935,19 423810,18 19,50 43,65 40,05 33,79 43,96
45_C westzijde 183935,19 423810,18 22,50 42,35 38,75 32,18 42,56
45_D westzijde 183935,19 423810,18 25,50 40,55 36,84 30,47 40,77
45_E westzijde 183935,19 423810,18 28,50 40,79 37,08 30,71 41,01
45_F westzijde 183935,19 423810,18 31,50 40,92 37,21 30,85 41,14

46_A westzijde 183939,46 423804,58 19,50 54,54 51,28 44,81 54,97
47_A westzijde 183939,27 423807,68 19,50 52,81 49,53 43,05 53,22
48_A westzijde 183936,65 423810,74 34,50 41,01 37,29 30,95 41,23
49_A westzijde 183930,71 423818,42 19,50 56,43 53,14 46,56 56,81
49_B westzijde 183930,71 423818,42 22,50 56,33 53,04 46,51 56,72

49_C westzijde 183930,71 423818,42 25,50 56,18 52,90 46,39 56,58
49_D westzijde 183930,71 423818,42 28,50 56,07 52,81 46,33 56,49
49_E westzijde 183930,71 423818,42 31,50 55,98 52,73 46,28 56,42
49_F westzijde 183930,71 423818,42 34,50 55,72 52,47 46,06 56,17
50_A westzijde 183929,90 423820,54 1,50 55,97 52,58 45,69 56,20

50_B westzijde 183929,90 423820,54 4,50 56,72 53,33 46,45 56,95
50_C westzijde 183929,90 423820,54 7,50 56,81 53,42 46,55 57,04
50_D westzijde 183929,90 423820,54 10,50 56,66 53,27 46,41 56,90
50_E westzijde 183929,90 423820,54 13,50 56,50 53,12 46,30 56,75
50_F westzijde 183929,90 423820,54 16,50 56,73 53,41 46,76 57,07

51_A binnenzijde 183946,80 423822,69 7,50 27,32 23,89 17,69 27,74
51_B binnenzijde 183946,80 423822,69 10,50 26,57 23,25 16,71 26,94
51_C binnenzijde 183946,80 423822,69 13,50 25,05 21,81 15,48 25,53
51_D binnenzijde 183946,80 423822,69 16,50 26,58 23,38 17,06 27,09
51_E binnenzijde 183946,80 423822,69 19,50 29,95 26,83 20,59 30,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

51_F binnenzijde 183946,80 423822,69 22,50 38,03 35,10 29,20 38,84
52_A binnenzijde 183950,03 423823,94 25,50 35,28 31,92 25,00 35,52
52_B binnenzijde 183950,03 423823,94 28,50 37,94 34,56 27,59 38,15
52_C binnenzijde 183950,03 423823,94 31,50 32,21 28,86 21,90 32,44
53_A binnenzijde 183965,06 423827,96 7,50 31,84 28,59 22,11 32,27

53_B binnenzijde 183965,06 423827,96 10,50 31,94 28,68 22,19 32,36
53_C binnenzijde 183965,06 423827,96 13,50 32,18 28,94 22,46 32,62
53_D binnenzijde 183965,06 423827,96 16,50 33,73 30,58 24,27 34,27
53_E binnenzijde 183965,06 423827,96 19,50 35,28 31,99 25,28 35,62
53_F binnenzijde 183965,06 423827,96 22,50 35,37 32,22 25,87 35,90

54_A binnenzijde 183965,93 423825,71 25,50 37,21 34,03 27,48 37,66
55_A binnenzijde 183973,25 423806,71 7,50 35,99 32,78 26,25 36,43
55_B binnenzijde 183973,25 423806,71 10,50 31,80 28,53 22,05 32,22
55_C binnenzijde 183973,25 423806,71 13,50 31,46 28,25 21,95 31,97
55_D binnenzijde 183973,25 423806,71 16,50 34,27 31,09 24,86 34,82

55_E binnenzijde 183973,25 423806,71 19,50 36,61 33,27 27,07 37,08
56_A binnenzijde 183982,48 423782,76 7,50 31,45 28,29 22,14 32,04
56_B binnenzijde 183982,48 423782,76 10,50 32,39 29,16 23,05 32,95
56_C binnenzijde 183982,48 423782,76 13,50 34,78 31,35 25,52 35,33
57_A binnenzijde 183976,16 423770,48 7,50 31,99 28,81 22,73 32,59

57_B binnenzijde 183976,16 423770,48 10,50 34,21 30,99 24,99 34,82
58_A binnenzijde 183955,41 423777,28 7,50 32,50 29,30 23,38 33,15
58_B binnenzijde 183955,41 423777,28 10,50 32,21 28,84 22,80 32,72
58_C binnenzijde 183955,41 423777,28 13,50 33,85 30,25 24,40 34,30
59_A binnenzijde 183947,15 423798,83 7,50 31,18 27,94 21,83 31,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: Weezenhof (met verkeersgeneratie)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

59_B binnenzijde 183947,15 423798,83 10,50 30,61 27,36 21,01 31,08
59_C binnenzijde 183947,15 423798,83 13,50 30,79 27,55 21,34 31,31
59_D binnenzijde 183947,15 423798,83 16,50 32,06 28,76 22,60 32,57
59_E binnenzijde 183947,15 423798,83 19,50 35,05 31,70 25,69 35,58
60_A binnenzijde 183940,89 423815,19 7,50 30,24 26,84 20,60 30,67

60_B binnenzijde 183940,89 423815,19 10,50 29,70 26,44 20,00 30,14
60_C binnenzijde 183940,89 423815,19 13,50 29,70 26,45 20,07 30,16
60_D binnenzijde 183940,89 423815,19 16,50 30,19 26,90 20,51 30,63
60_E binnenzijde 183940,89 423815,19 19,50 31,33 27,95 21,63 31,74
60_F binnenzijde 183940,89 423815,19 22,50 34,68 31,02 24,95 35,02

61_A binnenzijde 183939,77 423818,11 25,50 31,50 28,22 21,64 31,88
61_B binnenzijde 183939,77 423818,11 28,50 31,90 28,68 22,10 32,31
61_C binnenzijde 183939,77 423818,11 31,50 34,89 31,71 25,23 35,36
61_D binnenzijde 183939,77 423818,11 34,50 42,32 39,34 33,38 43,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1 Inleiding 

In opdracht van gemeente Nijmegen heeft TAUW een verkennend bodemonderzoek volgens 
NEN 57401 en een verkennend onderzoek naar asbest in grond volgens de NEN 57072 uitgevoerd 
aan de Weezenhof 5508 in Nijmegen.  
 
De aanleiding voor de uitvoering van het bodemonderzoek is de voorgenomen herontwikkeling.  
Er zal een nieuw winkelcentrum worden gebouwd met parkeergarage en bovenliggende 
appartementen. De locatie is weergegeven in figuur 1.1. 
 

 
Figuur 1.1 Ligging onderzoekslocatie 

 
Bekend is dat op locatie een verontreiniging met VOCl aanwezig is geweest, maar het is 
onbekend of nog een restverontreiniging aanwezig is. 
 
Het doel van het bodemonderzoek is tweeledig: 
• Het bepalen of de verontreiniging met VOCl nog aanwezig is en zo ja, wat dit betekent voor 

de toekomstige herontwikkeling 
• Het vaststellen van een algemeen beeld van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, 

inclusief het bepalen of de grond wel of niet verdacht is op het voorkomen van asbest 

 
1 NEN 5740: Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, 
januari 2009/A1:2016 
2 NEN 5707: strategie voor het uitvoeren van verkennend en nader asbestonderzoek, NEN, aug 2015 
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2 Vooronderzoek 

2.1 Algemeen 
Er is een vooronderzoek conform de NEN 57253 uitgevoerd. Gezien de aanleiding van het 
onderzoek is gekozen om de onderzoeksvragen te beantwoorden behorend bij aanleiding A uit de 
NEN 5725. Een kaart met de regionale ligging van de onderzoekslocatie is opgenomen in 
bijlage 1. In tabel 2.1 zijn de algemene gegevens van de locatie weergegeven.  
 
Tabel 2.1 Algemene gegevens onderzoekslocatie 

Gegevens  
Adres Weezenhof 5508, 6536EE Nijmegen 

Kadastrale gegevens Gemeente: Hatert, sectie: O, nummers: 1819 (ged.), 789,1491, 

357, 358, 825, 826, 834, 833, 829, 838, 837, 364, 790 

RD-coördinaten (X/Y) X: 183.957, Y: 423.799 

Oppervlakte (m2) Circa 3.291 

Verhardingssituatie Klinkers, tegels en stelconplaten (beton) 

Bebouwing (m2) Circa 480 

Voormalig gebruik Weiland 

Huidig gebruik Winkelcentrum 

Toekomstig gebruik Winkelcentrum / wonen 

Gebruik conform circulaire bodemsanering Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie 

Bodemfunctieklasse*  Wonen 

Bodemkwaliteitsklasse*  Boven- en ondergrond: Achtergrondwaarde 

Explosieven**  Niet verdacht 

*Bron: Gemeente Nijmegen Nota bodembeheer, november 2012 

**Bron: Milieuatlas gemeente Nijmegen 

 
2.2 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 
In tabel 2.2 zijn de regionale geohydrologische gegevens en bodemopbouw gegeven. Lokale 
omstandigheden zoals waterlopen, drainagesystemen, (lekke) rioleringen en dergelijke kunnen de 
regionale stromingsrichting van het freatisch grondwater beïnvloeden. 
  

 
3 NEN 5725: Bodem - Strategie bij het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, oktober 2017 
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Tabel 2.2 Regionale geohydrologische gegevens en bodemopbouw 

Onderdeel Bevinding Informatiebron 
Regionale bodemopbouw Poldervaaggronden; lichte 

zavel 

Bodemkaart van 

Nederland, WUR¹ 

Maaiveld hoogte 8,28 m +NAP AHN² 

Stijghoogte freatische grondwater 6,56 m +NAP NAGROM³ 

Verwachte regionale grondwaterstromingsrichting 

van het eerste watervoerend pakket 

West NAGROM³ 

Ligt locatie in een grondwaterbeschermingsgebied? Nee INSPIRE View⁴ 

Onttrekkingen binnen de onderzoekslocatie? Nee wkotool.nl⁵ 

¹ https://www.wur.nl/nl/show/Bodemkaart-1-50-000.htm 

² Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) 

³ NAGROM, Nationaal GROndwater Model 

⁴ INSPIRE view service voor AreaManagement van de gezamenlijke provincies 

⁵ Betreft onttrekkingen die zowel vergunningsplichtig als meldingsplichtig zijn 

 
2.3 Geraadpleegde informatiebronnen en omschrijving onderzoekslocatie 
Voor het inventariseren van de verdachte deellocaties (voormalige of huidige bedrijfsactiviteiten, 
dempingen, tanks, incidenten et cetera) zijn de volgende informatiebronnen geraadpleegd: 
• BAG-gegevens 
• Luchtfoto’s van Cyclomedia Streetsmart (2008-2020) 
• Straatfoto’s van Cyclomedia Streetsmart (2016, 2017, 2020) 
• Historische topografische kaarten van Topotijdreis 1900-2020 
• Door de opdrachtgever aangeleverde informatie 
• Fysieke terreinverkenning voorafgaand aan het veldwerk 
• Milieuatlas gemeente Nijmegen 
 
Historie 
De onderzoekslocatie bevindt zich in deelgebied 4 ‘1965-heden’ van gemeente Nijmegen. Tot de 
jaren ’70 van het vorige eeuw was de onderzoekslocatie onbebouwd en in gebruik als agrarisch 
land. Omstreeks 1970 zijn op de locatie panden gebouwd en is het winkelcentrum Weezenhof 
ontstaan. In 2017 heeft een uitslaande brand een groot deel van het winkelcentrum in de as 
gelegd. Op dit moment is de locatie gedeeltelijk bebouwd en gedeeltelijk in gebruik als 
parkeerplaats. De locatie is grotendeels verhard met klinkers, tegels, stelconplaten en een 
betonnen vloer van de voormalige bebouwing. 
 
Onderstaand is in figuur 2.1 historisch kaartmateriaal en recente lucht- en straatbeelden van de 
onderzoekslocatie opgenomen. 
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Figuur 2.1 Boven: historisch kaartmateriaal (www.topotijdreis.nl). Onderzoekslocatie rood omkaderd. Midden: 

luchtbeelden voor- en na de brand. Onder: recent lucht- en straatbeeld van de locatie (Bron van Lucht- en 

straatbeelden Cyclomedia Streetstmart) 
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2.4 Uitgevoerde bodemonderzoeken en verontreinigingssituatie 
Uit raadpleging van de in paragraaf 2.3 opgegeven informatiebronnen werd bekend dat op de 
locatie in het verleden in één van de panden van het winkelcentrum de stomerij City Wash 
gevestigd was. In 1996 heeft er een lekkage van het riool plaatsgevonden waardoor 
chloorkoolwaterstoffen (VOCl) in de bodem terecht zijn gekomen. De met betrekking tot de  
VOCl-verontreiniging documenten en uitgevoerde bodemonderzoeken zijn opgenomen in tabel 
2.3. In figuur 2.2 is de ligging van de voormalige stomerij weergegeven. 
 
Tabel 2.3 Overzicht verdachte deellocaties 

Nr Naam onderzoek Kenmerk 
1 Besluit saneringsevaluatie nieuwe verontreiniging Weezenhof 

5508 te Nijmegen (NM026800921) 

Gemeente Nijmegen (D180103027) 

d.d. 14 februari 2018 

2 Notitie Sanscrit beoordeeling De Kreuk (017.09) 

d.d. 13 november 2017 

3 Huidige situatie met betrekking tot een verontreiniging met 

chloorkoolwatestoffen bij de voormalige stomerij City Wash, 

Weezenhof 55-08 te Nijmegen 

De Kreuk Milieuadvies (017.08) 

d.d. 26 april 2017 

4 Nader bodemonderzoek Locatie Weezenhof 55-08 Nijmegen (City 

Wash) 

Grontmij (152417) 

d.d. 24 augustus 2004 

 

 
Figuur 2.2 Ligging voormalige stomerij City Wash  Huidige onderzoekslocatie is rood omkaderd. 

Bron kaartmateriaal: Bijlage 2, Nader bodemonderzoek Locatie Weezenhof 55-08 Nijmegen (City Wash), Grontmij 

(152417), d.d. 24 augustus 2004.  
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Uit het in 2004 door Grontmij uitgevoerde bodemonderzoek volgt dat de bron van de 
verontreiniging in de grond niet is aangetroffen (nr. 4). De grond blijkt niet verontreinigd met VOCl. 
Wel zijn in het freatisch grondwater de concentraties aan CIS en PER boven de interventiewaarde 
gemeten. De sterke verontreiniging is gemeten in het grondwater van peilbuis 3 (kruipruimte van 
stomerij) en in het grondwater van peilbuis 101A en 102 (parkeerterrein achter stomerij) in het 
bodemtraject van 2,0 tot 3,0 m -mv. Op een dieper bodemtraject en in het grondwater van de 
overig geplaatste peilbuizen is een lichte verontreiniging gemeten aan CIS en PER. Over de 
exacte omvang van de sterke verontreiniging is geen uitspraak gedaan, maar werd geschat op 
circa 600 m3. Vervolgens heeft grondwatermonitoring plaatsgevonden. 
 
In 2017 is door De Kreuk een evaluatieverslag opgesteld (nr. 3). Uit de resultaten blijkt dat de 
concentraties aan VOCl parameters dalen. Alleen in het grondwater van peilbuis 101A is nog een 
interventiewaarde overschrijding aan CIS en PER gemeten. In het grondwater van de overige 
peilbuizen zijn maximaal streefwaarde overschrijdingen gemeten. De afname van concentraties is 
waarschijnlijk te relateren aan verdunning en natuurlijke afbraak. Uit een sanscrit beoordeling 
volgt dat voor de beoogde toekomstige bestemming (winkelpanden met woningen erboven) geen 
risico voor humane blootstelling volgt (nr. 3). In 2018 is door de gemeente Nijmegen een besluit 
genomen waarin is vastgelegd dat de eigenaar/veroorzaker voldoende inspanning heeft geleverd 
(nr. 1). 
 
Nota bodembeheer 
De onderzoekslocatie valt binnen deelgebied 4: “1965-heden” van de Nota bodembeheer. 
In de Nota bodembeheer van de gemeente Nijmegen staat het volgende over deze deellocatie 
aangegeven: 
 

 
 
  

Deelgebied 4: 1965-heden 
“De 'sprong over het kanaal' is eind jaren zestig genomen waarmee het bebouwde gebied 
van Nijmegen met een derde is toegenomen. In dit deelgebied is niet alleen een diffuse 
verontreiniging aanwezig ten gevolge van menselijke activiteiten zoals grondverzet en het 
verkeer, maar dragen ook natuurlijke processen bij aan de diffuse verontreiniging. Eén van 
de natuurlijke verschijnselen is de kwel waarmee stoffen vanuit het diepe grondwater in de 
bovengrond zijn neergeslagen. Daarnaast is de bodem tijdens de sedimentatie van klei in dit 
rivierengebied van nature met bepaalde stoffen verrijkt. 
 
De eerste meter van de bodem bestaat voornamelijk uit (zandige) klei. Hieronder bevindt 
zich fijn tot grof zand. Het gebied ligt in het oude en jonge rivierkleigebied. “ 
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2.5 Asbestverdachtheid van de bodem 
De bebouwing op de locatie is in een asbestverdachte periode ontstaan (1945-1993). In 2017 zijn 
een groot deel van de panden verwoest door een brand. Het is niet uit te sluiten dat hierbij 
asbesthoudend materiaal in de bodem terecht is gekomen. Derhalve wordt asbestonderzoek 
meegenomen in dit onderzoek. Uit voorgaande onderzoeken blijkt dat in de bodem zintuiglijk geen 
ongedefinieerd puin in de bodem aanwezig is. Derhalve wordt de locatie vooralsnog als asbest 
onverdacht beschouwd. 
 
2.6 PFAS-verdachtheid van de bodem 
Op de onderzoekslocatie zijn terreindelen aanwezig die de bodem mogelijk verdacht maken voor 
PFAS-verbindingen als gevolg van puntbronnen4 en 5. In 2017 heeft een uitslaande brand een 
groot deel van het winkelcentrum verwoest6. Uit foto’s van de bluswerkzaamheden van de 
brandweer lijkt het er op dat alleen bluswater, en geen PFAS houdend blusschuim, voor het 
blussen is gebruikt. Echter valt op basis van foto’s niet helemaal uit te sluiten dat PFAS houdend 
blusschuim is gebruikt. Derhalve wordt de kans op PFAS in de bodem als gevolg van het blussen 
van de brand als aanwezig geacht. 
 
De bovengrond en diepere geroerde bodemlagen zijn op basis van de kamerbrief van 8 juli 2019 
bij het Tijdelijk Handelingskader PFAS in heel Nederland verdacht op het diffuus voorkomen van 
PFAS7 als gevolg van atmosferische depositie. Daarom wordt geconcludeerd dat de bodem 
diffuus verdacht is voor PFAS met uitzondering van GenX. 
 
2.7 Terreinverkenning 
Voorafgaand aan het veldwerk is op 8 juli 2021 is door de veldmedewerker een fysieke 
terreinverkenning uitgevoerd. Tijdens de terreinverkenning zijn de nog aanwezige peilbuizen 
opgezocht. Van de bestaande, en voor dit onderzoek relevante, peilbuizen zijn peilbuizen 101A en 
102 aanwezig. Op peilbuis 101A bleek geen dop te zitten. Tijdens het doorpompen van de peilbuis 
bleek zand aanwezig te zijn in het filter. De peilbuis is doorgepompt en gecontroleerd op 
functionaliteit en bleek voldoende geschikt te zijn voor bemonstering. Peilbuis 3 is niet meer 
aanwezig. Verder bleek dat op een groot deel van de locatie een kruipruimte aanwezig is onder de 
voormalige winkelvloer. 
 
  

 
4 Op basis van tabel 1 handelingskader PFAS, handelingskader PFAS, Expertisecentrum PFAS, 25 juni 2018 
5 En op basis van Glüge, J., Scheringer, M., Cousins, I. T., DeWitt, J. C., Goldenman, G., Herzke, D., Wang, Z. (2020). An overview 

of the uses OF per- and POLYFLUOROALKYL Substances (pfas). Environmental Science: Processes & Impacts, 22(12), 2345-2373. 

doi:10.1039/d0em00291g (Glüge, 2020) 
6 Uitslaande brand legt groot deel winkelcentrum Nijmegen in de as | Nijmegen | gelderlander.nl 
7 Kamerbrief bij Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, 8 juli 2019 
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2.8 Conclusie vooronderzoek en onderzoeksvragen  
Uit het vooronderzoek komt naar voren dat op de locatie een stomerij heeft gezeten. In 1996 heeft 
er een lekkage in het riool plaatsgevonden waardoor een grondwaterverontreiniging met VOCl is 
ontstaan. De concentraties aan VOCl laten een dalende trend zien, maar het is onbekend of er 
nog een restverontreiniging aanwezig is. 
 
In 2017 heeft een brand een groot deel van het winkelcentrum verwoest waardoor er een kans op 
de aanwezigheid van PFAS en asbest in de bodem bestaat. 
 
In de grond zijn verder in voorgaande onderzoeken geen verontreinigingen gemeten. Op basis 
van de ligging in deelgebied 4 “1965-heden” is op de locatie een diffuse verontreiniging door 
menselijke activiteiten en natuurlijke processen te verwachten.  
 
Naar aanleiding van de doelstelling van het bodemonderzoek en de gegevens uit het 
vooronderzoek kunnen de volgende onderzoeksvragen worden gesteld: 
• Is er nog een restverontreiniging met VOCl aanwezig is en zo ja, wat dit betekent voor de 

toekomstige herontwikkeling? 
• Wat is de algemene milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater? 
• Is de locatie verdacht voor het voorkomen van asbest in grond? 

3 Onderzoeksstrategie en uitgevoerde 
werkzaamheden 

3.1 Onderzoeksstrategie 
Om de gestelde onderzoeksvragen te beantwoorden zijn voor het bodemonderzoek de volgende 
onderzoeksstrategieën toegepast:  
 
Actualiserend bodemonderzoek VOCl 
Omdat de bron van de VOCl verontreiniging in de grond niet bekend is, wordt op de plek van de 
lekkage van het riool een boring tot grondwaterstand geplaatst. De bodemlaag rond de 
grondwaterstand wordt onderzocht om te verifiëren of nalevering richting het grondwater te 
verwachten is. Er wordt een steekbus grpndmonster genomen en geanalyseerd op VOCl. 
 
Voor het bepalen of er nog een restverontreiniging aan VOCl aanwezig is worden de nog 
aanwezige peilbuizen bemonsterd en onderzocht op VOCl in het grondwater. Daarnaast worden 
drie peilbuizen stroomafwaarts geplaatst binnen de contour van de toekomstige parkeergarage. 
Eén van de peilbuizen wordt gecombineerd uitgevoerd met het verkennend bodemonderzoek. 
Van één peilbuis wordt een steekbusmonster genomen van de bodemlaag rond de 
grondwaterstand en geanalyseerd op VOCl. Het grondwater wordt eveneens op VOCl 
geanalyseerd.  
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Verkennend bodem- en asbestonderzoek 
Voor het vaststellen van de algemene milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, inclusief asbest, 
is de onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL) uit de 
NEN 5740 en NEN 5707 gehanteerd. 
 
In aanvulling op het standaardpakket uit de NEN 5740 wordt de bovengrond geanalyseerd op het 
voorkomen van PFAS. Bij het samenstellen van de mengmonsters wordt rekening gehouden met 
de voormalige bebouwing die tijdens de brand is verwoest. 
 
Ter plaatse de toekomstige parkeergarage wordt de ondergrond tot 3,0 m -mv op het 
standaardpakket uit de NEN 5740 onderzocht om indicatief de bodemkwaliteitsklasse te bepalen 
voor de toekomstige vrijkomende grond. 
 
3.2 Uitgevoerde werkzaamheden 
De grond is bemonsterd op 8 en 9 juli 2021 door Jonas (J.R.H.) Kloet. Het grondwater is 
bemonsterd op 23 juli 2021 door Remco (R.J.) Sappema. Het veldwerk is uitgevoerd door TAUW 
onder certificaatnummer K54913. In tabel 3.1 zijn de veld- en analysewerkzaamheden 
weergegeven. De situering van de monsterpunten is opgenomen in bijlage 2.  
 
Tabel 3.1 Overzicht uitgevoerde veld- en analysewerkzaamheden 

 

Omschrijving 
Verkennend 
bodemonderzoek 

Actualiserend 
bodemonderzoek VOCl 

Oppervlakte onderzoekslocatie in m2 3.291 n.v.t. 

Veldwerk Aantal (nummers) Aantal (nummers) 
Betonboringen 2 (303, 305) 3 (302, 304, 306) 

Boring met asbestgat (0,3x0,3) tot 0,5 m -mv 10 (401 t/m 410) - 

Boring tot circa 2,0 m -mv 2 (411 en 412)  1 (304) 

Boring tot circa 3,5 m -mv 1 (303) - 

Boring met peilbuis tot circa 3,7 m -mv3 3 (301) 2 (302 en 306) 

Gestaakte boring 1 (305) - 

Bemonsteren bestaande peilbuizen3 - 2 (Pb101, Pb102), 

filterstelling 1,90-2,90 m -mv  

Analyses Aantal (Meng)monstercode Aantal (Meng)monstercode 

Standaard stoffenpakket bovengrond1 2 (MM1, MM2) - 

Standaard stoffenpakket ondergrond1 2 (MM3, MM5) 1 (MM4) 

VOCL in grond (steekbus) - 2 (302, 304) 

PFAS in bovengrond 2 (MM6, MM7) - 

Asbest in grond 2 (MMA, MMB) - 

Standaard stoffenpakket grondwater2 1 (Pb101) - 

VOCl in grondwater - 4 (Pb102, Pb301, Pb302, 

Pb306) 
1) Lutum en organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), 

PCB (7), PAK (10), minerale olie (GC) en droge stof 
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2) Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), BTEXN, VOCl en 

minerale olie (GC) 
3) Peilbuizen zijn gecombineerd uitgevoerd voor het verkennend bodemonderzoek en actualiserend onderzoek 

VOCl 
 
De bestaande peilbuis 101A is tijdens dit onderzoek hernoemd naar peilbuis 101. 
 
3.3 Veiligheid en kwaliteit 
In deze paragraaf zijn de relevante veiligheids- en kwaliteitsaspecten beschreven. De volgende 
afwijkingen zijn geconstateerd in het onderzoek: 
• Maaiveldinspectie (protocol 2018): Het was vanwege de aanwezige elementverharding op het 

maaiveld niet mogelijk een maaiveldinspectie conform protocol 2018 uit te voeren. Daardoor 
kan asbest op het maaiveld gemist zijn. Hierdoor kunnen de gaten mogelijk niet op de meest 
verdachte plaatsen zijn gegraven 

• Belucht grondwatermonstername (protocol 2002): Tijdens de grondwatermonstername 
bevond zich het filter van de bestaande peilbuizen niet onder de grondwaterstand waardoor 
deze grondwatermonsters mogelijk belucht zijn geraakt 

• Conserveringstermijn (NEN 5740): Voor het grondmengmonster MM2 is de 
conserveringstermijn voor naftaleen overschreden. De analyse op naftaleen heeft voor dit 
grondmengmonster een indicatief karakter 
 

Ondanks de afwijkingen kan met voldoende zekerheid worden gesteld dat de eindconclusie van 
het onderzoek betrouwbaar is. Voor een uitleg van de afwijking en de gevolgen ervan wordt 
verwezen naar bijlage 3. 

4 Resultaten 

4.1 Samenstelling mengmonsters asbestonderzoek 
Voor het verkennend asbestonderzoek zijn mengmonsters van de grond in het veld 
samengesteld. In tabel 4.1 is een overzicht gegeven van de mengmonsters die vervolgens zijn 
aangeboden aan het laboratorium voor een asbestanalyse. De veldwerkformulieren zijn 
opgenomen in bijlage 8. Foto’s van het veldwerk zijn opgenomen in bijlage 9.  
 
Tabel 4.1 Overzicht samengestelde mengmonsters 

Mengmonster Meetpunten Traject (m -mv) Bijmengingen 

MMA 401, 402, 403, 404, 405 0,0-0,5 Baksteen 

MMB 406, 407, 408, 409, 410 0,0-0,5 - 
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4.2 Zintuiglijke waarnemingen 
De bodem van de onderzoekslocatie bestaat uit zand en klei. In de bodem is nagenoeg geen 
bodemvreemd materiaal waargenomen, alleen in boring 402 is een zeer lichte bijmenging met 
baksteen in de bovengrond aangetroffen. In boringen 301, 302 en 304 is de PID-meter gebruikt 
om de meest verdachte bodemlaag voor VOCl te bepalen. Over het algemeen zijn er minimale 
waarden van 0,1-0,4 ppm gemeten. Alleen in boring 301 is op een diepte van circa 0,75 tot 1,25 
een waarde van 1,4 ppm in de kleilaag gemeten. Voor details wordt verwezen naar de 
boorprofielen in bijlage 4. 
 
4.3 Veldmetingen 
De veldmetingen zijn weergegeven in tabel 4.2. 
 
Tabel 4.2 Veldmetingen 

Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv) 
Datum GWS 

(m -mv) 
pH 

(-) 
EC 

(μS/cm) 
Troebelheid 

(ntu) 
101 1,90 2,90 23.07.2021 2,31 6,70 496 0 

102 1,90 2,90 23.07.2021 1,98 6,62 959 1 

301 2,70 3,70 23.07.2021 2,15 6,66 488 3 

302 2,70 3,70 23.07.2021 2,45 6,89 476 50 

306 2,70 3,70 23.07.2021 2,45 7,56 382 23 

 
De gemeten waarden voor pH en EC worden als normaal beschouwd. In het grondwater van 
peilbuis 302 en 306 is een verhoogde troebelheid gemeten. Een verhoogde troebelheid kan tot 
een overschatting van met name de organische parameters leiden. 
 
Daarnaast is het grondwater van de bestaande peilbuizen 101 en 102 belucht bemonsterd. 
Tijdens de grondwatermonstername bevond zich het filter niet onder de grondwaterstand 
waardoor het filter is belucht.   
 
4.4 Resultaten grond en grondwater 
In de tabellen 4.3 en 4.4 is een samenvatting opgenomen van de onderzoeksresultaten. Het 
toetsingskader is opgenomen in bijlage 5. Voor een volledig naar standaardbodem omgerekend 
toetsingsoverzicht wordt verwezen naar bijlage 6. De analysecertificaten zijn opgenomen in 
bijlage 7. 
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Tabel 4.3 Mengmonstersamenstelling en toetsingsresultaten grond 
(Meng) 
monster 

Deel 
monster 

Diepte 
(m -mv) 

Textuur en 
bijzonderheden1 

> AW > T > I BBK2 LMW3 

Verkennend bodemonderzoek 

MM1 301-1, 406-1, 

407-1, 408-1, 

409-1, 410-1 

0,05-0,5 matig grof zand, 0 

PPM 

- - - AT - 

MM2 401-1, 402-1, 

403-1, 404-1, 

405-1, 412-1 

0,0-0,5 matig grof zand, 

baksteen 1 

- - - AT - 

MM3 301-2, 301-3, 

301-4, 302-4, 

303-1, 303-2 

0,5-2,0 klei, 1,4 PPM - - - AT - 

MM4 301-5, 301-7, 

301-9, 302-2, 

302-3, 302-6, 

302-7, 302-9, 

303-3, 303-5 

0,5-3,7 matig grof zand, 

0,1 PPM 

- - - AT - 

MM5 411-1, 411-3, 

412-2, 412-3, 

412-4 

0,5-2,0 matig grof zand - - - AT - 

Actualiserend onderzoek VOCl 

302 302-5 

(steekbus) 

2-2,2,0 matig grof zand, 

0,1 PPM 

- - - AT - 

304 304-5 

(steekbus) 

2,1-2,3 matig grof zand, 

0,4 PPM 

Tetrachloor-

etheen (per) 

- - IND PER 

MM4 301-5, 301-7, 

301-9, 302-2, 

302-3, 302-6, 

302-7, 302-9, 

303-3, 303-5 

0,5-3,7 matig grof zand, 

0,1 PPM 

- - - AT - 

AW: Achtergrondwaarde, T: Tussenwaarde, I: Interventiewaarde, -: Geen overschrijding door de geanalyseerde 

parameters,  
1) De mate van bijmenging is als volgt weergegeven; zeer licht (1)  
2) Indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit, waarbij AT = Altijd toepasbaar, IND = Klasse industrie 
3) Lokale Maximale Waarde voor deelgebied 4; 1965-heden, toetsingswaarden zijn opgenomen in bijlage 5 
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Tabel 4.4 Toetsingsresultaten grondwater 
Peilbuis Filterstelling (m-mv) > S > T > I 
Pb 101 1,9-2,9 Tetrachlooretheen (per) 1,2-dichl.etheen (c+t) - 

Pb 102 1,9-2,9 1,2-dichl.etheen (c+t) Tetrachlooretheen (per) - 

Pb 301 2,7-3,7 1,2-dichl.etheen (c+t), 

Tetrachlooretheen (per) 

- - 

Pb 302 2,7-3,7 1,2-dichl.etheen (c+t) - - 

Pb 306 2,7-3,7 Tetrachlooretheen (per) - - 

S: Streefwaarde, T: Tussenwaarde, I: Interventiewaarde, -: Geen overschrijdingen door de geanalyseerde 

parameters 

 
In het grondwater ter plaatse van peilbuis 302 en 306, waar een verhoogde troebelheid is 
gemeten, zijn analytisch streefwaarde overschrijdingen gemeten aan PER en CIS. In het 
grondwater ter plaatse van de overige peilbuizen zijn eveneens vergelijkbare concentraties aan 
PER en CIS gemeten. De gemeten concentraties liggen daarnaast in de lijn der verwachting als 
dit wordt vergeleken met voorgaande onderzoeksresultaten. De invloed van de verhoogde 
troebelheid in peilbuizen 302 en 306 wordt als verwaarloosbaar geacht.  
 
4.5 Resultaten PFAS 
De indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit is exclusief PFAS, aangezien de toetsing 
aan het tijdelijk handelingskader PFAS momenteel geen onderdeel uitmaakt van de Regeling 
bodemkwaliteit. Tabel 4.5 bevat het resultaat van de daar indicatief aan getoetste PFAS-gehalten. 
In bijlage 5 zijn de volledige toetsingswaarden en daarbij behorende beperkingen uit het tijdelijk 
handelingskader PFAS van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (inclusief de aanpassingen 
van 2 juli 2020) opgenomen. Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 7. 
 
Tabel 4.5 Indicatieve toetsingsresultaten PFAS in grond (gehalten in µg/kg d.s.), gecorrigeerd voor organisch stof, 

indicatief getoetst aan de normwaarden voor toepassing op landbodem volgens het tijdelijk handelingskader PFAS 

Meng- 
monster 

Deelmonster Traject  
m -mv 

(SOM) 
PFOS 

(SOM) 
PFOA 

Maximale 
overige 
individuele 
PFAS 

Indicatieve 
beperkingen ten 
aanzien van PFAS 
(A/B1/B2/C/D) 

MM6 403-1, 404-1, 405-1, 

406-1, 407-1 

0,05-0,5 0,38# 0,14# 0,1 (PFDA) B1 

MM7 401-1, 402-1, 408-1, 

409-1, 410-1, 412-1 

0,0-0,5 0,55# 0,35 - B1 

#: resultaten ‘<rapportagegrens’ vermenigvuldigd met 0,7, B1: Beperking bij toepassing in 

grondwaterbeschermingsgebieden 
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4.6 Resultaten asbestonderzoek 
Voor het toetsen van het asbestgehalte in de bodem is het gehalte serpentijn asbest vermeerderd 
met 10x het gehalten aan amfibool asbest. Het toetsingskader is opgenomen in bijlage 5. De 
analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 7. In tabel 4.6 zijn de resultaten van het verkennend 
asbestonderzoek weergegeven. 
 
Tabel 4.6 Resultaten verkennend asbestonderzoek 

Mengmonster Meetpunten Traject (m -mv) Totale gewogen indicatief 
gehalte asbest (mg/kg d.s.) 

Toetsing 
norm 

MMA 401, 402, 403, 

404, 405 

0,0-0,5 <2 - 

MMB 406, 407, 408, 

409, 410 

0,0-0,5 <2 - 

-:  kleiner dan 0,5 * interventiewaarde 

 
4.7 Interpretatie onderzoeksvragen 
 
Is er nog een restverontreiniging met VOCl aanwezig is en zo ja, wat dit betekent voor de 
toekomstige herontwikkeling? 
In de grond is op een diepte van 2,1-2,3 m -mv in steekbus 304-5 een achtergrondwaarde 
overschrijding aan PER gemeten met een gehalte van 1,1 mg/kg d.s. De lichte verontreiniging is 
te relateren aan de door rioollekkage in 1996 ontstane VOCl verontreiniging ter plaatse de 
voormalige stomerij. Gezien de achtergrondwaarde overschrijding wordt niet verwacht dat er nog 
grote nalevering plaats vindt naar het grondwater. Dat bevestigen de grondwater resultaten van 
de afgelopen jaren waarin te zien is dat de concentraties verder afnemen.  
 
Over het algemeen zijn in het grondwater op de locatie streefwaarde overschrijdingen aan CIS en 
PER gemeten. Verder blijkt in het grondwater van peilbuis 101 een tussenwaarde overschrijding 
aan CIS, en in het grondwater van peilbuis 102 een tussenwaarde overschrijding aan PER 
aanwezig te zijn. Ten opzichte van de laatste monitoringsresultaten uit 2017 is de concentratie 
aan CIS in peilbuis 101 verder gedaald. De concentratie aan PER in het grondwater van peilbuis 
102 is hoger ten opzichte van het resultaat in 2017. Echter blijkt met het oog op voorgaande 
resultaten dat de concentraties aan PER sinds 2011 tussen 7 en 25 µg/l in peilbuis 102 fluctueren 
(zie tabel 4.7). 
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Tabel 4.7 Tabel met gemeten concentraties voor CIS en PER. Resultaten uit 2004, 2011, 2014 en 2017 zijn 

overgenomen van bodemonderzoek Grontmij, 2004 en Evaluatieverslag De Kreuke 2017)   

 2004 2011 2014 2017 2021 
Pb 101 

CIS 180 38,3 6,9 120 12 

PER 45 17,9 55 69 7,7 

Pb 102 

CIS 42 <0,1 0,23 1,4 1,1 

PER 66 13,3 25 7,4 25 

 
Wat is de algemene milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater? 
 
Grond 
De grond van de onderzoekslocatie bestaat uit zand en klei. De locatie is grotendeels verhard met 
klinkers en stelconplaten. In de grond is nagenoeg geen bodemvreemd materiaal waargenomen 
op een zeer lichte baksteen bijmenging in de bovengrond van boring 402 na. Analytisch is in de 
boven- en ondergrond geen van de geanalyseerde parameters boven de achtergrondwaarden 
en/of streefwaarde gemeten. Ter plaatse de toekomstige parkeergarage zijn in de ondergrond 
eveneens geen van de geanalyseerde parameters verhoogd gemeten.  
 
Op basis van het Besluit bodemkwaliteit wordt de boven- en ondergrond indicatief beoordeeld als 
altijd toepasbaar. 
 
De bovengrond is aanvullend onderzocht op het voorkomen van PFAS-parameters. Uit de analyse 
volgt dat op de locatie alleen minimale gehalten aan PFAS zijn gemeten. PFAS komen in heel 
Nederland diffuus in de bodem voor. Derhalve wordt niet ervan uitgegaan dat de minimale  
PFAS-gehalten door de bluswerkzaamheden van de brand in 2017 zijn veroorzaakt. Voor de 
toepassing op landbodem geldt maximaal een beperking voor het toepassen van grond in 
grondwaterbeschermingsgebieden. 
 
Grondwater 
Het grondwater van peilbuis 101 is geanalyseerd op het standaardpakket uit de NEN 5740. Uit de 
analyse blijkt dat in het grondwater een streefwaarde overschrijding aan CIS en een 
tussenwaarde overschrijding aan PER is gemeten. De licht tot matige verontreiniging is te 
relateren aan de voormalige VOCl verontreiniging (zie 1e alinea van paragraaf 4.7). 
De overige parameters uit het standaardpakket zijn niet boven de streefwaarde en/of 
rapportagegrens gemeten. 
 
Is de locatie verdacht voor het voorkomen van asbest in grond? 
In de grond is zoals verwacht in het vooronderzoek geen ongedefinieerd puin in de bodem 
aangetroffen. Er is alleen in één boring een zeer lichte bijmenging met baksteen waargenomen. 
Uit de analyseresultaten blijkt dat op de locatie geen asbest is gemeten. De gemeten gehalten 
liggen beneden de rapportagegrens. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

Met het onderhavige onderzoek is de algemene milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de 
locatie aan de Weezenhof 5508 in Nijmegen vastgesteld. Verder is vastgesteld of op de locatie 
nog een VOCl restverontreiniging aanwezig is. Daarnaast is bepaald of de locatie wel of niet 
verdacht is op het voorkomen van asbest in grond. 
 
VOCl-restverontreiniging 
In de grond is een achtergrondwaarde overschrijding gemeten aan PER. Geconcludeerd wordt dat 
er naar verwachting geen grote nalevering meer plaatsvindt naar het grondwater. In het 
grondwater is maximaal een tussenwaarde overschrijding gemeten aan PER en CIS.  
De onderzoeksresultaten vormen geen belemmering voor de toekomstige herontwikkeling. 
Voorafgaand aan het realiseren van de toekomstige parkeergarage dient een bemalingsplan te 
worden opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de restverontreiniging van VOCl in het 
grondwater. 
 
Algemene milieuhygiënische kwaliteit van de grond 
De grond is voldoende onderzocht wat de parameters uit het standaardpakket van de NEN 5740 
betreft. In de grond zijn in de boven- en ondergrond geen van de geanalyseerde parameters 
boven de achtergrondwaarde en / of rapportagegrens gemeten. De onderzoeksresultaten vormen 
geen belemmering voor de voorgenomen herontwikkeling. 
 
In de bovengrond zijn minimale gehalten aan PFAS gemeten die het toepassen van grond in 
grondwaterbeschermingsgebieden beperken. De aanwezigheid van PFAS is niet te relateren aan 
de bluswerkzaamheden van de voormalige brand. De onderzoeksresultaten vormen geen 
belemmering voor de voorgenomen herontwikkeling. 
 
Asbest 
Op de locatie is zowel visueel als analytisch geen asbest aangetroffen. De onderzoeksresultaten 
vormen geen belemmering voor de voorgenomen herontwikkeling. 
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Bijlage 1 Regionale ligging onderzoekslocatie 
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Bijlage 2 Kaart situering monsternemingspunten 
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Bijlage 3 Veiligheid en kwaliteit 

 
 
Het keurmerk ‘kwaliteitswaarborg Bodembeheer’ geeft aan dat de activiteiten in het kader bodembeheer, waaronder 
veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek goed en betrouwbaar volgens door de overheid 
opgestelde protocollen en programma’s zijn uitgevoerd. TAUW bv is erkend voor het uitvoeren van veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek conform de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. TAUW bv 
verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 2000. 
Bij interne opdrachtverlening is gebruik gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit 
bodemkwaliteit hieraan stelt. 

 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB 
procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek: 
• Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, 

nemen van grondmonsters en waterpassen 
• Beeldmerk niet van toepassing op protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters 
• Beeldmerk niet van toepassing op protocol 2018: Maaiveldinspectie en monsterneming van 

asbest in bodem 
 
Consequenties afwijking van de norm, protocol 2018 (maaiveldinspectie): 
• De onderdelen die niet volgens de eisen uit het certificaatschema zijn uitgevoerd: Uitvoeren 

van een maaiveldinspectie ten behoeve van het verkennend asbestonderzoek 
• De aard en motivatie van de afwijkingen: Door de elementverharding van het maaiveld was 

het niet mogelijk een maaiveldinspectie volgens het protocol uit te voeren 
• De inschatting van de consequentie die het afwijken van de eisen heeft op de interpretatie 

van de onderzoeksgegevens in de vervolgfase van de onderzoeksgegevens in de vervolgfase 
van het bodemonderzoek: Door een lage inspectie-efficiëntie kan asbest gelegen op het 
maaiveld gemist zijn 

• De inschatting van de risico’s die dit met zich meebrengt: Het risico van deze afwijking wordt 
als laag beoordeeld, omdat geen asbest is gemeten 

 
Consequenties afwijking van de norm, protocol 2002 (peilbuis 101 en 102 belucht): 
• De onderdelen die niet volgens de eisen uit het certificaatschema zijn uitgevoerd:  

De filterstellingen van peilbuis 101 en 102 stonden belucht tijdens monstername. Dit is een 
afwijking op protocol 2002 

• De aard van de afwijkingen: De grondwaterstand stond tijdens de monstername lager dan de 
bovenkant van het filter 

• De motivatie voor deze afwijkingen:  
Peilbuizen 101 en 102 betreffen bestaande peilbuizen die in 2004 zijn geplaatst. Destijds zijn 
de filters snijdend met de grondwaterspiegel geplaatst, maar tijdens monstername bleek de 
grondwaterstand gedaald te zijn ten opzichte van voorgaande jaren  
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• De inschatting van de consequentie die het afwijken van de eisen heeft op de interpretatie 
van de onderzoeksgegevens in de vervolgfase van de onderzoeksgegevens in de vervolgfase 
van het bodemonderzoek: Beluchting van het grondwater kan een onderschatting opleveren 
van de vluchtige parameters 

• De inschatting van de risico’s die dit met zich meebrengt:  
Op basis van het vooronderzoek is op de locatie een grondwaterverontreinigingen met VOCl 
aanwezig (geweest). Verwacht wordt als de grondwaterverontreiniging nog steeds aanwezig 
is, dat de vluchtige parameters wel zijn gemeten (hoewel mogelijk onderschat). Tijdens het 
onderhavige onderzoek zijn in beide peilbuizen vluchtige parameters boven de tussenwaarde 
gemeten in het grondwater. De gemeten concentraties liggen ruim beneden de 
interventiewaarde. Derhalve wordt gesteld dat de afwijking geen consequentie heeft voor het 
onderhavige onderzoek 

 
Consequenties afwijking van de norm, NEN 5740 (conserveringstermijn naftaleen 
mengmonster MM2): 
• De onderdelen die niet volgens de eisen uit het certificaatschema zijn uitgevoerd: 

De conserveringstermijn is voor naftaleen in grondmengmonster MM2 overschreden 
• De aard van de afwijkingen: Het grondmengmonster is niet binnen de gestelde tijd zeker 

gesteld in het laboratorium  
• De motivatie voor deze afwijkingen: Door uitvoering van veldwerk over meerdere dagen en 

aansluitend een weekend is deze overschrijding tot stand gekomen 
• De inschatting van de consequentie die het afwijken van de eisen heeft op de interpretatie 

van de onderzoeksgegevens in de vervolgfase van de onderzoeksgegevens in de vervolgfase 
van het bodemonderzoek: Door een overschrijding van de conserveringstermijn kan een 
onderschatting van het gehalte naftaleen optreden 

• De inschatting van de risico’s die dit met zich meebrengt: Het risico van deze afwijking wordt 
als laag beoordeeld, omdat er sprake is van gekoelde monsters en slechts 1 dag 
overschrijding. Deze inschatting wordt onderbouwd dat in mengmonsters met een 
overschrijding en zonder overschrijding geen naftaleen boven de rapportagegrens wordt 
gemeten 

 
Het beeldmerk is vanwege deze afwijking niet van toepassing voor BRL 2000, protocol 2002 en 
protocol 2018. 
 
TAUW verklaart hierbij dat het een onafhankelijke positie heeft (en kan behouden) ten opzichte 
van de opdrachtgever. Dat wil zeggen dat er geen organisatorische relatie bestaat met de 
opdrachtgever (zuster- of moederbedrijf) of diens eigenaar. 
 
De monstername voor PFAS is uitgevoerd conform de Handreiking[1] van VKB, VVMA en 
Expertisecentrum PFAS8.  

 
8 Handreiking PFAS bemonsteren Versie 1.0, VKB, VVMA & Expertisecentrum PFAS, d.d. 25 juni 2020 
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Alle analyses zijn uitgevoerd bij een geaccrediteerd milieulaboratorium. De aanwezigheid en 
ligging van kabels en leidingen is bepaald door het doen van een KLIC-melding. 
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Bijlage 4 Boorprofielen 
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Bijlage 5 Toetsingskader 

B5.1 Toetsingskader circulaire bodemsanering 2013 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de volgende, in landelijk beleid opgenomen, 
toetsingswaarden (normen): 
• De Streefwaarden (voor grondwater) en/of Interventiewaarden (voor grond en grondwater) uit 

de Circulaire Bodemsanering9 
• De Achtergrondwaarden (voor grond) uit bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit10  
 
Daarnaast is voor grond en grondwater ook getoetst aan de Tussenwaarden. Deze waarde is niet 
opgenomen in de Circulaire Bodemsanering en/of Regeling Bodemkwaliteit maar wel in de 
Regeling Uniforme Saneringen (RUS). De Tussenwaarde is gedefinieerd als T = ½(AW + I) voor 
grond en T = ½(S + I) voor grondwater. 
 
In tabel B5.1 is vermeld op welke wijze de toetsingsresultaten zijn weergegeven in 
toetsingstabellen en tekstueel aangeduid in de rapportage. 
 
Tabel B5.1 Overzicht toetsingskader 

Concentratieniveau voor een stof Weergave in tabellen Omschrijving in de tekst 
≤ AW/S-waarde (of < rapportagegrens) - - 

> AW/S-waarde ≤ T-waarde + Licht verhoogd/verontreinigd 

> T-waarde ≤ I-waarde ++ Matig verhoogd/verontreinigd 

> I-waarde +++ Sterk verhoogd/verontreinigd 

 
Bodemtypecorrectie voor grond 
Op basis van de (gewijzigde) bijlage G11 onderdeel III van de Regeling bodemkwaliteit wordt vanaf 
1 november 2013 bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem het analyseresultaat 
omgerekend naar het gehalte voor standaardbodem en vervolgens getoetst aan de 
toetsingswaarde voor standaardbodem. Voor de omrekening naar standaardbodem wordt gebruik 
gemaakt van locatiespecifieke waarden voor organische stof en lutum. 
 
Gevalideerde bodemtoetsing: BoToVa 
De toetsing van analyseresultaten vindt plaats in een geautomatiseerde toetsingsmodule. Deze 
toetsingsmodule maakt gebruik van de landelijke BoToVa12-service voor de validatie van de 
toetsingsresultaten. Op deze wijze is de kwaliteit van de toetsing aan de geldende normen 
geborgd. 

 
9 (gewijzigde) Circulaire Bodemsanering die op 1 juli 2013 in werking is getreden (Staatscourant 16675, d.d. 27 juni 2013   
10 (gewijzigde) Regeling bodemkwaliteit die op 1 januari 2014 in werking is getreden (laatste wijzigingen zijn opgenomen in 
Staatscourant 31950, d.d. 15 november 2013) 
11 Deze gewijzigde bijlage van de Regeling bodemkwaliteit is voor het eerst gepubliceerd in Staatscourant 22335,  
d.d. 2 november 2012 
12 BoToVa: Bodem Toets- en Validatieservice. Voor meer informatie zie www.botova-service.nl 
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B5.2 Toetsingswaarden 
 
Grond 
 

Lutum                    25% 

Organisch stof      10%                             AW                                 T                                      I 
  

METALEN 

barium (Ba) - - - 

cadmium (Cd) 0,6 6,8 13 

kobalt (Co) 15 103 190 

koper (Cu) 40 115 190 

kwik (Hg) 0,15 18,08 36 

lood (Pb) 50 290 530 

molybdeen (Mo) 1,5 95,8 190 

nikkel (Ni) 35 68 100 

zink (Zn) 140 430 720 

  

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK (10 van VROM) 1,5 20,8 40 

  

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

vinylchloride 0,1 0,1 0,1 

dichloormethaan 0,1 2 3,9 

1,1-dichloorethaan 0,2 7,6 15 

1,2-dichloorethaan 0,2 3,3 6,4 

1,1-dichlooretheen 0,3 0,3 0,3 

1,2-dichl.etheen (c+t) 0,3 0,7 1 

dichloorpropanen (som) 0,8 1,4 2 

trichloormethaan (chloroform) 0,25 2,93 5,6 

1,1,1-trichloorethaan 0,25 7,63 15 

1,1,2-trichloorethaan 0,3 5,2 10 

trichlooretheen (tri) 0,25 1,38 2,5 

tetrachloormethaan (tetra) 0,3 0,5 0,7 

Tetrachlooretheen (per) 0,15 4,48 8,8 

PCB (som 7) 0,02 0,51 1 

  

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) 190 2595 5000 

tribroommethaan (bromoform) 0,2 37,6 75 

gAW: Achtergrondwaarden [mg/kg ds] 
T: Tussenwaarden grond [mg/kg ds] 
I: Interventiewaarden grond [mg/kg ds] 
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Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire 

Bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant 27 juni 2013, 16675) 
Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform 

Staatscourant 2007, 247 
 
Grondwater 
 

                                                                   So                                   To                                   Io 
  

METALEN 

barium (Ba) 50 337,5 625 

cadmium (Cd) 0,4 3,2 6 

kobalt (Co) 20 60 100 

koper (Cu) 15 45 75 

kwik (Hg) 0,05 0,18 0,3 

lood (Pb) 15 45 75 

molybdeen (Mo) 5 153 300 

nikkel (Ni) 15 45 75 

zink (Zn) 65 432,5 800 

  

AROMATISCHE VERBINDINGEN 

benzeen 0,2 15,1 30 

ethylbenzeen 4 77 150 

tolueen 7 504 1000 

xylenen (som) 0,2 35,1 70 

styreen (vinylbenzeen) 6 153 300 

naftaleen 0,01 35,01 70 

  

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

vinylchloride 0,01 2,51 5 

dichloormethaan 0,01 500,01 1000 

1,1-dichloorethaan 7 454 900 

1,2-dichloorethaan 7 204 400 

1,1-dichlooretheen 0,01 5,01 10 

1,2-dichl.etheen (c+t) 0,01 10,01 20 

dichloorpropanen (som) 0,8 40,4 80 

trichloormethaan (chloroform) 6 203 400 

1,1,1-trichloorethaan 0,01 150,01 300 

1,1,2-trichloorethaan 0,01 65,01 130 

trichlooretheen (tri) 24 262 500 

tetrachloormethaan (tetra) 0,01 5,01 10 

Tetrachlooretheen (per) 0,01 20,01 40 
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                                                                   So                                   To                                   Io 

  

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) 50 325 600 

tribroommethaan (bromoform) - 315 630 

So: Streefwaarden grondwater [µg/l] 
To: Tussenwaarden grondwater [µg/l] 
Io: Interventiewaarden grondwater [µg/l] 
 
Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire 

Bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant 27 juni 2013, 16675) 
 
B5.3 Lokale maximale waarden 
Naast de toetsing aan de STI-waarden vanuit de Wet bodembescherming is getoetst aan de 
lokale maximale waarden (LMW). In de Nota bodembeheer13 zijn LMW opgesteld voor 
verschillende deelgebieden binnen de gemeente Nijmegen. De onderzoekslocatie ligt in 
deelgebied “1965-heden”. In tabel 5.2 zijn de LMW voor deelgebied “1965-heden” weergegeven. 
 
Tabel 5.2 Lokale maximale waarden binnen deelgebied “1965-heden” in mg/kg ds voor standaard bodem 1) 

Traject 
(m -mv) 

Cd Cu Hg Pb Ni Zn Ba Co Mo PAK PCB Andere 

stoffen 
0 - 1,0 1,2 54 0,3 110 70 212 380 30 3 3,0 0,04 ≤2*AW en 

≤ W  

> 1,0 1,2 54 0,3 100 70 200 380 30 3 3,0 0,04 ≤2*AW en 

≤ W 

Cd = cadmium, Cu = koper, Hg = kwik, Pb = lood, Ni = nikkel, Zn = zink, Ba = barium, Co = kobalt, Mo = molybdeen 
1) Bron: Nota bodembeheer gemeente Nijmegen, september 2012, tabel 6 lokale maximale waarden (pagina 23) 

 
B5.4 Toetsingskader asbest 
De toetsing van asbest is beschreven in bijlage 3 van de circulaire bodemsanering per 1 juli 2013. 
Er is sprake van een bodemverontreiniging met asbest, indien asbest aanwezig is in een gehalte 
boven de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. gewogen (gehalte serpentijn asbest + 10x gehalte 
amfibool asbest). Indien deze norm op een plaats wordt overschreden, dan is sprake van een 
geval van ernstige asbestverontreiniging. In het verkennend onderzoek is het analyseresultaat 
indicatief. Wanneer het indicatieve gehalte lager is dan 0,5 * de interventiewaarde (50 mg/kg d.s.) 
is statistisch onderbouwd dat de kans gering is dat asbest in een nader onderzoek boven de 
interventiewaarde wordt aangetroffen. Een nader onderzoek naar asbest conform de NEN 5707 is 
niet noodzakelijk. 
  

 
13 Nota bodembeheer Gemeente Nijmegen; afdeling Milieu, bureau Bodem en Water; september 2012 
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B5.5 Toetsingswaarden PFAS 
 
Tabel B5.4 Beperkingen met betrekking tot PFAS voor het toepassen van grond en baggerspecie op landbodem 

(gehalten in µg/kg d.s.) 

Toepassingsbeperking (SOM) 
PFOS 

(SOM) 
PFOA 

Individuele 
overige 
PFAS 

A Geen beperking als gevolg van PFAS. (Hier bij wordt niet de som van 

PFOS en PFOA getoetst, maar de individuele parameters: PFOA-

vertakt, PFOA-lineair, PFOS-vertakt en PFOS-lineair). 

≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 

B1 Beperking voor toepassing in grondwaterbeschermingsgebieden.  ≤ 1,1 ≤ 0,8 ≤ 0,8 

B2 Beperking voor toepassing in grondwaterbeschermingsgebieden en 

onder oppervlaktewater (afhankelijk van toepassingssituatie)  

≤ 1,4 ≤ 1,9 ≤ 1,4 

C Beperking voor toepassing in grondwaterbeschermingsgebieden en 

onder de grondwaterstand. Grond die op basis van de andere 

parameters is beoordeeld als kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’, is als 

gevolg van het gehalte PFAS alsnog niet toepasbaar in gebieden die 

‘landbouw/natuur’ als toepassingseis hebben. 

≤ 3,0 ≤ 7,0 ≤ 3,0 

D Niet toepasbaar. > 3,0 > 7,0 > 3,0 
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Bijlage 6 Getoetste omgerekende 
analyseresultaten 

B6.1 Grond 
 

Monsteromschrijving 

Diepte (m -mv) 
Lutum (%) 
Organisch stof (%) 
Eenheid 

MM1 

0,05-0,5 

25 

10 

mg/kg Ds 

MM2 

0,0-0,5 

25 

10 

mg/kg Ds 

MM3 

0,5-2,0 

25 

10 

mg/kg Ds 

MM4 

0,5-3,7 

25 

10 

mg/kg Ds 
METALEN 

barium (Ba) <46   <52   113   <54   

cadmium (Cd) <0,24 - <0,24 - <0,19 - <0,24 - 

kobalt (Co) 11 - 10 - 10 - 13 - 

koper (Cu) 10 - <7,1 - 11 - <7,2 - 

kwik (Hg) <0,049 - <0,050 - <0,039 - <0,050 - 

lood (Pb) <11 - <11 - 22 - <11 - 

molybdeen (Mo) <1,1 - <1,1 - <1,1 - <1,1 - 

nikkel (Ni) 21 - 19 - 29 - 29 - 

zink (Zn) 71 - 49 - 51 - <33 - 

  

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK (10 van VROM) 0,35 - 0,35 - 0,35 - 0,35 - 

  

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) 0,025 - 0,025 - 0,025 - 0,025 - 

  

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) <123 - <123 - <123 - <123 - 

Conclusie Bbk partijkeuring indicatief 
(BoToVa) 

Altijd 
toepasbaar 

Altijd 
toepasbaar 

Altijd 
toepasbaar 

Altijd 
toepasbaar 
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Monsteromschrijving 

Diepte (m -mv) 
Lutum (%) 
Organisch stof (%) 
Eenheid 

MM5 

0,5-2,0 

25 

10 

mg/kg Ds 
METALEN 

barium (Ba) <54   

cadmium (Cd) <0,24 - 

kobalt (Co) 11 - 

koper (Cu) <7,2 - 

kwik (Hg) <0,050 - 

lood (Pb) <11 - 

molybdeen (Mo) <1,1 - 

nikkel (Ni) 26 - 

zink (Zn) <33 - 

  

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK (10 van VROM) 0,35 - 

  

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) 0,025 - 

  

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) <123 - 

Conclusie Bbk partijkeuring indicatief 
(BoToVa) 

Altijd toepasbaar 

 
 

Monsteromschrijving 

Diepte (m -mv) 
Lutum (%) 
Organisch stof (%) 
Eenheid 

302 

2-2,2 

25 

10 

mg/kg Ds 

304 

2,1-2,3 

25 

10 

mg/kg Ds 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

vinylchloride <0,18 - <0,18 - 

dichloormethaan <0,18 - <0,18 - 

1,1-dichloorethaan <0,35 - <0,35 - 

1,2-dichloorethaan <0,35 - <0,35 - 

1,1-dichlooretheen <0,35 - <0,35 - 

1,2-dichl.etheen (c+t) 0,7 - 0,7 - 

dichloorpropanen (som) 0,53 - 0,53 - 

trichloormethaan (chloroform) <0,18 - <0,18 - 



 

   

 

 

Kenmerk R001-1282313LFK-V01 

 

Monsteromschrijving 

Diepte (m -mv) 
Lutum (%) 
Organisch stof (%) 
Eenheid 

302 

2-2,2 

25 

10 

mg/kg Ds 

304 

2,1-2,3 

25 

10 

mg/kg Ds 
1,1,1-trichloorethaan <0,18 - <0,18 - 

1,1,2-trichloorethaan <0,18 - <0,18 - 

trichlooretheen (tri) <0,18 - <0,18 - 

tetrachloormethaan (tetra) <0,18 - <0,18 - 

Tetrachlooretheen (per) <0,18 - 1,1 + 

  

OVERIGE STOFFEN 

tribroommethaan (bromoform) <0,35 - <0,35 - 

Conclusie Bbk partijkeuring indicatief 
(BoToVa) 

Altijd toepasbaar Industrie 

 
B6.2 Grondwater 
 

Peilbuis 

Filterdiepte (m -mv) 
Eenheid 

Pb 101 

1,9-2,9 

µg/l 
METALEN 

barium (Ba) 34 - 

cadmium (Cd) < 0,20 - 

kobalt (Co) 2,6 - 

koper (Cu) < 2,0 - 

kwik (Hg) < 0,05 - 

lood (Pb) < 2,0 - 

molybdeen (Mo) < 2,0 - 

nikkel (Ni) 5,8 - 

zink (Zn) < 10 - 

  

AROMATISCHE VERBINDINGEN 

benzeen < 0,20 - 

ethylbenzeen < 0,20 - 

tolueen < 0,20 - 

xylenen (som) 0,21 - 

styreen (vinylbenzeen) < 0,20 - 

naftaleen < 0,020 - 

  

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

vinylchloride < 0,20 - 

dichloormethaan < 0,20 - 



 

   

 

 

Kenmerk R001-1282313LFK-V01 

 

Peilbuis 

Filterdiepte (m -mv) 
Eenheid 

Pb 101 

1,9-2,9 

µg/l 
1,1-dichloorethaan < 0,20 - 

1,2-dichloorethaan < 0,20 - 

1,1-dichlooretheen < 0,10 - 

1,2-dichl.etheen (c+t) 12 ++ 

dichloorpropanen (som) 0,42 - 

trichloormethaan (chloroform) < 0,20 - 

1,1,1-trichloorethaan < 0,10 - 

1,1,2-trichloorethaan < 0,10 - 

trichlooretheen (tri) 4,3 - 

tetrachloormethaan (tetra) < 0,10 - 

Tetrachlooretheen (per) 7,7 + 

  

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) < 50 - 

tribroommethaan (bromoform) < 0,20    (14) 

(14): Streefwaarde ontbreekt 

 
Peilbuis 

Filterdiepte (m -mv) 
Eenheid 

Pb 102 

1,9-2,9 

µg/l 

Pb 301 

2,7-3,7 

µg/l 

Pb 302 

2,7-3,7 

µg/l 

Pb 306 

2,7-3,7 

µg/l 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

vinylchloride < 0,20 - < 0,20 - < 0,20 - < 0,20 - 

dichloormethaan < 0,20 - < 0,20 - < 0,20 - < 0,20 - 

1,1-dichloorethaan < 0,20 - < 0,20 - < 0,20 - < 0,20 - 

1,2-dichloorethaan < 0,20 - < 0,20 - < 0,20 - < 0,20 - 

1,1-dichlooretheen < 0,10 - < 0,10 - < 0,10 - < 0,10 - 

1,2-dichl.etheen (c+t) 1,1 + 0,76 + 0,24 + 0,14 - 

trichloormethaan (chloroform) < 0,20 - < 0,20 - < 0,20 - < 0,20 - 

1,1,1-trichloorethaan < 0,10 - < 0,10 - < 0,10 - < 0,10 - 

1,1,2-trichloorethaan < 0,10 - < 0,10 - < 0,10 - < 0,10 - 

trichlooretheen (tri) 1,6 - 0,73 - < 0,20 - < 0,20 - 

tetrachloormethaan (tetra) < 0,10 - < 0,10 - < 0,10 - < 0,10 - 

Tetrachlooretheen (per) 25 ++ 14 + < 0,10 - 0,17 + 
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Bijlage 7 Analysecertificaten 

  



ANALYSERAPPORT

16.07.2021Datum
35003840Relatienr
1063090Opdrachtnr.

Opdracht   1063090   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1282313 Nijmegen Weezenhof 5508 standaard 451546
Opdrachtacceptatie 12.07.21
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Laura Korte
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

591815 591822 591829 591836 591847

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Eenheid
MM1 MM2 MM3 MM4 MM5

Opdracht   1063090   Bodem / Eluaat

Voorbehandeling dmv breken (AS3000)

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (AS3000)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

S
S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   x)    x)    x)    x)    x)

   #)    #)    #)    #)    #)

++
++ ++ ++ ++ ++

93,7 92,8 81,5 82,8 87,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

3,5 2,4 19 1,0 1,9

0,8   0,8   0,7   0,9   0,9   

++ ++ ++ ++ ++

<20 <20 91 <20 <20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

3,8 3,0 8,2 3,7 3,2
5,1 <5,0 8,2 <5,0 <5,0

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<10 <10 18 <10 <10

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
8,2 6,6 24 9,8 8,8
32 21 40 <20 <20

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,35   0,35   0,35   0,35   0,35   

<35 <35 <35 <35 <35

591815
591822
591829
591836
591847

09.07.2021
08.07.2021
09.07.2021
09.07.2021
09.07.2021

MM1
MM2
MM3
MM4
MM5

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

591815 591822 591829 591836 591847

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 12.07.2021
Einde van de analyses:  16.07.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

MM1 MM2 MM3 MM4 MM5

Opdracht   1063090   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

   #)    #)    #)    #)    #)

<3 <3 <3 <3 <3
<3 <3 <3 <3 <3
<4 <4 <4 <4 <4
<5 <5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5 <5

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte
5,4%

Opmerking monster(s) 

Opmerking monster(s) 

591815 : MM1
591822 : MM2
591829 : MM3
591836 : MM4
591847 : MM5

591815 : MM1
591822 : MM2
591829 : MM3
591836 : MM4
591847 : MM5
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AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Gelijkwaardig aan NEN 5739
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (AS3000) Zink (Zn)
Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)
Koningswater ontsluiting Voorbehandeling dmv breken (AS3000) Fractie < 2 µm

Opdracht   1063090   Bodem / Eluaat
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Bijlage bij Opdrachtnr. 1063090 
CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
Naftaleen 591822
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CHROMATOGRAM for Order No. 1063090, Analysis No. 591815, created at 15.07.2021 10:37:05

Monster beschrijving: MM1

[@ANALYNR_START=591815]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1063090, Analysis No. 591822, created at 15.07.2021 12:52:05

Monster beschrijving: MM2

[@ANALYNR_START=591822]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1063090, Analysis No. 591829, created at 15.07.2021 12:52:05

Monster beschrijving: MM3

[@ANALYNR_START=591829]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1063090, Analysis No. 591836, created at 15.07.2021 11:25:07

Monster beschrijving: MM4

[@ANALYNR_START=591836]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1063090, Analysis No. 591847, created at 15.07.2021 11:25:07

Monster beschrijving: MM5

[@ANALYNR_START=591847]
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ANALYSERAPPORT

16.07.2021Datum
35003840Relatienr
1063100Opdrachtnr.

Opdracht   1063100   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1282313 Nijmegen Weezenhof 5508 steekbus 451551
Opdrachtacceptatie 12.07.21
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Laura Korte
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Met vriendelijke groet,

Blad 1 van 3

D
O

C
-1

3-
16

60
17

86
-N

L-
P

1

AL-West B.V.
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Chloorhoudende koolwaterstoffen

Broomhoudende koolwaterstoffen

%
% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

591902 591903

-- --
-- --
-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

302 304

Opdracht   1063100   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Tetrachlooretheen (Per)
Tetrachloormethaan (Tetra)
Trichlooretheen (Tri)
Vinylchloride
1,1-Dichloorethaan
1,1-Dichlooretheen
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

S
S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S

S

   x)    x)

*)   #) *)   #)

   #)    #)

   #)    #)

++ ++
76,2 84,9
<5,0 <5,0

0,8   0,4   

<0,050 0,21
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050

<0,10 <0,10
<0,10 <0,10

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050

<0,10 <0,10
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050

<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
0,14   0,14   

0,21   0,21   
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
0,11   0,11   

<0,10 <0,10

591902
591903

09.07.2021
09.07.2021

302
304

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer
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Begin van de analyses: 12.07.2021
Einde van de analyses:  16.07.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000
conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
Gelijkwaardig aan NEN 5739

Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)
Voorbehandeling conform AS3000 Organische stof Tetrachlooretheen (Per) Tetrachloormethaan (Tetra)
Tribroommethaan (bromoform) Trichlooretheen (Tri) Vinylchloride 1,1-Dichloorethaan
1,1-Dichlooretheen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan 1,2-Dichloorethaan Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform) Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som Dichlooretheen (Factor 0,7) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Opdracht   1063100   Bodem / Eluaat

*): 
: 

: 
: 
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Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer
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ANALYSERAPPORT

16.07.2021Datum
35003840Relatienr
1063098Opdrachtnr.

Opdracht   1063098   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1282313 Nijmegen Weezenhof 5508 PFAS 451548
Opdrachtacceptatie 12.07.21
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Laura Korte
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Perfluorverbindingen
%

µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds

µg/kg Ds
µg/kg Ds

µg/kg Ds
µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds

591885 591891

-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --

-- --

-- --

-- --
-- --
-- --

Eenheid
MM6 MM7

Opdracht   1063098   Bodem / Eluaat

Voorbehandeling dmv breken (AS3000)

Droge stof

Perfluorbutaanzuur (PFBA)
Perfluorpentaanzuur (PFPeA)

Perfluorhexaanzuur (PFHxA)
Perfluorheptaanzuur (PFHpA)

Perfluornonaanzuur (PFNA)
Perfluordecaanzuur (PFDA)
Perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

Perfluordodecaanzuur (PFDoA)

Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

Perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

Perfluorbutaansulfonzuur (PFBs)

Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2FTS)

1H,1H,2H,2H-Perfluoroctaansulfonzuur 
(6:2 FTS)
8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2FTS)

1H,1H,2H,2H-Perfluordodecaan-
sulfonzuur (10:2 FTS)
Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

N-Methylperfluoroctaansulfonamide (N-
MeFOSA)
N-Methylperfluoroctaansulfonamide-
azijnzuur (N-MeFOSAA)
N-Ethylperfluoroctaansulfonamide-
azijnzuur (N-EtFOSAA)
8:2 Polyfluoralkylfosfaat diester (8:2 
diPAP)
Perfluoroctaanzuur lineair (PFOA)

Perfluoroctaanzuur vertakt (PFOA)

Som Perfluoroctaanzuur (PFOA) 
(factor 0,7)

S
S

   #)    #)

++
95,3 92,5

<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1

0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1

<0,1 <0,1
<0,1 <0,1

<0,1 <0,1
<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,10 0,28
<0,10 <0,10
0,14   0,35   

591885
591891

08.07.2021
08.07.2021

MM6
MM7

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
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Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer
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Perfluorverbindingen
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds

591885 591891

-- --
-- --
-- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 12.07.2021
Einde van de analyses:  16.07.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Toegepaste methoden

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
DIN 38414-14 : 2011-08

Eigen methode (analyse conform DIN 38414-14)

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Droge stof
Perfluorbutaanzuur (PFBA) Perfluorpentaanzuur (PFPeA) Perfluorhexaanzuur (PFHxA)
Perfluorheptaanzuur (PFHpA) Perfluornonaanzuur (PFNA) Perfluordecaanzuur (PFDA)
Perfluorbutaansulfonzuur (PFBs) Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) Perfluoroctaanzuur lineair (PFOA)
Perfluoroctaanzuur vertakt (PFOA) Som Perfluoroctaanzuur (PFOA) (factor 0,7)
Perfluoroctaansulfonzuur lineair (PFOS) Perfluoroctaansulfonzuur vertakt (PFOS)
Som Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) 0,7F

Perfluorundecaanzuur (PFUnDA) Perfluordodecaanzuur (PFDoA)
Perfluortridecaanzuur (PFTrDA) Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)
Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) Perfluoroctadecaanzuur (PFODA)
Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)
Perfluordecaansulfonzuur (PFDS) 4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2FTS)
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctaansulfonzuur (6:2 FTS) 8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2FTS)
1H,1H,2H,2H-Perfluordodecaan-sulfonzuur (10:2 FTS)
Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA) N-Methylperfluoroctaansulfonamide (N-MeFOSA)
N-Methylperfluoroctaansulfonamide-azijnzuur (N-MeFOSAA)
N-Ethylperfluoroctaansulfonamide-azijnzuur (N-EtFOSAA)
8:2 Polyfluoralkylfosfaat diester (8:2 diPAP)

Voorbehandeling dmv breken (AS3000)

MM6 MM7

Opdracht   1063098   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Perfluoroctaansulfonzuur lineair (PFOS)

Perfluoroctaansulfonzuur vertakt (PFOS)

Som Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
0,7F

   #)    #)

0,31 0,48
<0,10 <0,10
0,38   0,55   

: 
: 

: 

: 
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
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Nr. 08110898
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Directeur
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ANALYSERAPPORT

16.07.2021Datum
35003840Relatienr
1063097Opdrachtnr.

Opdracht   1063097   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1282313 Nijmegen Weezenhof 5508 asbest 451549
Opdrachtacceptatie 12.07.21
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Laura Korte
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
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Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer
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Asbestbepaling in grond/puin

Aanvullende asbestgegevens
mg/kg Ds

g
%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

591883 591884

-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 12.07.2021
Einde van de analyses:  16.07.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

MMA MMB

Opdracht   1063097   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbest

Monstermassa droog
Droge stof
Gemeten Serpentijn
Gemeten Serpentijn ondergrens

Gemeten Serpentijn bovengrens

Gemeten Amfibool
Gemeten Amfibool ondergrens

Gemeten Amfibool bovengrens

Totaal asbest hechtgebonden

Totaal asbest niet hechtgebonden

S
++ ++
<2 <2

16238 14980
94,4 94,1
<0,2 <0,2

<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20

<2,0 <2,0
<2,0 <2,0

591883
591884

08.07.2021
09.07.2021

MMA
MMB

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
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e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Directeur
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Toegepaste methoden

AS3000 asbest in bodem en materialen
Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII, AP04-SB-VI

<Geen informatie>

Som gewogen asbest
Monstermassa droog Droge stof Gemeten Serpentijn
Gemeten Serpentijn ondergrens Gemeten Serpentijn bovengrens
Gemeten Amfibool Gemeten Amfibool ondergrens
Gemeten Amfibool bovengrens Totaal asbest hechtgebonden
Totaal asbest niet hechtgebonden

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Opdracht   1063097   Bodem / Eluaat

: 
: 

: 
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
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Bijlage analyseresultaten asbest mbh ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht
(g)

591883 94,4 17210 16238

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest
(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens
>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 2 325,3 100 0 0
4 - 8 mm 1,3 214,4 100 0 0
2 - 4 mm 1,5 248,8 51 0 0
1 - 2 mm 2,7 445,9 21 0 0

0.5 mm - 1 mm 11 1770,2 5 0 0

< 0.5 mm 81 13097,99 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 16102,59 0 0

<2 <2 <2

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 2
<2 <2 <2

<2 <2 <2
<0.2 <0.2 <0.2
<0.2 <0.2 <0.2

<2 <2 <2

<2 <2 <2Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest
Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

De fractie <500µm is niet onderzocht

Serpentijn asbest

Hechtgebonden

Massa 
fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 
gewicht (g)

Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

nvt

Monster Nr.

mbh

gehalte  (%)

MMA

Drogestof

Onderzoc
ht (%)

nvt
nvt

nvt

nvt

interval (mg/kg ds)

nvt

Blad 1 van 1

D
O

C
-1

3-
16

60
56

03
-N

L-
P

1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



Bijlage analyseresultaten asbest hmk ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht
(g)

591884 94,1 15914 14980

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest
(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens
>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 4 600,9 100 0 0
4 - 8 mm 4,9 730 100 0 0
2 - 4 mm 4,1 621,6 50 0 0
1 - 2 mm 4,7 708,8 20 0 0

0.5 mm - 1 mm 14 2026,6 5 0 0

< 0.5 mm 68 10175,32 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 14863,22 0 0

<2 <2 <2

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 2
<2 <2 <2

<2 <2 <2
<0.2 <0.2 <0.2
<0.2 <0.2 <0.2

<2 <2 <2

<2 <2 <2

nvt
nvt

nvt

nvt

interval (mg/kg ds)

nvt

Monster Nr.

hmk

gehalte  (%)

MMB

Drogestof

Onderzoc
ht (%)

Hechtgebonden

Massa 
fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 
gewicht (g)

Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

nvt

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest
Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

De fractie <500µm is niet onderzocht

Serpentijn asbest
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
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ANALYSERAPPORT

16.07.2021Datum
35003840Relatienr
1063097Opdrachtnr.

Opdracht   1063097   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1282313 Nijmegen Weezenhof 5508 asbest 451549
Opdrachtacceptatie 12.07.21
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Laura Korte
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

D
e 

pa
ra

m
et

er
s 

di
e 

in
 d

it 
do

cu
m

en
t w

or
de

n 
ve

rm
el

d,
 z

ijn
 g

ea
cc

re
di

te
er

d 
vo

lg
en

s 
E

N
 IS

O
/IE

C
 1

70
25

:2
01

7.
 A

lle
en

 n
ie

t-
ge

ac
cr

ed
ite

er
de

 p
ar

am
et

er
s/

re
su

lta
te

n 
zi

jn
 g

em
ar

ke
er

d 
m

et
 h

et
 s

ym
bo

ol
 "

 *
) 

".



Asbestbepaling in grond/puin

Aanvullende asbestgegevens
mg/kg Ds

g
%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

591883 591884

-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 12.07.2021
Einde van de analyses:  16.07.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

MMA MMB

Opdracht   1063097   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbest

Monstermassa droog
Droge stof
Gemeten Serpentijn
Gemeten Serpentijn ondergrens

Gemeten Serpentijn bovengrens

Gemeten Amfibool
Gemeten Amfibool ondergrens

Gemeten Amfibool bovengrens

Totaal asbest hechtgebonden

Totaal asbest niet hechtgebonden

S
++ ++
<2 <2

16238 14980
94,4 94,1
<0,2 <0,2

<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20

<2,0 <2,0
<2,0 <2,0

591883
591884

08.07.2021
09.07.2021

MMA
MMB

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer
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Toegepaste methoden

AS3000 asbest in bodem en materialen
Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII, AP04-SB-VI

<Geen informatie>

Som gewogen asbest
Monstermassa droog Droge stof Gemeten Serpentijn
Gemeten Serpentijn ondergrens Gemeten Serpentijn bovengrens
Gemeten Amfibool Gemeten Amfibool ondergrens
Gemeten Amfibool bovengrens Totaal asbest hechtgebonden
Totaal asbest niet hechtgebonden

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Opdracht   1063097   Bodem / Eluaat

: 
: 

: 
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
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Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer
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Bijlage analyseresultaten asbest mbh ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht
(g)

591883 94,4 17210 16238

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest
(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens
>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 2 325,3 100 0 0
4 - 8 mm 1,3 214,4 100 0 0
2 - 4 mm 1,5 248,8 51 0 0
1 - 2 mm 2,7 445,9 21 0 0

0.5 mm - 1 mm 11 1770,2 5 0 0

< 0.5 mm 81 13097,99 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 16102,59 0 0

<2 <2 <2

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 2
<2 <2 <2

<2 <2 <2
<0.2 <0.2 <0.2
<0.2 <0.2 <0.2

<2 <2 <2

<2 <2 <2Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest
Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

De fractie <500µm is niet onderzocht

Serpentijn asbest

Hechtgebonden

Massa 
fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 
gewicht (g)

Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

nvt

Monster Nr.

mbh

gehalte  (%)

MMA

Drogestof

Onderzoc
ht (%)

nvt
nvt

nvt

nvt

interval (mg/kg ds)

nvt
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Bijlage analyseresultaten asbest hmk ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht
(g)

591884 94,1 15914 14980

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest
(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens
>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 4 600,9 100 0 0
4 - 8 mm 4,9 730 100 0 0
2 - 4 mm 4,1 621,6 50 0 0
1 - 2 mm 4,7 708,8 20 0 0

0.5 mm - 1 mm 14 2026,6 5 0 0

< 0.5 mm 68 10175,32 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 14863,22 0 0

<2 <2 <2

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 2
<2 <2 <2

<2 <2 <2
<0.2 <0.2 <0.2
<0.2 <0.2 <0.2

<2 <2 <2

<2 <2 <2

nvt
nvt

nvt

nvt

interval (mg/kg ds)

nvt

Monster Nr.

hmk

gehalte  (%)

MMB

Drogestof

Onderzoc
ht (%)

Hechtgebonden

Massa 
fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 
gewicht (g)

Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

nvt

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest
Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

De fractie <500µm is niet onderzocht

Serpentijn asbest
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ANALYSERAPPORT

28.07.2021Datum
35003840Relatienr
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Opdracht   1067032   Water

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
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Opdrachtacceptatie 23.07.21
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Laura Korte
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l

612260 612261 612262 612263 612264

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
Pb 101 F(1,9-2,9) Pb 102 F(1,9-2,9) Pb 301 F(2,7-3,7) Pb 302 F(2,7-3,7) Pb 306 F(2,7-3,7)

Opdracht   1067032   Water

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S

   #)

   #)    #)    #)    #)    #)

   #)    #)    #)    #)    #)

34
<0,20

2,6
<2,0

<0,05
<2,0
<2,0

5,8
<10

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

<0,020
<0,20

<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

12 1,0 0,69 0,17 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

12   1,1   0,76   0,24   0,14   

12   1,1   0,83   0,31   0,21   
4,3 1,6 0,73 <0,20 <0,20
7,7 25 14 <0,10 0,17

612260
612261
612262
612263
612264

Pb 101 F(1,9-2,9)
Pb 102 F(1,9-2,9)
Pb 301 F(2,7-3,7)
Pb 302 F(2,7-3,7)
Pb 306 F(2,7-3,7)

23.07.2021
23.07.2021
23.07.2021
23.07.2021
23.07.2021

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

612260 612261 612262 612263 612264

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 24.07.2021
Einde van de analyses:  28.07.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice

Pb 101 F(1,9-2,9) Pb 102 F(1,9-2,9) Pb 301 F(2,7-3,7) Pb 302 F(2,7-3,7) Pb 306 F(2,7-3,7)

Opdracht   1067032   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S
S
S
S

S

S

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
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Toegepaste methoden
eigen methode

Protocollen AS 3100

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1067032   Water

*): 

: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1067032, Analysis No. 612260, created at 27.07.2021 12:02:42

Monster beschrijving: Pb 101 F(1,9-2,9)

[@ANALYNR_START=612260]
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1 Inleiding 

Het projectgebied bevindt zich aan de Weezenhof te Nijmegen en omvat het winkelcentrum Weezenhof. De 
eigenaar is voornemens op deze locatie een nieuw complex te realiseren met 118 appartementen, een ge-
zondheidscentrum en winkels. Hiertoe worden de nog resterende gebouwen op het terrein gesloopt (deels na 
gereedkomen van de nieuwbouw). De exacte planning is nog niet bekend. 
 
Bij dergelijke ruimtelijke ingrepen dient rekening gehouden te worden met beschermde gebieden, houtopstan-
den en plant- en diersoorten. De Wet natuurbescherming omvat de regelgeving betreffende deze soorten en 
gebieden. De Wet natuurbescherming is van kracht sinds januari 2017 en vervangt de drie oude wetten: ‘Na-
tuurbeschermingswet 1998’, ‘Boswet’ en ‘Flora- en Faunawet’. Doelstelling van de Wet natuurbescherming is 
bescherming van de biodiversiteit, decentralisatie van verantwoordelijkheden en vereenvoudiging van regel-
geving. 

1.1 Doelstelling rapport 

Het doel van dit verkennend onderzoek is het inzichtelijk brengen van de eventuele aanwezigheid van wettelijk 
beschermde plant- en diersoorten in en direct rondom het projectgebied. Daarnaast wordt de ligging van het 
projectgebied ten opzichte van beschermde natuurgebieden onderzocht. Op basis van deze soorten- en ge-
biedsinformatie worden uitspraken gedaan over mogelijke effecten van de voorgenomen ontwikkeling en even-
tuele noodzakelijke vervolgstappen (vervolgonderzoeken). 
 
GRAS Advies voert verkennende veldonderzoeken uit volgens de geldende soortprotocollen. De heer M. Wit-
jes (BSc), de heer R.M. Smit (MSc) en mevrouw K.J.M. Degen zijn middels opleiding en ervaring bevoegd 
voor de verrichte werkzaamheden. Daarnaast is het project uitgevoerd volgens het kwaliteitshandboek van 
GRAS Advies. Het kwaliteit managementsysteem van GRAS Advies is ISO NEN-EN-ISO 9001:2015 gecerti-
ficeerd. 
 

 
 
Afbeelding 1.1: Nijmegen, provincie Gelderland 
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1.2 Samenvatting 

Natura 2000-gebied 
Het projectgebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-
gebied is Rijntakken op ca. 6,47 km afstand van het projectgebied en wordt hiervan gescheiden door agrarisch 
gebied en de bebouwde kom van Nijmegen en Weurt. Andere Natura 2000-gebieden liggen op grotere afstand 
(> 9,3 km en 10,53 km) van het projectgebied. Het projectgebied is niet direct zichtbaar vanuit omliggende 
Natura 2000-gebieden. Van optische verstoring van soorten in Natura 2000-gebieden is derhalve geen sprake. 
Gelet op de ligging van het projectgebied en de beperkte impact van de ingreep, kan verstoring van soorten 
in Natura 2000-gebieden door licht en geluid op voorhand worden uitgesloten. Een substantieel, negatief effect 
van de voorgenomen ontwikkeling in de toekomstige gebruiksfase op de stikstofemissie en daarmee op Natura 
2000-gebieden is niet aannemelijk, maar kan desgewenst nader onderzocht worden middels een AERIUS 
berekening. Er is geen sprake van significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden, het aanvragen van een 
vergunning op grond van de Wet natuurbescherming is niet aan de orde. 
 
Natuurnetwerk Nederland 
Het projectgebied maakt geen onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Het dichtstbijzijnde gebied 
behorende tot het Natuurnetwerk Nederland betreft aangrenzende percelen op 530 m afstand van het project-
gebied. Het projectgebied wordt van dit Natuurnetwerk Nederland gebied gescheiden door bebouwing.  
Aangezien het projectgebied buiten de begrenzing van het NNN ligt en de provinciale ruimtelijke verordening 
van de provincie Gelderland geen bepalingen ten aanzien van externe werking kent, is nadere toetsing ten 
aanzien van NNN niet noodzakelijk. 
 
Vleermuizen 
In één van de gebouwen (bijlage 4) zijn tijdens het veldbezoek openingen aangetroffen die groot genoeg en 
geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. De bomen in het noorden en westen van het projectgebied 
(bijlage 4) vormen een lijnachtige structuur die mogelijk geschikt is als vliegroute. De bomen aan de oost- en 
zuidzijde het gebouw, kunnen mogelijk dienen als foerageergebied. 
 
Een nader onderzoek naar het gebruik van het projectgebied door vleermuizen is benodigd. 
 
Vogels 
Er zijn geen broedende vogels aangetroffen. Er zijn wel meerdere waarnemingen gedaan van vogels vliegend 
boven het terrein en/of zittend in bomen of struiken in de directe omgeving, te weten ekster, mus, merel, kraai 
en houtduif. Het projectgebied is (onderdeel van) het leefgebied voor o.a. zangvogels. Het kan zijn dat zang-
vogels de bomen en struiken in het projectgebied gaan gebruiken als broedlocatie. Verstoring van broedvogels 
kan voorkomen worden door de voorgenomen werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren Het 
broedseizoen is globaal aan te geven tussen 15 maart en 15 juli, afhankelijk van de weersomstandigheden. 
Eerdere en latere broedgevallen zijn ook beschermd conform de Wet natuurbescherming. Als toch gewerkt 
wenst te worden tijdens het broedseizoen, dienen de aanwezige bosschages niet verstoort te worden. Ook is 
het mogelijk vlak voor de werkzaamheden het onderzoeksgebied te late controleren op de aanwezigheid van 
broedende vogels door een deskundig ecoloog. 
 
Zorgplicht 
De aannemer behoudt te allen tijde zijn of haar zorgplicht: ‘’De zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende 
zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende planten en dieren, alsmede voor hun directe leefomge-
ving. In praktijk betekent dit het a) voorkomen, b) beperken en c) ongedaan maken van schadelijke handelin-
gen voor de natuur.” 

1.3 Uitgangspunten 

Als uitgangspunt voor deze rapportage is de inkomende e-mail van de heer S. Dyckhoff op 5-2-2021 met als 
onderwerp ‘winkelcentrum weezenhof’ en met verwijzing naar de offerte van 9-2-2021. 
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1.4 Projectgebied 

Het projectgebied is gelegen in Nijmegen (Afb. 1.2). Het is gelegen in de wijk Weezenhof. Het gebied grenst 
aan de zuidzijde aan agrarische percelen, hiervan gescheiden door bebouwing. Aan de westzijde grenst het 
aan een spoorlijn, gescheiden door bebouwing. Aan de oostzijde ligt het Maas-Waalkanaal. Aan de noordzijde 
bevindt zich de Van Boetbergweg. 
 
Het projectgebied heeft een oppervlakte van ca. 19000 m2, en bestaat uit bebouwing met parkeergelegenheid 
(Afb. 1.3). Op het terrein bevinden zich tevens groenstroken met struweel en bomen. 
 

 
Afbeelding 1.2: Ligging van het projectgebied (binnenste rode kader). 
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Afbeelding 1.3: Luchtfoto van het projectgebied (binnen het rode kader). 
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2 Wet natuurbescherming 

De oude natuurwetgeving met ‘de Natuurbeschermingswet 1998’ en ‘de Flora- en Faunawet’ is per januari 
2017 veranderd in de Wet natuurbescherming. Hieronder wordt de inhoud van de Wet natuurbescherming 
toegelicht. 

2.1 Natura 2000 

De bescherming van de ca. 164 Natura 2000-gebieden in Nederland blijft behouden 
in de Wet natuurbescherming. In Natura 2000-gebieden zijn de Europese richtlijnen 
van kracht. De Europese Unie (EU) heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die 
van grote waarde is. Om deze natuur te behouden, heeft de Europese Unie het initia-
tief genomen voor Natura 2000. Natura 2000 is de overkoepelende naam voor gebie-
den die worden beschermd vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Nederland telt ruim 
160 Natura 2000-gebieden, welke onderdeel uitmaken van een samenhangend net-
werk van natuurgebieden in de Europese Unie. 
 
Aanwijzingsprocedure 
Natura 2000-gebieden worden formeel aangewezen. Per gebied is er een aanwijzingsdocument gemaakt door 
het ministerie met daarin: 
● Instandhoudingsdoelen; welke doelsoorten en habitats gaat het, en wat is de doelstelling ten aanzien van 

die soorten en/of habitats; 
● Begrenzing; welk areaal is beschermd. 
 
Beheerplannen 
Voor ieder gebied moet binnen drie jaar een beheerplan worden vastgesteld. In het beheerplan staat welke 
natuurwaarden er zijn of deze moeten worden beschermd en/of ontwikkeld. Er staat ook in hoe het gereali-
seerd moet worden. Verder wordt er in aangegeven welke externe facturen de instandhoudingsdoelen moge-
lijk negatief kunnen beïnvloeden. Deze beheerplannen worden vastgesteld door het Rijk of door de Provincie. 
 
Vergunning 
Voor de uitvoering van werkzaamheden welke mogelijk schade toebrengen aan een door Natuurbescher-
mingswet beschermd gebied, geldt dat deze acties in principe verboden zijn. Indien een groter maatschappelijk 
belang aanwezig is, dient er een vergunningsprocedure te worden doorlopen. Hierbij geldt de volgende regel: 
‘activiteiten mogen in principe alleen worden uitgevoerd wanneer er geen significante schade aan beschermde 
natuurwaarde ontstaat’. 
 
Beschermde Natuurmonumenten 
Voorheen waren naast Natura 2000-gebieden ook Beschermde Natuurmonumenten beschermd conform de 
gebiedsbescherming. De bescherming van Beschermde Natuurmonumenten is vervallen. Provincies kunnen 
wel besluiten om deze gebieden alsnog te beschermen via het provinciale beleid. De provincie voegt de ge-
bieden toe aan het Natuurnetwerk Nederland of wijst ze aan als bijzonder provinciaal natuurgebied of -land-
schap. 

2.2 Natuurnetwerk Nederland 

Aanvullend op de natuurwetgeving is er natuurbeleid. Natuurbeleid is een zachter kader dan de natuurwetge-
ving, maar is eveneens van belang voor ruimtelijke plannen. Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands 
netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Het 
netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. Via de 
Nota Ruimte is het toetsingskader voor het Natuurnetwerk Nederland geregeld. 
 
In Natuurnetwerk Nederland liggen de volgende natuurgebieden: 
● Bestaande natuurgebieden (waaronder de 20 Nationale Parken) 
● Gebieden waar nieuwe natuur wordt aangelegd 
● Landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer 
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● Ca. 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, het Nederlandse deel van de Noordzee en de Wad-
denzee 

● Alle Natura 2000-gebieden 

2.3 Houtopstanden 

De Wet natuurbescherming spreekt over een houtopstand indien sprake is van een zelfstandige eenheid van 
bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, die: 
a een oppervlakte grond beslaat van tien are of meer, of 
b bestaat uit een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, gerekend over het totaal aantal rijen 
 
De Wet natuurbescherming heeft geen betrekking op: 
a houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom; 
b houtopstanden op erven of in tuinen; 
c fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 
d naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar; 
e kweekgoed; 
f uit populieren of wilgen bestaande: 

1 wegbeplantingen; 
2 beplantingen langs waterwegen, en 
3 eenrijige beplantingen langs landbouwgronden; 

g het dunnen van een houtopstand; 
h uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie 

van houtige biomassa, indien zij: 
1 ten minste eens per tien jaar worden geoogst; 
2 bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aaneenge-

sloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter, en 
3 zijn aangelegd na 1 januari 2013. 

 
Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met uitzondering van het 
periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande melding daarvan bij gedeputeerde staten (Artikel 
4.2). 

2.4 Soortenbescherming 

De Wet natuurbescherming benoemt niet welke concrete activiteiten wel of niet zijn toegestaan. Het uitgangs-
punt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdruk-
kelijk is toegestaan. Er is een stappenplan opgesteld door Ministerie van Economische Zaken (Bijlage 4). Met 
dit stappenplan kan worden bepaald of een ontheffing nodig is of dat er gebruik kan worden gemaakt van een 
vrijstelling. 
 
Bevoegdheid 
De bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen ligt bij de provincies. Enkel bij ruimtelijke 
ingrepen waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, blijft het Rijk het bevoegd gezag. 
 
Beschermingsregime 
De Wet Natuurbescherming kent de onderstaande beschermingsregimes. Elk van deze beschermingsregime 
kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor een vrijstelling of ontheffing van de verboden. 
● Soorten van de Vogelrichtlijn 
● Soorten van de Habitatrichtlijn, Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn 
● Andere soorten (bescherming vanuit nationaal oogpunt) 
 
Om te mogen afwijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan de volgende cri-
teria zijn voldaan. 
● Er mag worden afgeweken als er geen andere bevredigende oplossing voor de handeling mogelijk is 
● Tegenover de afwijking van het verbod moet een in de wet genoemd belang staan (bijv. volksgezondheid 

of openbare veiligheid) 
● De ingreep mag geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van een soort 
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De verbodsbepalingen voor Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten zijn gericht op bescherming van de individuen 
van de soorten. De verbodsbepalingen mogen enkel overtreden worden met een ontheffing (het ‘nee, tenzij-
principe’). Bij het besluit of een afwijking van het verbod kan worden toegestaan, wordt niet gekeken naar de 
gevolgen van deze afwijking voor het individuele plant of dier, maar naar de gevolgen voor de instandhouding 
van de betrokken soort. 
 
Zorgplicht 
Iedereen dient voldoende rekening te houden met in het wild levende dieren en planten en de directe leefom-
geving. ‘’De zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende 
planten en dieren, alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar 
gesteld; de zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 
 
Vrijstelling regelgeving 
In veel gevallen is er geen ontheffing nodig, maar kan er gebruik worden gemaakt van een vrijstelling. Een 
vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod. Er zijn diverse vrijstellingen van de verboden voor be-
schermde soorten mogelijk. Bekende voorbeelden van vrijstellingen zijn onder meer het toepassen van de 
gedragscode of wanneer de werkzaamheden plaatsvinden in het kader van een Programmatische Aanpak of 
een Provinciale verordening. 
 
Verbodsbepalingen 
De verbodsbepalingen betreffende beschermde soorten Vogelrichtlijn, artikel 3.1 
lid 1 Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld 

in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen. 
lid 2 Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te 

vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. 
lid 3 Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben. 
lid 4 Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 
lid 5 Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed 

is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 
 
De verbodsbepalingen betreffende beschermde soorten Habitatrichtlijn, artikel 3.2 
Lid 1 Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Ha-

bitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen. 

lid 2 Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren. 
lid 3 Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te 

rapen. 
lid 4 Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te 

beschadigen of te vernielen. 
lid 5 Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage 

I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzame-
len, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

 
De verbodsbepalingen betreffende andere soorten, artikel 3.3 
lid 1 Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden: 
onderdeel a In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van 

de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen; 
onderdeel b de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk 

te beschadigen of te vernielen, of 
onderdeel c vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te 
vernielen. 

 
Gedragscodes 
In de Wet natuurbescherming is de mogelijkheid opgenomen om een vrijstelling te verkrijgen indien wordt 
gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode (art 3.31). In de mogelijkheid die de wet biedt, wordt ook 
aangegeven dat er met betrekking tot de Europees beschermde soorten een gedragscode kan worden goed-
gekeurd voor ruimtelijke ontwikkelingen (naast beheer en onderhoud, waarvoor in de Flora- en Faunawet 
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reeds een vrijstelling gold als werd gewerkt conform een goedgekeurde gedragscode). Hoewel de mogelijk-
heid wel wordt geboden, zijn er bij het opstellen van het stappenplan nog géén gedragscodes goedgekeurd 
voor de nieuwe beschermde soorten of voor de Europees beschermde soorten voor ruimtelijke ontwikkelingen. 
Hier dient rekening mee te worden gehouden bij de bepaling of een gedragscode van toepassing is voor de 
type ingreep en de voorkomende beschermde soorten. 
 
  



 
 
  

Verkennend onderzoek (quickscan) flora en fauna Wet natuurbescherming 
Weezenhof te Nijmegen 

 
 

 
Projectcode: P01590 Pagina 13 van 21  
Versie: Definitief  
  

 
 
 

3 Werkwijze 

Ten behoeve van deze quickscan flora & fauna is op twee manieren onderzocht of de voorgenomen ruimtelijke 
ingrepen mogelijk een negatief effect hebben op beschermde gebieden, plantensoorten en diersoorten en 
houtopstanden. 
 
Bureauonderzoek 
Tijdens een voorbereidend bureauonderzoek is informatie verzameld over: 
a het projectgebied en de positie van het projectgebied t.o.v. beschermde gebieden in de omgeving van het 

projectgebied (Hoofdstuk 4. Resultaten beschermde gebieden) 
b de ligging van de te kappen houtopstanden ten opzichte van de bebouwde kom grens (Hoofdstuk 5: Re-

sultaten houtopstanden) 
c waarnemingen van plant- en diersoorten in het projectgebied en in de omgeving van het projectgebied 

(Hoofdstuk 6: Resultaten beschermde soorten) 
 
Veldonderzoek 
Op basis van één verkennend veldonderzoek is de (kans op) aanwezigheid van wettelijk beschermde plant- 
en diersoorten onderzocht in het projectgebied en in de directe omgeving van het projectgebied. Het terrein is 
onderzocht op basis van terreingesteldheid, potentiële aanwezigheid van beschermde soorten alsook de aan-
wezigheid van biotopen die geschikt zijn voor beschermde soorten. Hierbij is gebruik gemaakt van bekende 
natuurinformatie (NDFF, waarneming.nl). Daarnaast is het omliggende gebied globaal geanalyseerd waarmee 
een inschatting gemaakt kan worden of het projectgebied geschikt kan zijn als leefgebied voor beschermde 
soorten.  
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4 Resultaten beschermde gebieden  

4.1 Natura 2000-gebieden 

Het projectgebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied (Afbeelding 4.1). Het dichtstbijzijnde 
Natura 2000-gebied is Rijntakken op ca. 6,47 km afstand van het projectgebied en wordt hiervan gescheiden 
door agrarisch gebied en de bebouwde kom van Nijmegen en Weurt. Andere Natura 2000-gebieden liggen op 
grotere afstand (> 9,3 km en 10,53 km) van het projectgebied. 
 
Het projectgebied is niet direct zichtbaar vanuit omliggende Natura 2000-gebieden. Van optische verstoring 
van soorten in Natura 2000-gebieden is derhalve geen sprake. Gelet op de ligging van het projectgebied en 
de beperkte impact van de ingreep, kan verstoring van soorten in Natura 2000-gebieden door licht en geluid 
op voorhand worden uitgesloten. Een substantieel, negatief effect van de voorgenomen ontwikkeling op de 
stikstofemissie in de toekomstige gebruiksfase en daarmee op Natura 2000-gebieden is niet aannemelijk, 
maar kan desgewenst nader onderzocht worden middels een AERIUS berekening. Er is geen sprake van 
significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden, het aanvragen van een vergunning op grond van de Wet 
natuurbescherming is niet aan de orde. 
 

 
Afbeelding 4.1: Ligging van het projectgebied (binnenste rode kader) t.o.v. Natura 2000-gebied (blauw/groen/geel). 
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4.2 Natuurnetwerk Nederland 

Het projectgebied maakt geen onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland (Afbeelding 4.2). Het dichtst-
bijzijnde gebied behorende tot het Natuurnetwerk Nederland betreft aangrenzende percelen op 530m afstand 
van het projectgebied. Het projectgebied wordt van dit Natuurnetwerk Nederland gebied gescheiden door be-
bouwing. 
 
Aangezien het projectgebied buiten de begrenzing van het NNN ligt en de provinciale ruimtelijke verordening 
van de provincie Gelderland geen bepalingen ten aanzien van externe werking kent, is nadere toetsing ten 
aanzien van NNN niet noodzakelijk.  
 

 
Afbeelding 4.2: Ligging van het projectgebied (binnenste rode kader) ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland 
(beige). 
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5 Resultaten houtopstanden 

Het projectgebied bevindt zich binnen de bebouwde kom. Daarmee is het onderdeel Houtopstanden van de 
Wet natuurbescherming niet van toepassing op het projectgebied. Daarnaast worden de aanwezige (monu-
mentale) bomen behouden. 

6 Resultaten beschermde soorten 

6.1 Karakteristieken 

Tijdens het locatieonderzoek zijn in het projectgebied verschillende elementen aangetroffen (Tabel 6.2). De 
foto’s in bijlage 3 geven een impressie van de situatie ter plaatse. 
 
Tabel 6.1: Gegevens inspectiedatum locatiebezoek. 

 
Controleur K.J.M. Degen 
Datum Dinsdag 1 juni 2021 
Dagdeel Ochtend 
Weer Droog, zonnig, 20Cº, wind OZO, 2Bft 

 
Tabel 6.2: Aangetroffen elementen. 

Elementen Aanwezig Omschrijving 
Gebouwen Ja Bedrijfspanden  
Water Nee - 
Houtachtige vegetatie Ja Diverse (monumentale) bomen, diverse struiken 
Kruidachtige vegetatie Ja Grasveld, regelmatig gemaaid 
Moeras en verlandingszone Nee - 
Agrarisch gebied Nee - 
Werken Nee - 
Erf / tuin / privé Nee - 
Bestrating / verharding Ja Bestrating 

6.2 Flora 

Het veldbezoek vond plaats in het groeiseizoen van planten zodat een goede indruk is verkregen van de 
aanwezige soorten. Hierbij is de aanwezigheid vastgesteld van enkele algemeen voorkomende grassoorten 
en kruiden waaronder straatgras en hondsdraf. Tijdens het veldbezoek zijn geen bijzondere of beschermde 
plantensoorten aangetroffen, op de monumentale bomen na. Gezien de huidige inrichting van het projectge-
bied is het niet aannemelijk dat beschermde plantensoorten in het projectgebied voorkomen. 
 
Een nader onderzoek naar beschermde flora en/of een ontheffingsaanvraag is niet benodigd. 

6.3 Landzoogdieren 

Steenmarter 
Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen van steenmarter aangetroffen. Er zijn geen waarnemingen bekend 
van de steenmarter in de directe omgeving van het projectgebied (NDFF). Eén gebouw heeft openingen die 
geschikt zijn voor steenmarter om door naar binnen te gaan. In de directe omgeving van het gebouw is alleen 
bestrating aanwezig en geen schuilmogelijkheden in de vorm van struweel. Er zijn geen krabsporen aange-
troffen op het gebouw. Het is daarom redelijkerwijs uitgesloten dat de steenmarter het gebouw gebruikt als 
nest- of rustlocatie. De vegetatie in het oosten van het projectgebied is matig geschikt als foerageergebied 
voor de steenmarter. De aanwezige vegetatie en bebouwing in de omgeving is geschikt als hoogwaardig leef-
gebied voor de steenmarter. De beoogde ontwikkeling heeft geen significant negatief effect op de steenmarter. 
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Kleine marterachtigen 
Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen van kleine marterachtigen aangetroffen. Er zijn geen waarnemingen 
bekend van kleine marterachtigen in de directe omgeving van het projectgebied (NDFF). De aanwezige vege-
tatie in het oostelijke deel van het projectgebied is matig geschikt als leefgebied voor kleine marters. Het gaat 
om een geïsoleerd klein gebied, omsloten door wegen en bebouwing. Het is wel mogelijk dat de vegetatie in 
het projectgebied gebruikt wordt door passerende exemplaren. Aangezien er in de directe omgeving veel 
hoogwaardig leefgebied aanwezig is, is van een significant negatief effect door de geplande ontwikkeling op 
de kleine marterachtigen geen sprake. 
 
Overige landzoogdieren 
Tijdens het veldbezoek zijn geen zoogdieren of sporen van zoogdieren aangetroffen. Gezien de omgeving 
kunnen soorten als egel en algemene muizensoorten worden verwacht. Het projectgebied is onderdeel van 
de leefomgeving van deze soorten. De bovengenoemde soorten zijn beschermd conform de Wet natuurbe-
scherming ‘andere soorten’, maar staan ook in de categorie ‘vrijgestelde soorten’. Dit houdt in dat bij uitvoering 
van de werkzaamheden in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling geldt voor deze soort. 
Wel geldt te allen tijde de zorgplicht voor de uitvoerende partij. 

6.4 Vleermuizen 

Een vleermuisonderzoek valt buiten het kader van een quickscan. Wel is de potentie onderzocht van het pro-
jectgebied voor vleermuizen en is gelet op sporen. Verblijfplaatsen van vleermuizen bevinden zich in holten 
van bomen en besloten of donkere ruimten van gebouwen. 
 
Er is onderzocht welke soorten redelijkerwijs of mogelijk te verwachten zijn aan de hand van het landschap, 
de omgeving en gekend verspreidingsbeeld. Daarna is onderzocht welke functies voor vleermuizen mogelijk 
voorkomen in het projectgebied. Als richtlijn is hiervoor de checklist van het huidig geldende Vleermuisprotocol 
(2021) aangehouden. Het gaat om voor vleermuis van belang zijnde objecten die door de beoogde activiteit 
of plan, in relevante mate worden aangetast. Foerageergebied en vliegroutes zijn alleen beschermd als ze 
essentieel zijn voor het goede voortbestaan van de soort ter plaatse. 
 
Verblijfplaats 
In één van de gebouwen (bijlage 4) zijn tijdens het veldbezoek openingen aangetroffen die groot genoeg en 
geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. De aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in het 
projectgebied kan daarom op voorhand niet worden uitgesloten. Bij de sloop van het gebouw gaan er mogelijk 
verblijfplaatsen van vleermuizen verloren. Een nader onderzoek naar beschermde gebouw bewonende vleer-
muizen is benodigd. 
 
Foerageergebied 
De (monumentale) bomen en struiken in combinatie met het grasveld zijn in potentie geschikt als foerageer-
gebied voor vleermuizen. Buiten de projectgrenzen maar in de directe omgeving zijn tuinen, bosschages en 
open veld aanwezig die mede kunnen dienen als (hoogwaardig) foerageergebied voor vleermuizen. 
 
Vliegroute 
De aanwezige bomen in het noorden en westen van het projectgebied (bijlage 4) vormen een lijnachtige struc-
tuur die mogelijk geschikt is als vliegroute. Een eventuele functie als vliegroute voor vleermuizen is redelijker-
wijs niet uitgesloten. 
 
Een nader onderzoek naar het gebruik van het projectgebied door vleermuizen is benodigd. 
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6.5 Vogels 

Jaarrond beschermde vogelnesten 
Tijdens het veldbezoek zijn de bomen en bosschages gecontroleerd op jaarrond beschermde nesten. Er zijn 
in de bomen of struiken geen nesten aangetroffen hiervan. Voor gebouw bewonende broedvogels waarvan 
de nesten jaarrond beschermd zijn, zoals de huismus en gierzwaluw, geldt dat het gebouw niet geschikt is als 
potentiële nestlocatie. 
 
Broedvogels 
Er zijn meerdere waarnemingen gedaan van vogels vliegend boven het terrein en/of zittend in bomen of strui-
ken in de directe omgeving, te weten ekster, mus, merel, kraai en houtduif. Het projectgebied is (onderdeel 
van) het leefgebied voor o.a. zangvogels. Het kan zijn dat zangvogels de bomen en struiken in het projectge-
bied gaan gebruiken als broedlocatie. Verstoring van broedvogels kan voorkomen worden door de voorgeno-
men werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren Het broedseizoen is globaal aan te geven tussen 
15 maart en 15 juli, afhankelijk van de weersomstandigheden. Eerdere en latere broedgevallen zijn ook be-
schermd conform de Wet natuurbescherming. Als toch gewerkt wenst te worden tijdens het broedseizoen, 
dienen de aanwezige bosschages niet verstoort te worden. Ook is het mogelijk vlak voor de werkzaamheden 
het onderzoeksgebied te late controleren op de aanwezigheid van broedende vogels door een deskundig 
ecoloog. 
 
Een nader onderzoek naar beschermde vogels en/of een ontheffingsaanvraag is niet benodigd. 

6.6 Amfibieën 

In het projectgebied liggen geen geschikte voortplantingsbiotopen voor amfibieën. Tijdens het veldbezoek zijn 
geen amfibieën waargenomen. Het is mogelijk dat de gewone pad het projectgebied gebruikt als leefomge-
ving. Deze soort is beschermd conform de Wet natuurbescherming ‘Andere soorten’, maar staan ook op de 
categorie met ‘vrijgestelde soorten’. Dit houdt in dat bij uitvoering van de werkzaamheden in het kader van een 
ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling geldt voor deze soort. Wel geldt te allen tijde de zorgplicht voor de 
uitvoerende partij. 
 
Een nader onderzoek naar beschermde amfibieën en/of een ontheffingsaanvraag is niet benodigd. 

6.7 Reptielen 

In het projectgebied zijn geen reptielen aangetroffen. Er zijn ook geen biotopen aangetroffen die geschikt zijn 
voor reptielen. 
 
Een nader onderzoek naar beschermde reptielen en/of een ontheffingsaanvraag is niet benodigd. 

6.8 Vissen 

In het projectgebied bevinden zich geen biotopen die geschikt zijn voor vissen. 
 
Een nader onderzoek naar beschermde vissen en/of een ontheffingsaanvraag is niet benodigd. 

6.9 Ongewervelden 

Tijdens het veldbezoek zijn geen ongewervelden waargenomen. Vanwege het ontbreken van de voor be-
schermde ongewervelden benodigde specifieke habitats, is het niet aannemelijk dat beschermde soorten on-
gewervelden in het projectgebied aanwezig zijn. 
 
Een nader onderzoek naar beschermde ongewervelden en/of een ontheffingsaanvraag is niet benodigd. 
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7 Conclusies en advies 

7.1 Natura 2000-gebied 

Het projectgebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-
gebied is Rijntakken op ca. 6,47 km afstand van het projectgebied en wordt hiervan gescheiden door agrarisch 
gebied en de bebouwde kom van Nijmegen en Weurt. Andere Natura 2000-gebieden liggen op grotere afstand 
(> 9,3 km en 10,53 km) van het projectgebied. Het projectgebied is niet direct zichtbaar vanuit omliggende 
Natura 2000-gebieden. Van optische verstoring van soorten in Natura 2000-gebieden is derhalve geen sprake. 
Gelet op de ligging van het projectgebied en de beperkte impact van de ingreep, kan verstoring van soorten 
in Natura 2000-gebieden door licht en geluid op voorhand worden uitgesloten. Een substantieel, negatief effect 
van de voorgenomen ontwikkeling op de stikstofemissie in de toekomstige gebruiksfase en daarmee op Natura 
2000-gebieden is niet aannemelijk, maar kan desgewenst nader onderzocht worden middels een AERIUS 
berekening. Er is geen sprake van significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden, het aanvragen van een 
vergunning op grond van de Wet natuurbescherming is niet aan de orde. 

7.2 Natuurnetwerk Nederland 

Het projectgebied maakt geen onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Het dichtstbijzijnde gebied 
behorende tot het Natuurnetwerk Nederland betreft aangrenzende percelen op 530m afstand van het project-
gebied. Het projectgebied wordt van dit Natuurnetwerk Nederland gebied gescheiden door bebouwing.  
Aangezien het projectgebied buiten de begrenzing van het NNN ligt en de provinciale ruimtelijke verordening 
van de provincie Gelderland geen bepalingen ten aanzien van externe werking kent, is nadere toetsing ten 
aanzien van NNN niet noodzakelijk. 

7.3 Beschermde soorten 

Uit het veldonderzoek zijn de volgende restricties naar voren gekomen: 
 
Vleermuizen 
In één van de gebouwen (bijlage 4) zijn tijdens het veldbezoek openingen aangetroffen die groot genoeg en 
geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. De aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in het 
projectgebied kan daarom op voorhand niet worden uitgesloten. Bij de sloop van het gebouw gaan er mogelijk 
verblijfplaatsen van beschermde vleermuizen verloren. 
 
Foerageergebied 
De (monumentale) bomen en struiken in combinatie met het grasveld zijn in potentie geschikt als foerageer-
gebied voor vleermuizen. Buiten de projectgrenzen maar in de directe omgeving zijn tuinen, bosschages en 
open veld aanwezig die mede kunnen dienen als (hoogwaardig) foerageergebied voor vleermuizen. 
 
Vliegroute 
De aanwezige bomen in het noorden en westen van het projectgebied (bijlage 4) vormen een lijnachtige struc-
tuur die mogelijk geschikt is als vliegroute. Een eventuele functie als vliegroute voor vleermuizen is redelijker-
wijs niet uitgesloten. 
 
Een nader onderzoek naar beschermde gebouw bewonende vleermuizen, een mogelijke vliegroute en/of een 
ontheffingsaanvraag is benodigd. 
 
Kleine marterachtigen 
Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen van kleine marterachtigen aangetroffen. Er zijn geen waarnemingen 
bekend van kleine marterachtigen in de directe omgeving van het projectgebied (NDFF). De aanwezige vege-
tatie in het oostelijke deel van het projectgebied is matig geschikt als leefgebied voor kleine marters. Het gaat 
om een geïsoleerd klein gebied, omsloten door wegen en bebouwing. Het is wel mogelijk dat de vegetatie in 
het projectgebied gebruikt wordt door passerende exemplaren. Aangezien er in de directe omgeving veel 
hoogwaardig leefgebied aanwezig is, is van een significant negatief effect door de geplande ontwikkeling op 
de kleine marterachtigen geen sprake. 
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Vogels 
Er zijn geen broedende vogels aangetroffen. Er zijn wel meerdere waarnemingen gedaan van vogels vliegend 
boven het terrein en/of zittend in bomen of struiken in de directe omgeving, te weten ekster, mus, merel, kraai 
en houtduif. Het projectgebied is (onderdeel van) het leefgebied voor o.a. zangvogels. Het kan zijn dat zang-
vogels de bomen en struiken in het projectgebied gaan gebruiken als broedlocatie. Verstoring van broedvogels 
kan voorkomen worden door de voorgenomen werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren Het 
broedseizoen is globaal aan te geven tussen 15 maart en 15 juli, afhankelijk van de weersomstandigheden. 
Eerdere en latere broedgevallen zijn ook beschermd conform de Wet natuurbescherming. Als toch gewerkt 
wenst te worden tijdens het broedseizoen, dienen de aanwezige bosschages niet verstoort te worden. Ook is 
het mogelijk vlak voor de werkzaamheden het onderzoeksgebied te late controleren op de aanwezigheid van 
broedende vogels door een deskundig ecoloog. 

7.4 Zorgplicht 

De aannemer behoudt te allen tijde zijn of haar zorgplicht: ‘’De zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende 
zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende planten en dieren, alsmede voor hun directe leefomge-
ving. In praktijk betekent dit het a. voorkomen, b. beperken en c. ongedaan maken van schadelijke handelingen 
voor de natuur.” 

Bronnen 
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Bijlage 1: Impressie projectgebied 

 

Mogelijke verblijfplaatsen, foerageergebied 
en vliegroute voor vleermuizen 
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Bijlage 2: Toelichting verkennend onderzoek (quickscan) flora en fauna 

In het verkennend onderzoek (quickscan) flora en fauna in het kader van de Wet natuurbescherming wordt 
onderzoek gedaan naar het mogelijk voorkomen van beschermde plant- en diersoorten in het projectgebied. 
Ook wordt de ligging van het projectgebied onderzocht t.o.v. beschermde gebieden behorende tot het Natura 
2000 netwerk en Natuurnetwerk Nederland. De volgende werkzaamheden behoren tot het verkennend onder-
zoek. 
 
Voorbereidend onderzoek 
● Verzamelen van gebiedsinformatie 
● Verzamelen van soorteninformatie en verspreidingsgebied 
● Informatie verzamelen over voorgenomen werkzaamheden in het projectgebied 
 
Verkennend veldonderzoek met inspectie van het terrein en/of gebouwen 
● Tijdens het veldonderzoek wordt het projectgebied en de directe omgeving geïnventariseerd op de aan-

wezigheid van beschermde plant- en diersoorten. Ook wordt gekeken of het projectgebied geschikt is als 
habitat voor beschermde soorten. Het verkennend veldonderzoek geeft daarmee inzicht in de kans op 
aanwezigheid van beschermde soorten. Het is geen gedetailleerd en gespecialiseerd onderzoek. 

● Het is mogelijk dat er objecten of plekken zijn die niet de inspecteren zijn door de controleur. Dit kan 
bijvoorbeeld een watergang (vissen en amfibieën) zijn of holtes, spouwen en kieren in bomen en gebou-
wen (vleermuizen). Onderzoek van dergelijke objecten en plekken vereist in elk geval aanvullend onder-
zoek door een deskundige. 

● Indien tijdens het verkennend veldonderzoek de aanwezigheid van beschermde soorten wordt vastge-
steld, en/of plekken zijn aangetroffen die kunnen fungeren als habitat voor beschermde soorten, is aan-
vullend onderzoek noodzakelijk. Indien een watervoerende watergang / sloot wordt aangetroffen (in ver-
binding staand met andere watergangen), en de kans bestaat dat er beschermde soorten in voorkomen 
is altijd een nader onderzoek noodzakelijk. 

● Aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd door een deskundige op het gebied van de betreffende (mogelijk) 
aanwezige soort(en) en geeft uitsluitsel over welke beschermde soorten aanwezig zijn, in welke aantallen, 
op welke locaties en welke functie die locaties hebben. 

● Aanvullend onderzoek maakt geen onderdeel uit van een verkennend onderzoek (quickscan). Aanvullend 
onderzoek kan als meerwerk verrekend worden bovenop het verkennend onderzoek. 

 
Advies en rapportage 
● De resultaten van het verkennend onderzoek worden gepresenteerd in een rapportage. 
● In de rapportage wordt aangegeven of aanvullend onderzoek noodzakelijk is en indien dit noodzakelijk is, 

voor welke soortgroep(en). 
● In de rapportage wordt een advies gegeven met betrekking tot het vervolgtraject. 
● In het geval aanvullend onderzoek noodzakelijk is, kunnen wij u adviseren over de planning en doorlooptijd 

van deze onderzoeken. 
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Bijlage 3: Stappenplan Ministerie van Economische Zaken 
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Bijlage 4: Plattegrond met registratienummers 

 
Projectgebied (rood kader) met mogelijke verblijfplaatsen voor gebouwbewonende vleermuizen (wit,1) en mo-
gelijke vliegroutes vleermuizen (geel,A).  

1 
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Bijlage 5: Registratieformulier 

 

Registratieformulier verkennend Flora- en fauna onderzoek 

         

Gemeente: Nijmegen  Datum: 01-06-2021 
Straat / loca-
tie: Weezenhof  Tijdstip + weer: 

Droog, zonnig, 20˚C, wind 
OZO, 2 Bft 

Nadere 
plaatsbepa-
ling:    Controleur: K.J.M Degen  

         

Deel I Vaste rust en verblijfplaatsen & groeiplaatsen 

Volg 
nr 

Type 
VRVP  
of GP Plaats Gebruik Soortgroep Soort Opmerking / inspectie 

1 
VRVP gebouw Onbekend Vleermuizen 

Gebouw-bewo-
nende vleermuizen Mogelijke verblijfplaats(en) 

 
Deel II Leefgebied 

Code Leefgebied van soortgroep Soort Waarneming Opmerking / inspectie 

A 
Zoogdieren Vleermuizen Bomenrij  Mogelijke vliegroute 

 



Bijlage 7  Aanvullend onderzoek fauna 
en flora

 
332 ontwerp bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021-1 (Winkelcentrum- Weezenhof)
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1 Inleiding 

Het projectgebied bevindt zich aan de Weezenhof te Nijmegen en omvat het winkelcentrum Weezenhof. De 
eigenaar is voornemens op deze locatie een nieuw complex te realiseren met 118 appartementen, een ge-
zondheidscentrum en winkels. Hiertoe worden de nog resterende gebouwen op het terrein gesloopt (na ge-
reedkomen van de nieuwbouw). De exacte planning is nog niet bekend. 
 
Bij dergelijke ruimtelijke ingrepen dient rekening gehouden te worden met beschermde gebieden, houtopstan-
den en plant- en diersoorten. De Wet natuurbescherming omvat de regelgeving betreffende deze soorten en 
gebieden. De Wet natuurbescherming is van kracht sinds januari 2017 en vervangt de drie oude wetten: ‘Na-
tuurbeschermingswet 1998’, ‘Boswet’ en ‘Flora- en Faunawet’. Doelstelling van de Wet natuurbescherming is 
bescherming van de biodiversiteit, decentralisatie van verantwoordelijkheden en vereenvoudiging van regel-
geving. 
 
Uit de resultaten van het verkennend onderzoek (quickscan) flora en fauna van het projectgebied (Degen, 
2021) blijkt dat in het projectgebied mogelijk vleermuizen voorkomen. Deze diersoort is beschermd volgens 
de Wet natuurbescherming. Op basis hiervan is besloten nader onderzoek naar deze soortgroepen uit te voe-
ren. 
 
Doelstelling rapport  
Het doel van dit aanvullend onderzoek is om uitsluitsel te geven over de aanwezigheid en aantallen en soorten 
vleermuizen in het projectgebied, de mogelijke functies van het projectgebied voor deze soorten, de mogelijke 
effecten van de voorgenomen ontwikkeling en de eventuele noodzakelijke vervolgstappen. Dit rapport presen-
teert de uitkomsten van het aanvullend onderzoek. 
 
GRAS advies 
GRAS Advies voert verkennende veldonderzoeken uit volgens de geldende soortprotocollen. De heer M.J.W. 
Witjes (BSc), de heer J. Driehuis, mevrouw D. Hoogendijk (BSc) en de heer R.M. Smit (MSc) zijn middels 
opleiding en ervaring bevoegd voor de verrichte werkzaamheden. Daarnaast is het project uitgevoerd volgens 
het kwaliteitshandboek van GRAS Advies. Het kwaliteit managementsysteem van GRAS Advies is ISO NEN-
EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd. 
 
 

 

Afbeelding 1: Nijmegen, provincie Gelderland 

 



 
 
  

Rapportage aanvullend soortenonderzoek Wet natuurbescherming 
Weezenhof te Nijmegen 

 
 

 
Projectcode: P01590 Pagina 5 van 14 

 
Versie: Definitief  
  

 
 
 

 

1.1 Samenvatting 

Verblijfplaatsen 
Doordat er geen verblijven zijn waargenomen binnen het projectgebied, is er geen sprake van een negatief 
effect op vleermuisverblijven als gevolg van de voorgenomen ontwikkelingen. 
 
Vliegroute 
De aanwezigheid van een vliegroute binnen het projectgebied is redelijkerwijs uitgesloten. Zolang de vlieg-
route aan de noordwest en zuidelijke zijden (buiten het projectgebied) tijdens het actieve seizoen niet verstoord 
wordt door kunstlicht, trillingen en geluid, zal deze zijn functie behouden waardoor er geen negatief effect zal 
zijn door de voorgenomen ontwikkeling op vliegroutes. 
 
Foerageergebied 
Om een negatief effect op het foerageergebied binnen het projectgebied van de ontwikkeling te voorkomen, 
moeten de twee grote zomereiken duurzaam worden behouden. Daarnaast mag hier, tijdens het actieve sei-
zoen, geen verstoring plaatsvinden door kunstlicht, trillingen en geluid. Het actieve seizoen voor gewone 
dwergvleermuizen loopt gewoonlijk van 15 april tot 15 oktober, afhankelijk van de klimatologische omstandig-
heden kan deze eerder beginnen of later eindigen. Ook verstoring van het foerageergebied buiten het project-
gebied moet worden voorkomen. 
 
Wet natuurbescherming 
Een ontheffing op de Wet natuurbescherming is voor uitvoering van de werkzaamheden niet nodig, mits de 
als essentieel foerageergebied aangewezen zomereiken ongestoord blijven. Daarnaast mag tijdens de werk-
zaamheden en in de toekomstige situatie geen kunstverlichting op de bomen worden gericht. 
 
Zorgplicht 
De aannemer behoudt te allen tijde zijn of haar zorgplicht: ‘’De zorgplicht houdt in dat eenieder voldoende zorg 
in acht moet nemen voor de in het wild levende planten en dieren, alsmede voor hun directe leefomgeving. In 
praktijk betekent dit het a) voorkomen, b) beperken en c) ongedaan maken van schadelijke handelingen voor 
de natuur.” 
 
Advies 
Geadviseerd wordt de resultaten en conclusies voor te leggen aan het bevoegd gezag, de provincie Gelder-
land, en de bovengenoemde uitgangspunten als verplichting vast te leggen voor de uitvoerende partij.  



 
 
  

Rapportage aanvullend soortenonderzoek Wet natuurbescherming 
Weezenhof te Nijmegen 

 
 

 
Projectcode: P01590 Pagina 6 van 14 

 
Versie: Definitief  
  

 
 
 

1.2 Projectgebied 

Het projectgebied omvat een winkelcentrum met parkeerplaatsen, met aan de noordoostzijde twee grote zo-
mereiken, een grasveld en heggen. Op de zuidwestelijke parkeerplaats staat nog een grote eik. Het gebied is 
gelegen in Nijmegen (afb. 2, 3) in de wijk Weezenhof. Het gebied grenst aan de zuidzijde aan agrarische 
percelen, hiervan gescheiden door bebouwing. Aan de westzijde grenst het aan de snelweg A73, gescheiden 
door bebouwing. Aan de oostzijde ligt het Maas-Waalkanaal. Aan de noordzijde bevindt zich de Van Boet-
bergweg. Voor de ligging en een luchtfoto van het projectgebied zie afbeeldingen 2 en 3. 
 

Afbeelding 2: Ligging van het projectgebied (binnenste rode kader). 
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Afbeelding 3: Luchtfoto van het projectgebied (binnen het rode kader). 
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2 Onderzoek 

2.1 Onderzoeksopzet 

Vleermuisonderzoek is gebonden aan vaste periodes en vereist meerdere locatieonderzoeken. Met de onder-
zoeken krijgen wij inzichtelijk welke soorten en in welke aantallen gebruik maken van het onderzoeksgebied. 
Denk hierbij aan verblijfplaatsen, foerageergebieden en vliegroutes. Van een eventuele verblijfplaats kan wor-
den vastgesteld welke functie(s) het heeft: zomer-, kraam-, paar- en/of winterverblijf. 
 
De beschikbare Kennisdocumenten Vleermuizen, waaronder bijvoorbeeld het Kennisdocument Gewone 
dwergvleermuis (BIJ12, 2017) adviseren gebruik te maken van het landelijke Vleermuisprotocol. Het vleer-
muisprotocol is in 2009 ontwikkeld door het Netwerk Groene Bureaus in overleg met de toenmalige Dienst 
Landelijk Gebied en Gegevensautoriteit Natuur en vastgesteld door de toenmalige Gegevensautoriteit Natuur. 
Het protocol wordt jaarlijks in het Vleermuisvakberaad geëvalueerd door deskundigen van het Netwerk Groene 
Bureaus, de Zoogdiervereniging en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). De meest recente 
versie is uitgebracht in 2021 en gebruikt voor dit onderzoek. Het vleermuisprotocol voorziet in de volgende 
locatiebezoeken: 
• Een voorjaarsonderzoek om een mogelijke functie als zomer- en/of kraamverblijf te onderzoeken. Dit on-

derzoek bestaat uit 3 bezoeken die moeten plaatsvinden tussen 15 mei en 15 juli, waarvan minimaal 1 
’s ochtends. 

• Een najaarsonderzoek om een mogelijke functie als paar- en/of winterverblijf te onderzoeken. Dit onder-
zoek bestaat uit 2 bezoeken die moeten plaatsvinden tussen 15 augustus en 1 oktober. 

• Een van de bezoeken in het najaarsonderzoek dient rond middernacht uitgevoerd te worden. 

Gelet op de beperkte grootte van de aanwezige panden in het onderzoeksgebied kan de aanwezigheid van 
massawinterverblijven op voorhand worden uitgesloten. Hier is dan ook geen specifiek onderzoek naar ge-
daan. Wel heeft het onderzoek in de najaar periode deels plaatsgevonden rond middernacht. Hierbij is geen 
zwermgedrag waargenomen. 

De locatieonderzoeken naar vleermuizen zijn uitgevoerd door medewerkers van GRAS Advies en medewer-
kers binnen de flexibele schil van GRAS Advies. Allen zijn middels opleiding en ervaring bevoegd voor de 
verrichte werkzaamheden zijn middels opleiding en ervaring met vleermuisonderzoek bevoegd voor de ver-
richtte werkzaamheden. 
 
De vleermuisinventarisaties zijn uitgevoerd met een Pettersson D240x en/of Anabat Scout batdetector, con-
form de voorwaarden voor materiaalgebruik vanuit het Vleermuisprotocol. Dit apparaat zet de ultrasone gelui-
den van vleermuizen om in voor mensen hoorbare tonen. Tevens kunnen de geluiden vertraagd (time-expan-
sie) worden opgenomen voor analyse achteraf, omdat sommige soorten moeilijk te determineren zijn op loca-
tie. Het gebruik van een Pettersson D240x batdetector is conform de richtlijnen voor materiaalgebruik vanuit 
het Vleermuisprotocol. 
 
Aangezien niet alle holle ruimtes in spouwmuren en achter dakbeschot te bekijken zijn, heeft geen visuele 
inspectie plaatsgevonden in de overwinteringsperiode omdat eventuele overwinterende vleermuizen dan toch 
niet zichtbaar zijn. Wanneer gedurende het seizoen een verblijfplaats van vleermuizen wordt aangetroffen, 
wordt ervanuit gegaan dat vleermuizen ook in het betreffende gebouw overwinteren. 
 
Gezien de grootte van het projectgebied, is het gebied per onderzoeksronde door 2 waarnemers onderzocht. 
Dit om de richtlijn van minimaal 75% procent bedekking vanuit het vleermuisprotocol 2021 na te volgen. 
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2.2 Locatieonderzoeken  

In totaal zijn 6 locatieonderzoeken uitgevoerd. Gedetailleerde informatie van ieder locatieonderzoek is weeg-
geven in tabel 1. 
 
Tabel 1. Overzicht locatieonderzoeken vleermuis voorjaarsronden. 

Datum  Begin- en 
eindtijd 
onderzoek 

Zonsopkomst/ 
-ondergang 

Weersomstandigheden Aantal 
onderzoekers 

onderzoeks-
ronde 

11-12 
Juni 2021 

22:00 – 
00:05 22:02 21 C°, gedeeltelijk bewolkt, 2 Bft, ZW 2 

 
1 

28 
Juni 2021 

03:20 – 
05:25 05:21 17 C°, bewolkt, 2 Bft, ZW 2 

 
2 

6-7 
juli 2021 

22:00 – 
00:05 22:02 17 C°, helder, 3 Bft, ZZW 2 

 
3 

26-27 
augustus 2021 

22:45 – 
00:45 20:41 16 C°, helder, 2Bft, NW 2 

 
4 

16 
september 2021 

20:55 – 
22:55 19:52 16 C°, gedeeltelijk bewolkt, 1 Bft, W 1 

 
5 (deel 1) 

16-17 
september 2021 

22:55 – 
00:55 19:52 15 C°, gedeeltelijk bewolkt, 1 Bft, W 1 

 
5 (deel 2) 
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3 Resultaten  

Verblijfplaatsen 
Tijdens de veldbezoeken in het voorjaar en zomer zijn geen in- of uitvliegende vleermuizen waargenomen in 
het projectgebied. De aanwezigheid van een zomer- of kraamverblijfplaats in het projectgebied is hiermee 
redelijkerwijs uitgesloten.  
 
Tijdens de veldbezoeken in het najaar zijn ook geen in- of uitvliegende vleermuizen waargenomen. De aan-
wezigheid van een paarverblijfplaats is daarmee redelijkerwijs uitgesloten.  
 
Aangenomen wordt dat verblijfplaatsen die als zomerverblijfplaats en/of paarverblijfplaats gebruikt worden ook 
als winterverblijfplaats kunnen worden gebruikt. Door de afwezigheid van zomer- kraam en paarverblijfplaat-
sen, is een winterverblijfplaats ook redelijkerwijs uitgesloten. 
 
Vliegroute  
Tijdens de veldbezoeken zijn overvliegende vleermuizen waargenomen in het projectgebied. Op een enkele 
laatvlieger na gaat het om gewone dwergvleermuizen. Gelet op de lage aantallen vleermuizen en het ontbre-
ken van een duidelijke richting, is de aanwezigheid van een vliegroute binnen het projectgebied redelijkerwijs 
uitgesloten. 
 
Vlak buiten het projectgebied, aan de noordwest en zuidwestelijke zijden, ligt een vliegroute aan de overkant 
van de straten, zie afbeelding 4. Het gaat om 3 à 5 individuen die gericht af- en aanvliegen. 
 
Foerageergebied  
Een deel van het projectgebied wordt zowel in het najaar als het voorjaar door 5 tot 10 gewone dwergvleer-
muizen intensief gebruikt als foerageergebied. Zij gebruiken de beschutting en insectenrijkdom van de zomer-
eiken aan de noordoostzijde vlak buiten het plangebied, zie afbeelding 4. Deze bomen worden beschouwd als 
essentieel foerageergebied. Daarnaast ligt er aan de zuidwestelijke kant, vlak buiten het projectgebied, nog 
een foerageergebied, zie afbeelding 4. Hier maken ongeveer 3 tot 5 individuen gebruik van. 
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Afbeelding 4: Luchtfoto van het projectgebied (binnen het rode kader) met aanduiding van het essentiële foerageergebied 
erbinnen (groene cirkel), erbuiten (blauwe cirkel) en de vliegroute met de gele lijn, ook buiten het projectgebied. 
 
Effectenbeoordeling  
Gelet op de afwezigheid van verblijfplaatsen, vliegroute en essentieel foerageergebied binnen het projectge-
bied is er geen sprake van een negatief effect op vleermuizen als gevolg van de voorgenomen ontwikkelingen.  
Een ontheffing op de Wet natuurbescherming is voor uitvoering van de werkzaamheden niet nodig, mits de 
als essentieel foerageergebied aangewezen bomen ongestoord blijven. Daarnaast mag tijdens de werkzaam-
heden en in de toekomstige situatie geen kunstverlichting op de bomen worden gericht.  
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4 Conclusies, effectenbeoordeling en advies 

Verblijfplaatsen 
De aanwezigheid van verblijfplaatsen is redelijkerwijs uitgesloten door het ontbreken van waarnemingen hier-
van.  
 
Effectenbeoordeling 
Doordat er geen verblijven zijn waargenomen binnen het projectgebied, is er geen sprake van een negatief 
effect op vleermuisverblijven als gevolg van de voorgenomen ontwikkelingen. 
 
Vliegroute  
De aanwezigheid van een vliegroute binnen het projectgebied is redelijkerwijs uitgesloten. 
Vlak buiten het projectgebied, aan de noordwest en zuidwestelijke zijden, ligt een vliegroute aan de overkant 
van de straten, zie afbeelding 4. Het gaat om 3 à 5 individuen die gericht af- en aanvliegen. 
 
Effectenbeoordeling 
Zolang de vliegroute aan de noordwest en zuidelijke zijden (buiten het projectgebied) tijdens het actieve sei-
zoen niet verstoord wordt door kunstlicht, trillingen en geluid, zal deze zijn functie behouden waardoor er geen 
negatief effect zal zijn door de voorgenomen ontwikkeling. 
 
Foerageergebied  
De grote zomereiken aan de noordoostzijde van het plangebied worden zowel in het najaar als het voorjaar 
door 5 tot 10 gewone dwergvleermuizen intensief gebruikt als foerageergebied. Deze bomen worden be-
schouwd als essentieel foerageergebied. 
 
De bomen vlak buiten het projectgebied, aan de overkant van de straat aan de zuidwestzijde van het project-
gebied, ligt nog een foerageergebied. Hier maken ongeveer 3 tot 5 individuen gebruik van. 
 
Effectenbeoordeling 
Om een negatief effect van de ontwikkeling op het foerageergebied binnen het projectgebied te voorkomen, 
moeten de twee grote zomereiken duurzaam worden behouden. Daarnaast mag hier, tijdens het actieve sei-
zoen, geen verstoring plaatsvinden door kunstlicht, trillingen en geluid. Het actieve seizoen voor gewone 
dwergvleermuizen loopt gewoonlijk van 15 april tot 15 oktober, afhankelijk van de klimatologische omstandig-
heden kan deze eerder beginnen of later eindigen. Ook verstoring van het foerageergebied buiten het project-
gebied moet worden voorkomen. 
 
Wet natuurbescherming 
Een ontheffing op de Wet natuurbescherming is voor uitvoering van de werkzaamheden niet nodig, mits de 
als essentieel foerageergebied aangewezen zomereiken ongestoord blijven. Daarnaast mag tijdens de werk-
zaamheden en in de toekomstige situatie geen kunstverlichting op de bomen worden gericht. 
 
Zorgplicht 
De aannemer behoudt te allen tijde zijn of haar zorgplicht: ‘’De zorgplicht houdt in dat eenieder voldoende zorg 
in acht moet nemen voor de in het wild levende planten en dieren, als mede voor hun directe leefomgeving. 
In praktijk betekent dit het a) voorkomen, b) beperken en c) ongedaan maken van schadelijke handelingen 
voor de natuur.” 
 
Advies 
Geadviseerd wordt de resultaten en conclusies voor te leggen aan het bevoegd gezag, de provincie Gelder-
land.  
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5. Bronnen 
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http://kadviewer.map5.nl 
Kadviewer is een online kaartendienst waarmee geografische locaties opgezocht kunnen worden. 
Geraadpleegd op 08-10-2021 
 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ 
Provinciale verordening m.b.t. de Wet natuurbescherming en vrijgestelde soorten. 
Geraadpleegd op 08-10-2021 
 
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) 
In de NDFF zijn waarnemingen beschikbaar met exacte locatiegegevens. 
Geraadpleegd op 08-10-2021 
 
https://www.waarneming.nl 
Database van voorkomen van flora- en fauna in Nederland. 
Geraadpleegd op 08-10-2021 
 
https://www.telmee.nl 
Database van voorkomen van flora- en fauna in Nederland. 
Geraadpleegd op 08-10-2021 
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6. Woordenlijst 

Geldigheid 
Dit onderzoek is uitgevoerd conform de landelijk geldende richtlijnen. Het bevoegd gezag hanteert de volgende 
definitie voor de geldigheid van onderzoeken naar beschermde soorten: “Onderzoeksgegevens hebben een 
beperkte geldigheidstermijn. Voor vogels en soorten genoemd op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I 
en II van het Verdrag van Bern en Bijlage II van het Verdrag van Bonn hanteren we daarom een geldigheids-
termijn van maximaal 3 jaar. Voor soorten genoemd op de bijlage bij de wet natuurbescherming is deze periode 
5 jaar.” 
 
Dit rapport gaat in op de effecten van de ontwikkeling zoals beschreven in de aanleiding van het onderzoek. 
Wijzigingen of aanpassingen in de ontwikkeling kunnen tot andere conclusies ten aanzien van de effecten op 
beschermde soorten leiden. 
 
Zorgplicht 
‘’De zorgplicht houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende planten 
en dieren, als mede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de 
zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”.  
In de praktijk betekent dit: 

1. Voorkomen   dat er schade wordt toegebracht aan flora en fauna 
2. Beperken   dat er schade wordt toegebracht aan flora en fauna 
3. Ongedaan maken  van toegebrachte schade 

 
Passende gedragscode 
Een gedragscode is een ontheffing voor de beschreven maatregelen in bepaalde werken. De gedragscode 
geeft invulling aan de zorgplicht en het zorgvuldig handelen. Er zijn diverse gedragscodes, afhankelijk van het 
type werk: besteding beheer en onderhoud of ruimtelijke ingrepen. Gedragscodes worden goedgekeurd door 
het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en hebben een geldigheidsduur van 5 jaar. 
Vervolgens dienen deze opnieuw gekeurd te worden.  
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Bijlage 1: Wet natuurbescherming  

De oude natuurwetgeving met ‘de Natuurbeschermingswet 1998’ en ‘de Flora- en Faunawet’ is per januari 
2017 veranderd in de Wet natuurbescherming. Hieronder wordt de inhoud van de Wet natuurbescherming 
toegelicht. 
 
Natura 2000 
De bescherming van de ca. 164 Natura 2000-gebieden in Nederland blijft behouden 
in de Wet natuurbescherming. In Natura 2000-gebieden zijn de Europese richtlijnen 
van kracht. De Europese Unie (EU) heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die 
van grote waarde is. Om deze natuur te behouden, heeft de Europese Unie het 
initiatief genomen voor Natura 2000. Natura 2000 is de overkoepelende naam voor 
gebieden die worden beschermd vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Nederland telt ruim 160 Natura 2000-
gebieden, welke onderdeel uitmaken van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese 
Unie. 
 
Aanwijzingsprocedure 
Natura 2000-gebieden worden formeel aangewezen. Per gebied is er een aanwijzingsdocument gemaakt door 
het ministerie met daarin: 

▪ Instandhoudingsdoelen; welke doelsoorten en habitats gaat het, en wat is de doelstelling ten aanzien 
van die soorten en/of habitats; 

▪ Begrenzing; welk areaal is beschermd. 
 

Beheerplannen 
Voor ieder gebied moet binnen drie jaar een beheerplan worden vastgesteld. In het beheerplan staat welke 
natuurwaarden er zijn of deze moeten worden beschermd en/of ontwikkeld. Er staat ook in hoe het gereali-
seerd moet worden. Verder wordt er in aangegeven welke externe facturen de instandhoudingsdoelen moge-
lijk negatief kunnen beïnvloeden. Deze beheerplannen worden vastgesteld door het Rijk of door de Provincie. 
 
Vergunning 
Voor de uitvoering van werkzaamheden welke mogelijk schade toebrengen aan een door Natuurbescher-
mingswet beschermd gebied, geldt dat deze acties in principe verboden zijn. Indien een groter maatschappelijk 
belang aanwezig is, dient er een vergunningsprocedure te worden doorlopen. Hierbij geldt de volgende regel: 
‘activiteiten mogen in principe alleen worden uitgevoerd wanneer er geen significante schade aan beschermde 
natuurwaarde ontstaat’. 
 
Beschermde Natuurmonumenten 
Voorheen waren naast Natura 2000-gebieden ook Beschermde Natuurmonumenten beschermd conform de 
gebiedsbescherming. De bescherming van Beschermde Natuurmonumenten is vervallen. Provincies kunnen 
wel besluiten om deze gebieden alsnog te beschermen via het provinciale beleid. De provincie voegt de ge-
bieden toe aan het Natuurnetwerk Nederland of wijst ze aan als bijzonder provinciaal natuurgebied of -land-
schap. 
 
Natuurnetwerk Nederland 
Aanvullend op de natuurwetgeving is er natuurbeleid. Natuurbeleid is een zachter kader dan de natuurwetge-
ving, maar is eveneens van belang voor ruimtelijke plannen. Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands 
netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Het 
netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. Via de 
Nota Ruimte is het toetsingskader voor het Natuurnetwerk Nederland geregeld. 
 
In Natuurnetwerk Nederland liggen de volgende natuurgebieden: 

▪ Bestaande natuurgebieden (waaronder de 20 Nationale Parken) 
▪ Gebieden waar nieuwe natuur wordt aangelegd 
▪ Landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer 
▪ Ca. 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, het Nederlandse deel van de Noordzee en de 

Waddenzee 
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▪ Alle Natura 2000-gebieden 
 
 

Soortenbescherming 
De Wet natuurbescherming benoemt niet welke concrete activiteiten wel of niet zijn toegestaan. Het uitgangs-
punt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdruk-
kelijk is toegestaan. Er is een stappenplan opgesteld door Ministerie van Economische Zaken (Bijlage 4). Met 
dit stappenplan kan worden bepaald of een ontheffing nodig is of dat er gebruik kan worden gemaakt van een 
vrijstelling. 
 
Bevoegdheid 
De bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen ligt bij de provincies. Enkel bij ruimtelijke 
ingrepen waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, blijft het Rijk het bevoegd gezag. 
 
Beschermingsregime 
De Wet Natuurbescherming kent de onderstaande beschermingsregimes. Elk van deze beschermingsregime 
kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor een vrijstelling of ontheffing van de verboden. 

• Soorten van de Vogelrichtlijn 
• Soorten van de Habitatrichtlijn, Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn 
• Andere soorten (bescherming vanuit nationaal oogpunt) 

 
Om te mogen afwijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan de volgende cri-
teria zijn voldaan. 

• Er mag worden afgeweken als er geen andere bevredigende oplossing voor de handeling mogelijk is 
• Tegenover de afwijking van het verbod moet een in de wet genoemd belang staan (bijv. volksgezond-

heid of openbare veiligheid) 
• De ingreep mag geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van een soort 

 
De verbodsbepalingen voor Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten zijn gericht op bescherming van de individuen 
van de soorten. De verbodsbepalingen mogen enkel overtreden worden met een ontheffing (het ‘nee, tenzij-
principe’). Bij het besluit of een afwijking van het verbod kan worden toegestaan, wordt niet gekeken naar de 
gevolgen van deze afwijking voor het individuele plant of dier, maar naar de gevolgen voor de instandhouding 
van de betrokken soort. 
 
Zorgplicht 
Iedereen dient voldoende rekening te houden met in het wild levende dieren en planten en de directe leefom-
geving. ‘’De zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende 
planten en dieren, alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar 
gesteld; de zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 
 
Vrijstelling regelgeving 
In veel gevallen is er geen ontheffing nodig, maar kan er gebruik worden gemaakt van een vrijstelling. Een 
vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod. Er zijn diverse vrijstellingen van de verboden voor be-
schermde soorten mogelijk. Bekende voorbeelden van vrijstellingen zijn onder meer het toepassen van de 
gedragscode of wanneer de werkzaamheden plaatsvinden in het kader van een Programmatische Aanpak of 
een Provinciale verordening. 
 
Verbodsbepalingen 
De verbodsbepalingen betreffende beschermde soorten Vogelrichtlijn, artikel 3.1 
lid 1)  Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld 

in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen. 
lid 2)  Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te 

vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. 
lid 3)  Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben. 
lid 4)  Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 
lid 5)  Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke 

invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 
 
De verbodsbepalingen betreffende beschermde soorten Habitatrichtlijn, artikel 3.2 
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Lid 1) Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 
Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen. 

lid 2)  Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren. 
lid 3)  Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of 

te rapen. 
lid 4)  Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te 

beschadigen of te vernielen. 
lid 5)  Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of 

bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

 
De verbodsbepalingen betreffende andere soorten, artikel 3.3 
lid 1)  Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden: 

onderdeel a.  In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers 
van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of 
te vangen; 

onderdeel b.  de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a op-
zettelijk te beschadigen of te vernielen, of 

onderdeel c.  vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun na-
tuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ont-
wortelen of te vernielen. 

 
Gedragscodes 
In de Wet natuurbescherming is de mogelijkheid opgenomen om een vrijstelling te verkrijgen indien wordt 
gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode (art 3.31). In de mogelijkheid die de wet biedt, wordt ook 
aangegeven dat er met betrekking tot de Europees beschermde soorten een gedragscode kan worden goed-
gekeurd voor ruimtelijke ontwikkelingen (naast beheer en onderhoud, waarvoor in de Flora- en Faunawet 
reeds een vrijstelling gold als werd gewerkt conform een goedgekeurde gedragscode). Hoewel de mogelijk-
heid wel wordt geboden, zijn er bij het opstellen van het stappenplan nog géén gedragscodes goedgekeurd 
voor de nieuwe beschermde soorten of voor de Europees beschermde soorten voor ruimtelijke ontwikkelingen. 
Hier dient rekening mee te worden gehouden bij de bepaling of een gedragscode van toepassing is voor de 
type ingreep en de voorkomende beschermde soorten. 
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Bijlage 2: Stappenplan Ministerie van Economische Zaken 
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1 Deel 1: Projectgegevens 

1.1 Aanleiding 

Beleggings- en Beheermaatschappij Dornick B.V. is voornemens hoogbouw te realiseren bij Winkelcentrum 
Weezenhof in Nijmegen. Gevraagd is om voor de 3 aangewezen Zomereiken een Bomen Effect Analyse (BEA) 
uit te voeren. Opdrachtgever wil graag antwoord op de volgende vragen:   

- Kan het ontwerp zoals nu bedacht uitgevoerd worden i.c.m. de 3 aangewezen Zomereiken? 
- Welke aanvullende maatregelen (groeiplaatsverbetering/ worteldoek/ handmatig graven/  

reductiesnoei/ etc.) moeten in het bestek meegenomen worden? 

1.2 Doelstelling 

De boven vermelde onderzoeksvragen beantwoorden wij middels een Bomen Effect Analyse (BEA). Bij de 
opbouw van dit rapport is hoofdstuk 6 van het Handboek Bomen 2018 gehanteerd.  

1.3 Ligging projectgebied (en de te onderzoeken bomen) 

De 3 te onderzoeken genummerde bomen staan aan de oost- en zuidzijde van het huidige winkelcentrum 
Weezenhof in Nijmegen en staan weergegeven in onderstaande figuur. De kroonprojecties zijn ingetekend 
op basis van een recente luchtfoto. De boomkronen en stamvoeten zijn niet ingemeten (waarbij het verschil 
verwaarloosbaar wordt geacht).   
      

 
Figuur 1: projectgebied met de 3 aangewezen Zomereiken (geprojecteerd op de bestaande situatie) 

1.4 Projectstatus 

De voorbereiding van het project zit momenteel in de VO-fase. Het initiatief is voor wat betreft de openbare 
inrichting nog niet ontworpen tot op het niveau van DO. In deze fase is het nog niet mogelijk te bepalen of er 
werkzaamheden aan kabels en leidingen binnen de groeiplaatsen van de 3 Zomereiken uitgevoerd worden. 
Indien bij nadere uitwerking het geval blijkt te zijn, dan zal dit opnieuw door een bomendeskundige (ETT-er) 
bekeken moeten worden.  
 
 

1 

2 
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2 Deel 2: Bomeninventarisatie ‘nulmeting’  

2.1 Beschrijving aanwezige bomen 

In onderstaande figuur een impressie van de 3 aanwezige Zomereiken.  

   
Figuur 2: impressie van de 3 Zomereiken (resp. boom 1, 2 en 3).  

Volgens de Groenatlas van de gemeente Nijmegen (online te raadplegen op https://kaart.nijmegen.nl/groen/) 
zijn de drie Zomereiken in 1910 geplant en daarmee 112 jaar oud.  
 
Boom 1 (boomnummer 28217 volgens de Groenatlas) betreft een Zomereik met een stamdiameter van ca. 
70 cm. en staat momenteel in verharding, waarbij veel wortelopdruk zichtbaar is. Wat conditie betreft is de 
boom aan te merken als ’redelijk’ volgens Roloff (zie figuur 4), hetgeen aangeeft dat er geen- tot weinig groei 
zichtbaar is. De bladbezetting is met name in de hogere kroon wat minder als boom 2 en 3. Verwacht wordt 
dat de huidige plantplaats in verharding daar mogelijk oorzaak van is.  
 
Boom 2 (boomnummer 28244) betreft een Zomereik met een stamdiameter van ca. 100 cm. De boom staat 
in een plantvak net naast het huidige winkelcentrum (Lidl) op de kop van een laaddock. Qua conditie valt de 
boom in ‘goed’ volgens Roloff. De bladbezetting en scheutlengte is goed- tot zeer goed, ook in de hogere 
kroon.  
 
Boom 3 (boomnummer 28245) betreft een Zomereik met een stamdiameter van ca. 90 cm. De boom staat in 
gazon op relatief korte afstand van bestaande verharding. De stamvoet staat op een lichte verhoging, de 
trottoirbanden langs de weg laten iets van wortelopdruk zien. Ook hier valt de boom qua conditie in ‘goed’ 
volgens Roloff. De Bladbezetting en scheutlengte is goed. 
 

    
Figuur 3:, opdruk bij resp. boom 1 en 3 en bestaand laaddock bij boom 2 
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Figuur 4: uitleg conditie volgens Roloff 

2.2 Beleid 

De Groenatlas van de gemeente Nijmegen heeft boom 2 en 3 aangemerkt als waardevolle boom (in oranje op 
onderstaande afbeelding). Voor boom 1 kent deze status niet (in groen).  

 
Figuur 5: Groenatlas gemeente Nijmegen, waarop bomen 2 en 3 zijn aangemerkt als waardevolle boom (oranje) 

3 Deel 3: Boomkwaliteit en status ‘nulmeting’ 

3.1 Aanvullingen op BVC 

Alle bomen zijn voldoende vitaal en hebben een verwachte restlevensduur van ten minste 15 jaar. Alhoewel 
boom 1 een verminderde vitaliteit heeft, zou deze boom met eventuele ingrepen in zijn groeiplaats opnieuw 
voldoende groei en ontwikkeling kunnen laten zien in de verdere toekomst.  
 
De drie Zomereiken zijn behoudenswaardig en hebben een positief effect op de omgeving en bijbeho-
rende nieuwe ontwikkelingen. De 3 bomen zijn goed als gekeken wordt naar conditie, kwaliteit van 
kroon, stam en stamvoet.  
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4 Deel 4: Projectinvloed 

4.1 Het inrichtingsplan 

In onderstaande afbeeldingen het inrichtingsplan: 
 

 
Figuur 6: Het inrichtingsplan ter plaatse van de 3 Zomereiken 

  
 
Figuur 7: Locatie kelder 
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Figuur 8: Aanzicht nieuwbouw in vogelvlucht (met in het rode kader boom 1) 

4.2 Toelichting op het inrichtingsplan 

Opdrachtgever is voornemens hoogbouw te realiseren ter plaatse van het gele, rode, oranje en blauwe vlak 
van figuur 6. Dit gebouw wordt aan de westzijde max. 27,5 meter hoog en aan de oostzijde max. 21,85 meter 
hoog. De tussenruimte wordt ingericht als daktuin (zie figuur 8). De hoogbouw aan de zuidgevel van het ge-
bouw ter plaatse van Zomereik 1 is ca. 6 meter hoog. De architect heeft reeds nagedacht over behoud van de 
Zomereiken. T.b.v. Zomereik 1 is in het ontwerp een uitsparing in het gebouw gecreëerd vanwege de aanwe-
zige boomkroon.  
 
Ter plaatse van Zomereik 2 is architect voornemens een laaddock te realiseren. De intentie is om dit laaddock 
verdiept aan te brengen. Daarnaast is de intentie om onder de oostvleugel van de hoogbouw ondergrondse 
bergingen te creëren op een niveau van 2,70 m. onder maaiveld.  
 
Het plangebied wordt verder ingericht met parkeerplaatsen en groen. Of er werkzaamheden aan kabels en 
leidingen moeten worden verricht, is op dit moment (nog) niet bekend. Als dit invloed heeft op de 3 zomereiken 
zal dit nader onderzocht moeten worden.  
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5 Deel 5: BEA-advies 

5.1 Ingrepen per boom 

In de onderstaande tabel de ingrepen per boom, die mogelijk een negatief – of een positief effect kunnen 
hebben.  
 
Boomnr Mogelijke ingrepen met negatief effect Mogelijke ingrepen met een positief effect 
1 - realisatie hoogbouw binnen de kroon- 

  projectie (waarin in het plan reeds een spa-
ring is bedacht) 

- bestratingswerkzaamheden 
- aan en afvoer van benodigde materialen 
- evt. rioleringswerkzaamheden 
- evt. werkzaamheden kabels en leidingen 
- evt. (bron-)bemalingswerkzaamheden 

+ Vergroting van de plantplaats 
 

2 - realisatie hoogbouw  
- sloopwerkzaamheden bestaande winkel 
- realisatie wandelpad 
- aan en afvoer van benodigde materialen 
- evt. rioleringswerkzaamheden 
- evt. werkzaamheden kabels en leidingen 
- evt. (bron-)bemalingswerkzaamheden 

+ door sloop van het naastgelegen gebouw 
ontstaat meer (thans vermoedelijk niet           
bewortelde) groeiruimte 

3 - aan en afvoer van benodigde materialen 
- evt. reconstructiewerkzaamheden weg 
- evt. rioleringswerkzaamheden 
- evt. werkzaamheden kabels en leidingen 
- evt. (bron-)bemalingswerkzaamheden 

 

 
Op basis van de huidig plannen lijkt het ten minste mogelijk om boom 3 te handhaven. Voor behoud van boom 
1 en 2 behoeven de plannen wat aanpassingen. Voor behoud van boom 1 en 2 zijn in onderhavige paragrafen 
alternatieven geschetst.   
 
Om boom 3 te behouden zal het wandelpad binnen de kroonprojectie iets moeten worden uitgebogen (zo ver 
mogelijk van de stam af). Het verdient aanbeveling het pad onder ETT-toezicht te realiseren. Het wandelpad 
bij voorkeur uitvoeren in een zo dun mogelijke laag halfverharding op de bestaande ondergrond.  

 
Voor wat betreft het effect van bemalingswerkzaamheden op de bomen wordt verwezen naar par. 5.2. Gelet 
op de voorgenomen positie van de kelder is het effect van eventuele (bron-)bemaling niet heel groot, echter 
verdient het wel de aandacht. Als bemaling daadwerkelijk nodig is, dan wordt geadviseerd een bemalingsad-
vies of een -plan op te stellen. 

5.2 Alternatieven boom 1 

Door de hoogbouw binnen de kroonprojectie van boom 1 te realiseren, zal zonder aanvullende maatregelen 
door uit te voeren grondwerkzaamheden een groot gedeelte van het bestaande wortelgestel beschadigd wor-
den. De boom vindt zijn voeding voornamelijk in het aan de noordzijde van de boom gelegen gazon, omdat 
daar geen verharding is en de boom daar zijn voedingsstoffen vindt. Juist daar is men voornemens hoogbouw 
te realiseren. Het relevante gedeelte van de kwetsbare wortelzone is in rood gearceerd op afbeelding 9.  
 
Ter plaatse van boom 1 is door de architect een sparing bedacht om een zo groot mogelijk gedeelte van de 
aanwezige boomkroon te behouden. Deze sparing is in geel zichtbaar gemaakt op figuur 9 (tevens zichtbaar 
op figuur 8). Voor figuur 9 is gebruik gemaakt van aangeleverde informatie over de daktuin. De voorziene 
sparing zit op een hoogte van 6,00 m. boven maaiveld in het gebouw.   
 
Bij verdere ontwikkeling en groei van de boom kan de boomkroon onder optimale condities een diameter 
bereiken van 25 m. (volgens Boommonitor van het Handboek Bomen 2018). Deze toekomstige kroon is even-
eens weergegeven in figuur 9 (dunne rode cirkel).   
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Figuur 9: boom 1 versus de sparing (in geel) 

Figuur 9 laat zien dat de sparing in het gebouw niet groot genoeg is om de volledige boomkroon (voor nu en 
de toekomst) te sparen. Ook zit de sparing enkele meters te hoog (zie figuur 2). Indien het gebouw ín het 
maaiveld moet worden aangebracht, wordt een groot gedeelte van het wortelgestel beschadigd door enerzijds 
de realisatie van het gebouw en anderzijds de realisatie van een tegelpad langs dat gebouw. Bovendien moet 
bij realisering van het gebouw rekening worden gehouden met voldoende werkruimte (steigers e.d.).  Eventu-
ele negatieve effecten van weerkaatsende wind en weerkaatsend zonlicht zijn vooralsnog buiten beschouwing 
gelaten.  
 
Voor de hierboven vermelde knelpunten zijn oplossingen aan te dragen. Daarbij is het belangrijk is te realise-
ren dat de boomkroon blijvend erg dicht tegen de gevel komt en regelmatig onderhoud behoeft (i.v.m. schu-
rende takken en schaduwwerking).  
 
De volgende oplossingen zijn aan te dragen:  
 

1. Snoeien van de boom: 
a. Eventueel eenzijdig kroonreductie uitvoeren (door snoei compacter maken van de boom-

kroon, eventueel alleen op plaatsen waar dit nodig is). Het nadeel hiervan is dat de natuurlijke 
verschijningsvorm enigszins wordt aangetast;  

b. Opkronen van de boom. Het nadeel hiervan is dat er naar rato weinig kroon overblijft, als 
gestreefd moet worden naar een opkroonhoogte van 6,00 m en de verschijningsvorm ook hier 
wordt aangetast; 

2. Bouwkundig verlagen van de sparing totdat de begane grond onder de boom door kan worden gere-
aliseerd;  

3. Bouwkundig verbreden van de sparing, waarbij mogelijk ook ontwikkelruimte (tot een boomkroon met 
een diameter van 25 m. mogelijk is);  

4. Bouwkundig werken met overkluizingen of zwevende (brug-)constructies in het gebouw en aan het 
straatwerk zodat er geen- tot zeer weinig grondwerk in het rood gearceerde gedeelte hoeft plaats te 
vinden: 
 

Verdere uitwerking en invulling van de hierboven vermeldde oplossingen 2 t/m 4 zullen in nader overleg met 
de architect en constructeur moeten worden opgepakt. 
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Dat de boom in de nieuwe inrichting in een plantvak komt te staan, is ten opzichte van de huidige situatie een 
pré. Het verdient aanbeveling parkeerplaatsen zo ver mogelijk van de bestaande stam te situeren en bij de 
hoogteligging rekening houden met de aanwezige wortelopdruk (parkeervak hoger leggen dan nu het geval 
is). Het verdient aanbeveling het nieuwe plantvak met goede humusrijke teelaarde te vullen en waar mogelijk 
vitaliteitsverhogende maatregelen uit te voeren (zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van voedingspijlers).  De 
boom wordt daarna geacht voldoende groei en ontwikkeling te laten zien.  
 

5.3 Alternatieven boom 2 

In onderhavige afbeelding een voorstel voor wijziging van het plan om duurzaam behoud van boom 2 te ga-
randeren.  

 
Figuur 10: alternatieve inrichting boom 2 

Voor boom 2 is het wenselijk om de toegang naar het laaddock tot (ruim) buiten de huidige kroonprojectie af 
te buigen om zo de boom te behouden. Dit in verband met verwachte as-lasten t.b.v. bevoorrading van de 
supermarkt. Tevens is het wenselijk om het wandelpad te verleggen, omdat het door- of vlak langs de stamvoet 
loopt (e.e.a. onder voorbehoud van de juiste plaats van de boom, die nu op basis van een luchtfoto is ingete-
kend). Het pad dient bij voorkeur te bestaan uit een zo dun mogelijke laag halfverharding op de bestaande 
ondergrond (niet meer dan strikt noodzakelijk) 
 
Het rood gearceerde betreft het gedeelte van boomwortels dat beschadigd raakt, als geen maatregelen ge-
troffen worden. Verondersteld wordt dat boomwortels onder het bestaande gebouw niet aanwezig zijn (on-
doordringbare wand of vloer aanwezig). Dit kan in een aanvullend onderzoek worden bevestigd (graven proef-
sleuf m.b.v. een minigraver of raadpleging van oude bouwtekeningen).  
 
Als alternatief kan er gekeken worden naar het realiseren van een (ondergrondse) brugconstructie om de druk 
van as-lasten op het wortelpakket op te vangen. Verdere uitwerking en invulling hiervan zal in overleg met de 
architect en constructeur moeten worden opgepakt, waarbij vermeldt dient te worden dat dergelijke construc-
ties vaak kostbaar zijn.  
 
Het is wenselijk om alle werkzaamheden binnen de kroonprojectie onder ETT-toezicht uit te voeren om zo het 
behoud van de boom maximaal te garanderen.  
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6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

Boom 3 kan onder voorwaarde van het vigerende plan en voorwaarden als gesteld deze BEA duurzaam wor-
den gehandhaafd. Voor Boom 1 en 2 kan dit nu niet gesteld worden, tenzij het plan op bepaalde aspecten 
wordt aangepast volgens geschetste alternatieven uit par. 5.2 en 5.3. Bij een meer concrete uitwerking is een 
actualisatie van de deze BEA wenselijk.  
 

6.2 Aanbevelingen 

Het verdient aanbeveling:  
1. De bestaande situatie te laten inmeten, e.e.a. met inbegrip van een zo nauwkeurig mogelijke inmeting 

van de locatie en de kroonprojectie van bestaande bomen;  
2. Nader onderzoek m.b.t. bemaling uit te voeren. Als dit van toepassing is, dan is het opstellen van een 

bemalingsplan raadzaam, om na te gaan wat het effect van bemaling is op de aanwezige bomen. 
Daarbij moet een indicatie worden gegeven van bemalingsduur en diepte van drooglegging;  

3. Bouwtekeningen van het te slopen gebouw te raadplegen en voor te leggen aan een ETT-er, ter in-
schatting van aanwezigheid van boomwortels van boom 2 onder het gebouw;  

4. Een sloopplan op te laten stellen. Daarin dient de aannemer aan te tonen hoe schade aan boom 2 
kan worden voorkomen;  

5. Bij het concreet maken van de plannen de ETT-er te betrekken; 
6. Een extra bewortelingsonderzoek (proefsleuven) uit te voeren als bekend is welke van de geboden 

alternatieven van hoofdstuk 5 de voorkeur heeft;  
7. Inzicht te krijgen in werkzaamheden door- of namens nutsbedrijven en aan te leggen riolering nabij de 

bomen en deze informatie te delen met een ETT-er;  
8. Vitaliteitsverhogende maatregelen uit te voeren voor boom 1, incl. het opstellen van een plan van 

aanpak daarvoor (bijv. door bijvoorbeeld TFI, https://tfi-international.com/) 

6.3 Overige voorwaarden en maatregelen 

 
Voorwaarden 

Werken volgens de bomenposter ‘Werken rond bomen’ volgens het Handboek Bomen, waarbij tijdens 
uitvoering van de werkzaamheden geen onnodige schade mag ontstaan aan bestaande wortels en 
groeiplaatsen; 

1. Wortels dikker dan 4cm mogen nooit (zonder vooroverleg met een deskundige) worden verwijderd, 
wortels dunner dan 4cm mogen alleen worden verwijderd bij uitzondering (als daardoor het totaal 
aanwezige wortelpakket niet te veel gereduceerd wordt) en dienen altijd haaks te worden afgezaagd/ 
geknipt;  

2. De te gebruiken materialen bij aanleg mogen geen invloed uitoefenen op de chemische eigenschap-
pen (ph waarde, zoutgehalte) van de bodem;  

3. Indien het ontwerp wordt aangepast dan moet deze BEA, op basis van de wijzigingen, worden herzien. 
 
Maatregelen  
Om bovenstaande voorwaarden te waarborgen dienen onderstaande maatregelen nauwgezet en consequent 
te worden opgevolgd:  

1. Graafwerkzaamheden onder de kroonprojecties van bomen bij voorkeur handmatig uitvoeren. Machi-
naal graven onder de kroonprojecties alleen onder toezicht van een European Tree Technician (ETT-
er).  

2. Snoeiwerkzaamheden aan bomen uit laten voeren door een European Tree Worker.  



Bijlage 9  Stikstofrapportage
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1 Inleiding 

1.1 Inleiding 

De projectlocatie betreft het winkelcentrum Weezenhof in Nijmegen. Weezenhof 5506, 6536 EE Nijmegen. De 
initiatiefnemer is voornemens om een nieuw gebouw te realiseren met een winkel, supermarkt, apotheek, 
fysiotherapeut, huisartsenpraktijk en 119 appartementen.   
 
Bovengenoemde ruimtelijke ingreep resulteert mogelijk in een verandering van stikstofemissie en -depositie. 
Om te onderzoeken of er sprake is van een significant negatief effect op de omliggende Natura 2000-gebieden 
als gevolg van stikstofdepositie, is een berekening van verandering in stikstofemissie en -depositie vereist 
voor het toekomstige gebruik. Het dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied de Rijntakken is gelegen op ca. 6,5 km 
van de projectlocatie (Afbeelding 1.1). 
 

 

Afbeelding 1.1: Ligging van het projectgebied (rood kader) t.o.v. Natura 2000-gebied de Rijntakken (blauw en groen vlak).  

1.1.1 Doelstelling rapport 
Het doel van dit rapport is het inzichtelijk maken van de eventuele effecten van de voorgenomen ontwikkeling 
op de stikstofdepositie in omringende Natura 2000-gebieden. Deze effecten worden berekend met behulp van 
de AERIUS Calculator. Er is een berekening gemaakt: 
●    AERIUS-berekening toekomstig gebruik 

 
Met behulp van de AERIUS Calculator wordt de stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden 
berekend. Vervolgens wordt getoetst of er sprake is van een significant negatief effect op de beschermde 
natuurwaarden als gevolg van het toekomstig gebruik. 
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1.1.2 Kwaliteit 
GRAS Advies voert de berekeningen uit met de daarvoor ontworpen AERIUS Calculator. De medewerkers 
van GRAS Advies zijn middels opleiding en ervaring bevoegd voor de verrichte berekeningen. Daarnaast is 
het project uitgevoerd volgens het kwaliteitshandboek van GRAS Advies. Het kwaliteit managementsysteem 
van GRAS Advies is ISO NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd. 
 

1.2 Samenvatting 

Toekomstige gebruiksfase 
Het toekomstig gebruik genereert geen depositiewaarden hoger dan 0,00 mol/ha/jr in Natura 2000-gebieden. 
 
Wet natuurbescherming 
Het toekomstige gebruik vormt met betrekking tot het aspect stikstof geen bedreiging voor het bereiken van 
de instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebieden. 
 
Conclusie 
Er is voor de voorgenomen ontwikkeling m.b.t. stikstofdepositie derhalve geen vergunning Wet natuurbescher-
ming onderdeel Gebiedsbescherming benodigd. 
 
Advies 
Wij adviseren om bij de aanvraag deze rapportage en berekeningen bij te voegen. 
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2 Wet natuurbescherming 

De oude natuurwetgeving met ‘de Natuurbeschermingswet 1998’ en ‘de Flora- en Faunawet’ is per januari 
2017 veranderd in de Wet natuurbescherming. Hieronder wordt de inhoud van de Wet natuurbescherming 
toegelicht. 

2.1 Natura 2000 

De bescherming van de circa 164 Natura 2000-gebieden in Nederland blijft behouden 
in de Wet natuurbescherming. In Natura 2000-gebieden zijn de Europese richtlijnen 
van kracht. De Europese Unie (EU) heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die 
van grote waarde is. Om deze natuur te behouden, heeft de Europese Unie het initia-
tief genomen voor Natura 2000. Natura 2000 is de overkoepelende naam voor gebie-
den die worden beschermd vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Nederland telt ruim 
160 Natura 2000-gebieden, welke onderdeel uitmaken van een samenhangend net-
werk van natuurgebieden in de Europese Unie. 
 
Aanwijzingsprocedure 
Natura 2000-gebieden worden formeel aangewezen. Per gebied is er een aanwijzingsdocument gemaakt door 
het ministerie met daarin: 
● Instandhoudingsdoelen; om welke doelsoorten en habitats gaat het en wat is de doelstelling ten aanzien 

van die soorten en/of habitats; 
● Begrenzing; welk areaal is beschermd. 
 
Beheerplannen 
Voor ieder gebied moet binnen drie jaar een beheerplan worden vastgesteld. In het beheerplan staat welke 
natuurwaarden er zijn of deze moeten worden beschermd en/of ontwikkeld. Er staat ook in hoe het gereali-
seerd moet worden. Verder wordt er in aangegeven welke externe facturen de instandhoudingsdoelen moge-
lijk negatief kunnen beïnvloeden. Deze beheerplannen worden vastgesteld door het Rijk of door de Provincie. 
 
Vergunning 
Voor de uitvoering van werkzaamheden welke mogelijk schade toebrengen aan een door Natuurbescher-
mingswet beschermd gebied, geldt dat deze acties in principe verboden zijn. Indien een groter maatschappelijk 
belang aanwezig is, dient er een vergunningsprocedure te worden doorlopen. Hierbij geldt de volgende regel: 
‘activiteiten mogen in principe alleen worden uitgevoerd wanneer er geen significante schade aan beschermde 
natuurwaarde ontstaat’. 

2.2 Stikstof 

Stikstofberekeningen 
De stikstofberekeningen zijn uitgevoerd met de meest actuele versie van AERIUS Calculator (versie 
2021_20220217). 
 
Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden. In deze wet is een vrijstel-
ling van de natuurvergunningplicht opgenomen voor de aanleg-/bouwfase. Voor het toekomstige gebruik blijft 
er een vergunningsplicht. De vrijstelling geldt daarmee dus alleen voor tijdelijke stikstofdepositie (bouwfase) 
en niet voor permanente stikstofdepositie (gebruiksfase). De vrijstelling is neergelegd in het nieuwe artikel 
2.9a Wet natuurbescherming dat is toegevoegd in de Wet stikstofreductie en natuurverbetering.  
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3 Projectgebied, werkzaamheden en gebruik 

3.1 Huidige situatie projectgebied 

In de huidige situatie is het plangebied in gebruik als winkelcentrum. De onderstaande afbeelding geeft de 
huidige situatie weer (Afbeelding 3.1.). 
 

  
Afbeelding 3.1: Luchtfoto van het projectgebied met grenzen. 

3.2 Voorgenomen ontwikkeling 

De initiatiefnemer is voornemens op deze locatie een nieuw gebouw te realiseren met een winkel, super-markt, 
apotheek, fysiotherapeut, huisartsenpraktijk en 119 appartementen. Het nieuwe gebouw gaat geen gebruik 
maken van gasgestookte installaties. Tabel 1 geeft de aantallen of oppervlakte van de ontwikkelingen weer.  
 
Tabel 1 Ontwikkelingen projectlocatie met aantallen of oppervlaktes m2 (BVO) 

Ontwikkeling Aantal / oppervlakte 
Appartementen 119 stuks 
Apotheek 1 stuk 
Fysiotherapeut 2 behandelkamers 
Winkel 522,8 m2 BVO 
Supermarkt 2150,5 m2 BVO 
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3.3 Input data AERIUS berekeningen 

Voor de berekening van de stikstofemissie en -depositie op Natura 2000-gebieden als gevolg van het boven-
genoemde toekomstige gebruik zijn de volgende gegevens ingevoerd in de AERIUS Calculator. 

3.3.1 Toekomstige gebruiksfase 
 
In de toekomstige gebruiksfase zal een verkeersintensiteit ontstaan door bezoekers en bewoners van het 
nieuwe gebouw (Tabel 2). De toenamen in verkeersintensiteit heeft invloed op de stikstofdepositie in Natura-
2000 gebieden. Het aantal en type verkeersbewegingen is gebaseerd op kengetallen van het CROW, rest 
bebouwde kom, sterk stedelijk gebied (CROW, 2018). In totaal zijn dit voor de winkelgelegenheden 2.515,4 
bewegingen lichtverkeer per etmaal en 29,5 bewegingen door zwaar vrachtverkeer per etmaal. Voor de ap-
partementen geldt een totaal van 612,6 bewegingen lichtverkeer per etmaal en 6,2 bewegingen door zwaar 
verkeer per etmaal. 
 
De verkeersgeneratie wordt aan de ontwikkeling toegekend totdat het verkeer is opgenomen in het heersende 
verkeersbeeld. (Instructie gegevensinvoer AERIUS Calculator 2020).  
 
Tabel 2 Verkeer in de toekomstige gebruiksfase. 

Bron Aantal 

CROW 
ken-cijfer 
per stuk 
of 100m2 
BVO 

Totale ver-
keersgenera-
tie per etmaal 

Invoer type verkeer 
AERIUS % aandeel 

verkeersge-
neratie per 
etmaal 

verkeers-
generatie 
per etmaal 

Appartementen 119 stuks 5,2 618,8 Lichtverkeer 99% 612,6 
    Zwaar vrachtverkeer 1% 6,2 
Apotheek 1 stuk 125,4 125,4 Lichtverkeer 95% 119,13 
    Zwaar vrachtverkeer 5% 6,27 
Fysiotherapeut 2 behan-

delkamers 
13,9 27,8 Lichtverkeer 100% 27,8 

Winkel 522,8 m2 
(BVO) 

79,6 416,2 Lichtverkeer 99% 412 

    Zwaar vrachtverkeer 1% 4,2 
Supermarkt 2150,5 m2 

(BVO) 
112,7 1.976,3 Lichtverkeer 99% 1.956,5 

    Zwaar vrachtverkeer 1% 19,8 
1 Emissies gebaseerd op standaard waardes AERIUS Calculator. 
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4 Resultaten 

4.1 Toekomstige gebruiksfase 

Het toekomstig gebruik genereert geen depositiewaarden hoger dan 0,00 mol/ha/jr in Natura 2000-gebieden. 
 

4.2 Wet natuurbescherming 

Het toekomstig gebruik genereert geen depositiewaarden hoger dan 0,00 mol/ha/jr in Natura 2000-gebieden. 
De toekomstige gebruiksfase vormt daarmee geen bedreiging voor het bereiken van de instandhoudingsdoe-
len voor Natura 2000-gebieden. Er is daarom voor de voorgenomen ontwikkeling m.b.t. stikstofdepositie geen 
vergunning Wet natuurbescherming onderdeel Gebiedsbescherming benodigd. 
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5 Conclusie 

5.1 Conclusie 

Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden. In deze wet is een vrijstel-
ling van de natuurvergunningplicht opgenomen voor de aanleg-/bouwfase. Voor het toekomstige gebruik blijft 
er een vergunningsplicht. De vrijstelling geldt daarmee dus alleen voor tijdelijke stikstofdepositie (bouwfase) 
en niet voor permanente stikstofdepositie (gebruiksfase). De vrijstelling is neergelegd in het nieuwe artikel 
2.9a Wet natuurbescherming dat is toegevoegd in de Wet stikstofreductie en natuurverbetering.  
 
Het toekomstig gebruik resulteert niet in depositiewaarden hoger dan 0,00 mol/ha/jr in Natura 2000-gebieden. 
Er is daarmee voor de voorgenomen ontwikkeling m.b.t. stikstofdepositie geen vergunning Wet natuurbescher-
ming onderdeel Gebiedsbescherming benodigd. 
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Bronnen 

● AERIUS calculator 
AERIUS Calculator is het rekeninstrument voor het bepalen van de emissie van stikstof uit een bron, de ver-
spreiding door de lucht en de depositie op Natura 2000-gebieden. 
Geraadpleegd op 22-03-2022 
https://calculator.aerius.nl/wnb/ 
 
● BIJ12 – stikstofdossier 
BIJ12 werkt als uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies. 
Geraadpleegd op 22-03-2022 
https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/  
 
● CROW – Toekomstbestendig parkeren 
CROW. (2018). Toekomstbestendig parkeren. Ede: CROW. 
CROW. (2018). Toekomstbestendig parkeren. Ede: CROW. 
RIVM. (2018, 07 05). Ruimtelijke plannen - emissiefactoren. Opgehaald van AERIUS.nl: 

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/ruimtelijke-plannen-emissiefactoren/05-07-2018 
Geraadpleegd op 22-03-2022 
 
● Kadastrale kaart 
De kadastrale kaart is een online website met de kadastrale kaart van Nederland. Gegevens worden automa-
tisch bijgewerkt via het Kadaster. 
Geraadpleegd op 22-03-2022 
https://kadastralekaart.com/  
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Bijlage 1: AERIUS-berekening toekomstige gebruiksfase  
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Contactgegevens
Rechtspersoon GRASadvies

Inrichtingslocatie Weezenhof,

-Nijmegen

Activiteit
Omschrijving WinkelcentrumWeezenhof

Toelichting ActualisatieAERIUSberekeningwinkelcentrum

WeezenhofteNijmegen.

Berekening
AERIUSkenmerk Rcrno9tsewNZ

Datumberekening 22maart2022,15:50

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Toekomstiggebruik-Beoogd 2023 1,5kg/j 23,9kg/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Toekomstiggebruik-Beoogd -

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j
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Toekomstiggebruik(Beoogd),rekenjaar2023

Emissiebronnen
Emissie

NH3

Emissie

NOx

3
Mobielewerktuigen|Bouw,IndustrieenDelfsto�enwinning|

projectlocatie;Projectlocatie
- -

 Verkeersnetwerk 1,5kg/j 23,9kg/j
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Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

500m
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ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Toekomstiggebruik"

(Beoogd)incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)
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1 Inleiding 

 

1.1 Opmaat  

 

Opdrachtomschrijving  

 

De wijk Weezenhof, gelegen in het westen van Nijmegen, is 

aangelegd in het begin van de jaren zeventig en wordt 

gekenmerkt door haar karakteristieke stedenbouwkundige 

structuur. Nabij de ontsluiting van deze zogenaamde 

bloemkoolwijk ligt het oorspronkelijke winkelcentrum. Dit complex 

is in 2017 deels verwoest door een grote brand. De eigenaar, 

Dornick Vastgoed B.V., heeft de intentie de locatie te 

herontwikkelen. Hierbij zullen de nog bestaande onderdelen van 

het winkelcentrum worden geamoveerd en zal een nieuw 

complex met onder andere winkels en woningen worden 

gerealiseerd.  

 

In het kader van de beoogde herontwikkeling, is Res nova 

Monumenten gevraagd een cultuurhistorische quick scan naar de 

locatie uit te voeren. Doel van het onderzoek is om inzicht te 

krijgen in eventueel aanwezige cultuurhistorisch waardevolle 

objecten en structuren.  

 

Onderhavige cultuurhistorische quick scan zal worden ingezet als 

cultuurhistorische paragraaf in het, ten behoeve van de 

ontwikkeling noodzakelijke op te stellen bestemmingsplan.   

 

Afb. 1 Locatie winkelcentrum Weezenhof.  

Bron: ruimtelijkeplannen.nl 

 

 

1.2 Vigerend beleid 

 

Rijksbeleid 

Cultuurhistorie speelt een belangrijke rol bij de ruimtelijke inrichting 

van ons land. De uiterlijke verschijningsvorm van de stad 

weerspiegelt haar ontwikkelingsgeschiedenis en bepaalt mede de 

identiteit van een gebied. Archeologische vondsten, 

stedenbouwkundige plannen en historische bebouwing vormen 

het fysieke archief van de stad. Om deze redenen heeft het Rijk 
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de beleidslijn ingezet om cultuurhistorie onderdeel te laten zijn van 

het afwegingskader bij het opstellen van bestemmingsplannen. 

Deze beleidslijn is verwoord in de beleidsbrief Modernisering 

Monumentenzorg uit 2009:  

 

“Om meer vorm en inhoud te geven aan de borging van 

cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening zullen gemeenten bij 

het vaststellen van bestemmingsplannen rekening moeten 

gaan houden met cultuurhistorische waarden. Dat betekent 

dat gemeenten een analyse moeten verrichten van de 

cultuurhistorische waarden in een bestemmingsplangebied 

en daar conclusies aan moeten verbinden die in een 

bestemmingsplan verankerd worden”.1  

 

Dit laatste heeft geresulteerd in de wijziging van het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro) per 1 december 2012, waarbij het 

tweede lid, onder a uitvoeriger komt te luiden, namelijk: “een 

beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied 

aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige 

of te verwachten monumenten rekening is gehouden”. 

Het Rijk vraagt hiermee aan gemeenten om bij het opstellen van 

bestemmingsplannen, projectafwijkingsbesluiten en 

beheersverordeningen gebouwen, objecten en structuren met 

 

▄▄▄▄▄▄▄ 

 
1  Beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg 2009, pp. 4–5. 

cultuurhistorische waarde te inventariseren en daaraan conclusies 

te verbinden en in het bestemmingsplan te verankeren. 

 

Erfgoedbeleid Nijmegen 

Het gedachtengoed uit de beleidsbrief Modernisering 

Monumentenzorg en het gewijzigde Besluit ruimtelijke ordening zijn 

aanleiding geweest om ook het gemeentelijk erfgoedbeleid te 

actualiseren. Dit heeft geresulteerd in de Nota Cultureel Erfgoed, 

die op 15 mei 2013 door de raad is vastgesteld. Hierin wordt 

gesproken over een ‘moderne’ erfgoedzorg, waarbij 

cultuurhistorie zowel het archeologische, het historisch-

geografische als het gebouwde erfgoed omvat. Het betreft niet 

alleen een objectgerichte erfgoedzorg maar ook een 

omgevingsgerichte erfgoedzorg. Een drietal strategieën geven 

vorm aan onze ambitie erfgoed in te zetten voor het behouden 

en versterken van de identiteit en eigenheid van de stad: 

duurzame ruimtelijke ontwikkeling; kennis & inspiratie; bescherming 

& instandhouding.  

 

De strategie duurzame ruimtelijke ontwikkeling heeft betrekking op 

een toekomstbestendige stad, waar erfgoed wordt ingezet om bij 

gebiedsontwikkelingen de eigen identiteit van de locatie te 

behouden of te versterken. In Nijmegen is cultuurhistorie een 

dusdanig belangrijk deel van de identiteit van de stad dat 
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erfgoed in veel gevallen de rode draad bij ruimtelijke 

ontwikkelingen vormt. De cultuurhistorische elementen die 

onderdeel zijn van de identiteit van de stad kan men niet allemaal 

als beschermd monument of gezicht aanwijzen, maar zijn wel 

onderdeel van de manier waarop de stad wordt beleefd, 

ingericht en gebruikt. De door de gemeente opgestelde 

cultuurhistorische beleidskaart vormt de basis voor de 

cultuurhistorische inbreng bij het opstellen van ruimtelijke plannen. 

De kaart wordt gebruikt om te bepalen of cultuurhistorie een 

belangrijke rol kan vervullen in het ontwerptraject, en zo ja, op 

welke wijze. De beleidskaart geeft daarom ook aan in welke 

gebieden cultuurhistorie een belangrijke inspiratiebron kan zijn 

voor stedenbouwkundige plannen en ambitiedocumenten. 

Aangezien niet elke buurt of wijk vraagt om eenzelfde omgang 

met cultuurhistorie in ruimtelijke plannen is het ook niet nodig om 

overal hetzelfde regime toe te passen. De beleidskaart maakt 

onderscheid vier gebiedstypen, waarbij bij elk gebiedstype eigen 

uitgangspunten en voorwaarden gelden: 

• Gebiedstype 4. Beschermde gebieden.  

• Gebiedstype 3. Gebieden met een rijke cultuurhistorische 

gelaagdheid.  

• Gebiedstype 2. Gebieden waar het hoofdzakelijk gaat om 

de samenhang tussen structuur en bebouwing.  

• Gebiedstype 1. Gebieden waar alleen ingezet zal worden 

op behoud van historische structuren 

  

Afb. 2 Cultuurhistorische beleidskaart gemeente Nijmegen. De locatie 

van het winkelcentrum van de Weezenhof is rood omcirkeld. Bron: Nota 

Cultureel Erfgoed gemeente Nijmegen, vastgesteld op 15 mei 2013, 

p.17. 
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De wijk Weezenhof, waarin het projectgebied is gelegen, is 

aangeduid als gebiedstype 1. Hiervoor geldt:  

 

“Bij deze categorie is er hoofdzakelijk sprake van woonwijken die 

in de afgelopen 50 jaar tot stand zijn gekomen en moderne 

bedrijventerreinen en industriegebieden. In deze gebieden zijn 

cultuurhistorisch waardevolle elementen in mindere mate 

aanwezig. Bij ruimtelijke plannen zal daarom alleen gestreefd 

worden naar behoud en herkenbaarheid van historische 

structuren. Dit is voor deze gebieden voldoende om verwijzingen 

naar het verleden levend te houden. Voor het opstellen van 

bestemmingsplannen wordt een cultuurhistorische analyse van 

het gebied gemaakt, waarin de historische structuren geduid zijn. 

Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen biedt de cultuurhistorische 

analyse voldoende aanknopingspunten. Particuliere initiatieven 

voor behoud en visualisatie van de geschiedenis worden 

toegejuicht en de gemeente zal er zoveel mogelijk aan 

meewerken.” 
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2 Ontwikkelingsgeschiedenis 

 

2.1 Situatie vóór de aanleg van de wijk Weezenhof 

 

De kadastrale minuutkaart en verzamelkaart uit 1811-1822 tonen 

een grotendeels onbebouwd gebied. Duidelijk herkenbaar is de 

kern van het buurtschap Hatert, waarbij de kerk, de school en Huize 

Hatert (aangeduid als De Toren) apart zijn aangeduid. Vanaf Huize 

Hatert loopt een weg in een rechte lijn in zuidwestelijke richting, 

alwaar ze aansluit op de Nieuwe Wetering (de huidige Staddijk). 

Deze weg wordt aangeduid als de Vosschendijk. Ze liep dwars door 

het gebied waar in 1970 de wijk Weezenhof werd aangelegd. Van 

dit tracé is alleen het gedeelte nabij Huize Hatert, de Vossenhof, 

behouden gebleven.  

 

De Vossendijk liep dwars door een laag broekgebied. Ten 

zuidoosten lag Het Broek, ten noordwesten het Hoogbroek en de 

bossen (percelen hakhout) van landgoed Dukenburg. Op dit 

landgoed stond oorspronkelijk een veertiende-eeuws kasteel (nabij 

de huidige Nieuwe Dukenburgseweg). Dit kasteel werd in 1720 

vervangen door een eenvoudig Hollands classicistisch landhuis. Dit 

landhuis is op de minuutkaart nog aanwezig, maar wordt in 1822 

gesloopt. Van dit landgoed resteert vandaag de dag alleen nog 

een gedeelte van de negentiende-eeuwse oranjerie en het grand 

canal (zij het vergraven in de jaren zestig).  

 

 

Op het kadastrale verzamelplan is de Vossendijk onbebouwd. Op 

de kadastrale minuutkaart zijn aan de zuidzijde van de weg enkele 

volumes in rood aangeduid. Deze volumes hebben kadastrale 

nummers die zijn afgesplitst van de hoofdnummering (toevoeging 

aan het kadastraal nummer). In de bij de minuutkaart horende 

Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels zijn de afgesplitste nummers al 

opgenomen. We kunnen hieruit opmaken dat de 

ontwikkeling/ontginning van dit gedeelte van het broekgebied in 

de periode tussen het opstellen en het uitbrengen van de 

kadastrale minuutkaarten tot stand is gekomen. Uit de OAT kan 

verder worden opgemaakt dat het gebied grotendeels bestaat uit 

percelen hakhout, afgewisseld met percelen bouwland en 

‘opgaande bomen’.  
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Afb. 3 Kadastrale verzamelplan gemeente Hatert, gedateerd 1822. De 

locatie van het latere winkelcentrum is rood omcirkeld. 

Bron: beeldbank RCE, MIN05075VK1. 

 

Afb. 4 Kadastrale minuutkaart gemeente Hatert, sectie D, blad 2 1811-

1832. Het rechte tracé van de Vossendijk is met de rode pijl aangeduid.  

Bron: beeldbank RCE, MIN05075D02. 

 

 

Afb. 5 Detail van de kadastrale minuutkaart, met daarop de in rood 

opgetekende panden. 
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Topografische kaarten uit de tweede helft van de negentiende en 

het begin van de twintigste eeuw tonen een nagenoeg 

ongewijzigd beeld. We zien de Vossendijk die vanuit Hatert naar 

het zuidwesten loopt en aansluit op de Nieuwe Wetering (Staddijk). 

Ten zuiden van de Vossendijk ligt een drietal percelen met 

bebouwing. Verder is het terrein nog ingetekend als percelen 

hakhout, bos, bouwland en broekgebied. Door het gebied loopt 

een aantal bomenlanen. Het Broek wordt langs de oostzijde 

begrensd door de (Oude) Wetering. Ten oosten hiervan ligt de 

Hatertse Broek en het hoger gelegen landbouwgebied Haterste 

veld. 

 

Ten noorden van de Vossendijk ligt het landgoed van Dukenburg. 

Pal langs de Vossendijk wordt het bosgebied middels enkele rechte 

lanen opgedeeld in vlakken. Twee van deze lanen zijn haaks op de 

Vossendijk geplaatst.  

 

Afb. 6 Topografische kaart uit 1869. Ten noordwesten van de Vossendijk 

ligt het landgoed Dukenburg, ten zuidoosten Het Broek. Langs de 

zuidzijde van de dijk ligt een klein aantal woningen. De locatie van het 

winkelcentrum is geel omcirkeld. 

Bron: topotijdreis.nl 
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Afb. 7 Topografische kaart uit 1910. De situatie is sinds 1869 nauwelijks 

gewijzigd. Bron: topotijdreis.nl 

 

 

Van grote invloed voor het gebied is de aanleg van het Maas-

Waalkanaal geweest. Dit kanaal, dat tot stand kwam tussen 1920 

en 1927, loopt ten oosten van de Wetering, door het Hatertse 

Broek. Ten behoeve van de aanleg van een kanaalbrug werd het 

tracé van de Vossendijk enigszins gewijzigd.  

 

Gedurende het eerste kwart van de twintigste eeuw verdwenen 

steeds meer percelen (hakhout)bos aan weerszijde van de 

Vossendijk ten gunste van landbouwgrond en weilanden. Op de 

plattegrond van 1931 zien we, ter plekke van de knik in de Nieuwe 

Wetering (Staddijk) de rond 1910-1920 gebouwde boerderij 

Weezenhof, waarnaar de latere wijk is vernoemd. Deze boerderij 

bestaat nog steeds, zij het dat de gevelopzet aanzienlijk is 

gewijzigd.  

 

 

Afb. 8 Topografische kaart uit 1931. We zien het in 1927 voltooide 

kanaal. Verder toont de kaart dat er steeds meer akker- en weilanden 

ontstaan. Bron: topotijdreis.nl 
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Afb. 9 Topografische kaart uit 1937. Er zijn nauwelijks nog percelen 

opgaande bomen/bos.  Bron: topotijdreis.nl 

 

  

Afb. 10 De boerderij 

Weezenhof in 1960.  

Bron: beeldbank 

Regionaal Archief 

Nijmegen, inv.nr. 

F62530. 

 

Afb. 11 De 

Weezenhof anno 

2021.  
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2.2 Stadsuitbreidingen en Weezenhof 

 

Ontwikkeling stadsuitbreiding Nijmegen2  

Na de oorlog was er in Nijmegen een grote behoefte aan 

woningen. De eerste grote stadsontwikkelingen vonden plaats in 

Nijmegen-West, in het Heseveld. Het oudste gedeelte was de in 

1950 aangelegde wijk Jeruzalem. De woningen werden gebouwd 

volgens het Airey-systeem, een voor die tijd vernieuwde 

bouwtechniek die aansloot op zakelijke/modernistische 

bouwrichting (CIAM). De modernistische aanpak bij Jeruzalem 

werd echter niet als de oplossing beschouwd. Voor de in 1953-1957 

tot stand gekomen wij Heseveld werd een traditionalistische 

architectuur (onder invloed van de Bossche School) opgetekend. 

De volumes werden gebouwd in baksteen en onder zadeldak 

geplaatste woningen, waarbij vensters en deuren een bescheiden 

accent kregen (grondgebonden, appartementen en etagebouw 

van drie en vier bouwlagen).  

 

In de daaropvolgende jaren groeide Nijmegen verder in westelijke 

en zuidelijke richting. Deze nieuwe wijken, Hatersteveld, Galgenveld 

en Hengstdal lagen alle nog enigszins binnen bereik van het 

centrum. Deze ontwikkeling in zuidelijke en westelijke richting werd 

 

▄▄▄▄▄▄▄ 

 
2  Gunterman, B., Historische atlas van Nijmegen: 2000 jaar ruimtelijke ontwikkeling 

in kaart gebracht, Nijmegen 2003; www.noviomagus.nl 

verder doorgezet. De wijken Hatert, Brakkenstein en Neerbosch-

Oost lagen echter dusdanig ver van het centrum dat deze werden 

opgezet als een soort satelietwijken, voorzien van eigen scholen, 

kerken en winkelcentra. De wijken werden aangelegd als 

tuindorpen, voornamelijk bestaande uit laagbouw 

(doorzonwoningen) en etagebouw (drie- en vierlaags). De drie 

wijken hebben elk een eigen karakteristiek. In Brakkenstein is de 

bebouwing in lijn met de architectuur van Heseveld gebouwd 

(Bossche school). De rechtlijnigheid van de straten is doorbroken 

door deze te voorzien van lichte knikken (daarmee ook een sprong 

in de rooilijnen) en de woningen rond hofjes te plaatsen. Bij Hatert is 

het stratenpatroon rechtlijniger en ruimer van opzet (meer publieke 

ruimte) en is de architectuur zakelijker van aard (platte daken, 

kamerbrede vensters en beton dat in het zicht is gelaten). Bij 

Neerbosch-Oost is sprake van een grootstedelijkere opzet, waarbij 

de etagewoningen het straatbeeld domineren en ook enkele 

hoogbouwtorens zijn opgetrokken.  

 

Dukenburg3 

Met de ontwikkeling van de uitbreidingswijken Neerbosch-Oost en 

Hatert halverwege de jaren zestig, bereikte men het Maas-

Waalkanaal. De sprong over het kanaal wilde men in eerste 

3   Een uitgebreide beschrijving van het ontstaan van Dukenburg, is te vinden op: 

canonvandukenburg/objecten/landgoed-dukenburg-wordt-stadseel-dukenburg 
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instantie niet nemen, vanwege de grote afstand tot het centrum 

(en het risico op scheefgroei van de stad). De oplossing werd 

gezocht om ook in de Ooijpolder, als stedenbouwkundige 

tegenhanger, een wijk te ontwikkelen. De ontwikkeling in de 

Ooijpolder is vanwege een storm van protest (en een uiteindelijk 

verbod van de minister) niet van de grond gekomen. Dukenburg, 

genoemd naar het voormalige landgoed en kasteel, was op dat 

moment echter al in ontwikkeling.  

 

Bij de ontwikkeling van Dukenburg werd afgestapt van de 

traditionele wijkgedachte die in de voorgaande jaren bepalend 

was. Dukenburg werd gefaseerd gebouwd, waardoor iedere 

deelwijk een eigen stedenbouwkundige en architectonische 

identiteit heeft gekregen. Dit nieuwe stedenbouwkundig 

uitgangspunt is een direct gevolg van de in 1966 verschenen 

Tweede Nota Ruimtelijke Ordening. In deze nota kregen 

gemeenten meer invloed kregen toegewezen(decentralisatie). 

Gedetailleerde bestemmingsplannen werden vervangen door 

vlekkenplannen. Binnen deze vlekkenplannen ontstond meer 

ruimte voor architecten om de verdere invulling uit te werken, met 

als doel dat er meer diversiteit in bouw en verkaveling zou 

ontstaan. De gefaseerde opzet van Dukenburg in kleinere 

deelplannen, elk met een eigen identiteit, is volgens de nieuwe 

richting die met de Tweede Nota werd ingezet, opgezet.  

Bij de eerste vier wijken, Aldenhof, Meijhorst, Malvert en Lankforst is 

nog sprake van een stedenbouw met een rechtlijnig 

stratenpatroon. De wijken die vanaf 1970 tot stand komen, 

Weezenhof en Tolhuis, hebben daarentegen een totaal andere 

opzet.  

 

 

Afb. 12 Luchtfoto uit 1970. De wijken Aldenhof en Malvert zijn al 

gebouwd. De Van Boetbergweg is aangelegd en het terrein meteen ten 

zuiden wordt bouwrijp gemaakt. De met bomen omzoomde Vossendijk, 

de ten zuiden gelegen woningen en percelen bouw- en weiland zijn nog 

aanwezig. De foto laat zien dat de twee op de oude kaarten zichtbare 

haaks op de Vossendijk ingetekende lanen zien (gele pijlen). Hieruit blijkt 

dat de nieuwe toegangswegen wel dichtbij, maar niet op het tracé van de 

oude lanen ligt. Bron: RAN, inv.nr. F21229. 
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Bloemkoolwijk4  

Weezenhof is aangelegd als een zogenaamde bloemkoolwijk en is 

een vroeg en gaaf behouden voorbeeld van een dergelijke, voor 

de jaren zeventig karakteristieke stedenbouwkundige opzet. Ze 

(bloemkoolwijken in het algemeen en Weezenhof in het bijzonder) 

staat in schril contrast tot de stedenbouw uit de 

wederopbouwperiode, die voornamelijk het resultaat was van een 

objectiverende planning die van bovenaf werd vastgesteld en 

leidde tot uniformiteit en het gebrek aan eigen identiteit. Er 

ontstond aan het eind van de jaren zestig een groeiende 

ontevredenheid over de kwaliteit van de architectuur (als gevolg 

van standaardisering) en de uniformiteit en rationalisatie in de 

stedenbouw. Dit ongenoegen groeide zowel bij bewoners als 

bestuurders, stedenbouwkundigen en architecten. 

 

Nieuwe woonwijken werden vanaf het begin van de jaren zeventig 

en tachtig gebouwd in vele soorten en maten. Vanaf het midden 

van de jaren zeventig werd laagbouw de norm voor de 

Nederlandse uitbreidingswijk. Deze ontwikkeling werd onder meer 

mogelijk door de toename van de welvaart en ander 

overheidsbeleid. Bij dat laatste moet vooral gedacht worden aan 

 

▄▄▄▄▄▄▄ 

 
4  Vletter, M. de, De kritiese jaren zeventig: architectuur en stedenbouw in 

Nederland 1968-1985, Rotterdam 2004, pp. 17-28; Abrahamse, J.E. (Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed), Opkomst en ontwikkeling van de bloemkoolwijk, 

Amsersfoort 2019. De tekst in deze paragraaf is grotendeels herleid uit het werk 

het programma Experimentele Woningbouw en de oprichting van 

de Stichting Nieuwe Woonvormen in 1968, welke tot doel hadden 

om alternatieven te creëren voor de naoorlogse woonwijken.  

 

De bloemkoolwijken liggen over het algemeen op ruime afstand 

van de stedelijke centra en zijn daarom in de eerste plaats gericht 

op de auto. Net als vrijwel alle naoorlogse wijken worden de 

bloemkoolwijken omgeven door een ruim bemeten 

(auto)infrastructuur en meestal voorzien van even ruim bemeten 

groenaanleg. De wijken en woningen gaan op in het groen en het 

omringende landschap. De meeste bloemkoolwijken zijn naar 

binnen gekeerd en slechts toegankelijk middels een beperkt aantal 

toegangswegen. Er wordt uitdrukkelijk niet gestreefd naar een al te 

nadrukkelijke, laat staan een monumentale architectonische 

uitdrukkingsvorm naar buiten toe: het organisch georganiseerde 

geheel is belangrijker dan de expressie van het individuele 

gebouw. Het gaat om de structuur en het aanzien van het geheel, 

niet om beeldbepalende gebouwen. 

 

De bloemkoolwijken zijn opgedeeld in kleine eenheden, ruimtes en 

volumes, in een schikking die wordt gekenmerkt door een 

van Abrahamse. In deze bronnen wordt uitgebreid ingegaan op de 

onderliggende ontwikkelingen die hebben geleid tot het ontstaan van het 

stedenbouwkundig concept van de bloemkoolwijk. 
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maximale mate van onregelmatigheid. Lange lijnen zijn vermeden, 

doorgaande routes verdoezeld en zichtlijnen waren kort. In 

tegenstelling tot de oudere wijken, waar verkeerssoorten werden 

gescheiden, kan het autoverkeer in de meeste bloemkoolwijken tot 

in de woonerven komen. Door de introductie van het woonerf als 

specifiek juridisch verkeersregime en allerlei fysieke maatregelen, 

zoals bochten, borden en drempels, werd de snelheid van het 

verkeer aan banden gelegd.  

 

De entrees van de woningen zijn gericht op de woonerven. De 

woonkamers zijn veelal georiënteerd op de privétuin, zodat aan de 

kant van het openbaar gebied vaak sprake is van een zeer 

gesloten gevelbeeld. Bergingen en keukens zijn vaak aan de 

voorkant gelegd. Het leven in de bloemkoolwijken speelt zich af 

binnen de kleinste eenheden, de woonerven. Die worden omsloten 

door woningen en zijn zo opgezet dat de ruimtelijke structuur van 

het geheel vanuit die woonerven niet te beleven is. 

 

De bloemkoolwijken worden gekenmerkt door de diversificatie in 

woningtypes. Hierbij is meestal wel sprake van een of meerdere 

bouwblokken van eenzelfde architectonisch type, maar is binnen 

de wijk als geheel sprake van een grote variatie. Binnen de 

bouwblokken wordt een dynamisch aanzien gecreëerd door 

middel van het verspringen van rooilijnen, het aanbrengen van 

verschillende bouwvolumes en bouwhoogten per woning, het 

toepassen van verschillende dakvormen en goothoogten, en het 

toevoegen van erkers, loggia’s of balkons. 

Weezenhof 

Binnen de begrenzing van Weezenhof zijn vrijwel alleen 

grondgebonden eengezinswoningen gebouwd. De wijk is in de 

aanleg van het stratenpatroon, de wijze waarop bouwblokken zijn 

gegroepeerd en georiënteerd in het landschap, en de wijze 

waarop er diversiteit in architectuur is toegepast, kenmerkend voor 

de typologie van de bloemkoolwijk. Een opvallend aspect bij de 

Weezenhof, dat bij andere voorbeelden juist veelal werd 

vermeden, is het gegeven dat de entree tot de wijk wordt 

geaccentueerd door afwijkende architectuur, bestaande uit 

hoogbouw en het winkelcentrum: de wijk heeft een duidelijke 

‘front’. 

 

De wijk wordt ontsloten vanuit de Van Boetbergweg, vanwaar een 

tweetal straten de wijk inloopt. De ligging van deze 

toegangswegen komt ruwweg (maar niet geheel) overeen met de 

twee oorspronkelijke lanen die dwars op de Vossendijk waren 

gelegen. Tussen de twee toegangswegen ligt de zogenaamde 

Hippe Hoogbouw. Deze hoogbouw maakt deel uit van het 

oorspronkelijke stedenbouwkundige plan en is enkele jaren 
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geleden gerenoveerd.5 De hoogbouw kenmerkt zich door de 

diversiteit in hoogte van de individuele bouwblokken en het 

verspringen van de rooilijnen, wat aansluit op het algehele beeld 

van Weezenhof. De hoogbouw is ontstaan uit een nauw 

samenwerking tussen projectontwikkelaar en bewoners en past 

daardoor niet alleen goed in de algehele opkomst van de 

inspraakcultuur uit circa 1970, maar ook in het op dat moment 

recent ingevoerde overheidsbeleid (het hiervoor genoemde 

programma van experimentele woningbouw).  

 

Tabula rasa 

Bij het opstellen van het stedenbouwkundig ontwerp voor de 

Weezenhof, welke wordt vernoemd naar de ten westen gelegen 

boerderij, wordt uitgegaan van een volledig blank canvas. Bij de 

aanleg van de nieuwe wijk is nergens aangesloten op bestaande 

straten, paden of verkavelingspatronen. Er zijn dan ook geen 

historische elementen of structuren van vóór 1970 bewaard 

gebleven binnen de contouren van de wijk.  

 

 

 

▄▄▄▄▄▄▄ 

 
5  www.experimentelewoningbouw.nl/portfolio/ex-70-075-nijmegen-vossen-

weezenhof/. 

 

Afb. 13 Topografische kaart uit 1978. Weezenveld is voltooid. Het 

winkelcentrum is met de blauwe pijl aangeduid.  

Bron: topotijdreis.nl. 
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Afb. 14 Projectie van de topografische kaart uit 1967 (in zwart wit) op de 

topografische kaart uit 1978. Van de oude infrastructuur en verkaveling 

is in het stedenbouwkundig plan niets meer aanwezig. Het 

winkelcentrum is met de blauwe pijl aangeduid.  

Bron: topotijdreis.nl. 

 

 

Winkelcentrum 

Meteen achter de Hippe Hoogbouw ligt het winkelcentrum van 

Weezenhof. Dit winkelcentrum werd gebouwd in 1973-1974. Het 

winkelcentrum bestaat uit enkele eenlaags, in elkaar geschoven 

lage en brede volumes. Verspringing van de rooilijnen en verschil in 

hoogte tussen de verschillende volumes (versterkt door de 

dakopbouw op de centrale bouwmassa) zorgen voor een 

dynamisch beeld, dat aansluit op het architectonisch en 

stedenbouwkundig basisbeginsel van Weezenhof als geheel.  

 

 

Afb. 15 Foto van een maquette van het winkelcentrum uit 1973. 

Bron: RAN, inv.nr. F55048. 

 

 

Afb. 16 Aanzichten van het oorspronkelijke plan uit 1973, hier nog 

zonder het oostelijke volume (de huidige Lidl).  

Bron: bouwarchief Nijmegen, inv.nr. D12.487987. 
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Luchtfoto’s uit 1973 laten Weezenhof in aanbouw zien. Hierop is de 

Vossendijk en de oude bebouwing nog aanwezig, terwijl de wijk 

rondom al volop in ontwikkeling is. Het terrein is dus niet in één keer 

bouwrijp gemaakt. De reden hiervoor is onbekend. De foto laat 

duidelijk zien dat het winkelcentrum en de ten westen gelegen 

school zich meteen ten noorden van de Vossendijk, op het terrein 

van het voormalige landgoed Dukenburg, bevinden. Van het 

winkelcentrum is op deze foto alleen nog de betonfundering 

gestort.  

 

 

Afb. 17 Luchtfoto uit 1973. Weezenhof is deels gebouwd. Van het 

winkelcentrum is de fundering gestort (gele pijl). De Vossendijk en de 

oude bebouwing is op dat moment nog aanwezig.  

Bron: RAN, inv.nr. F58477. 

Op een ietwat latere genomen foto (1973-1974) zien we zowel het 

voltooide winkelcentrum als de Hippe Hoogbouw. De Vossendijk is 

hier afgegraven en de oude woningen zijn gesloopt.  

 

 

Afb. 18 Luchtfoto uit 1973-1974. Het winkelcentrum is voltooid, de 

Vossendijk en de oude bebouwing is verdwenen.  

Bron: RAN, inv.nr. F21224. 

 

 

Het winkelcentrum is gedurende de decennia meerdere keren 

verbouwd. Hierbij zijn in de oksels van de verschillende volumes 

diverse kleinschalige uitbouwen geplaatst en is de opzet van de 

gevels gewijzigd (indeling en bekleding). De beleving van de 

oorspronkelijke opzet met verspringende rooilijnen is hierbij 
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behouden. Bij een brand in 2017 is het westelijke gedeelte van het 

centrum volledig verwoest. Vandaag de dag is alleen nog het 

oostelijke paviljoen (Lidl) en zuidelijke gedeelte van het centrale 

paviljoen behouden gebleven. Alleen de funderingen herinneren 

nog aan de oorspronkelijke opzet. Op de locatie van het westelijke 

volume staat momenteel een tijdelijk gebouw.  

 

Afb. 19 Foto van de situatie kort vóór en na de brand van 10 april 2017. 

Bron: De Dukenburger, jaargang 10, nummer 6, september 2017, p.6 

(foto’s J. van den Boom). 
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Afb. 20 Winkelcentrum, gezien vanuit het noordwesten met 

parkeerterrein op de voorgrond. Rechtsvoor de fundering van het 

afgebrande volume.  

 

 

Afb. 21 Winkelcentrum, gezien vanuit het zuiden met op de achtergrond 

de Hippe Hoogbouw.  

 

Afb. 22 Achterzijde van het winkelcentrum, gezien richting het westen. 

De aanbouw achter de Lidl (rode pijl), is in 1994 toegevoegd.  

 

 

Afb. 23 Winkelcentrum gezien richting het zuidwesten met links het 

behouden gedeelte van het centrale volume en rechts het na de brand, 

tijdelijk geplaatste volume.  
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3 Conclusie 

 

Cultuurhistorische waarden 

Naar aanleiding van de cultuurhistorische verkenning kan worden 

vastgesteld dat er ter plekke geen cultuurhistorische waarden 

aanwezig zijn die dateren van vóór 1970.  

 

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is Weezenhof een bijzonder en 

gaaf behouden vroeg voorbeeld van een zogenaamde 

bloemkoolwijk. Dit vertaalt zich in de fijnmazigheid van het 

stratenpatroon en in de kleinschaligheid van de bebouwing. Een 

belangrijk aspect is hierbij het verspringen van rooilijnen en het 

verschil in oriëntatie van de (getrapte) gevelwanden. Ook bij de 

hoogbouw en bij de openbare gebouwen (waaronder het 

winkelcentrum) zien we deze voor Weezenhof karakteristieke 

dynamische opzet terug. De architectuurhistorische waarde van 

het winkelcentrum an sich is laag, zeker nadat de brand meer dan 

de helft van het complex heeft verwoest.  
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Samenvatting 

 
In december 2021 is met betrekking tot het plangebied winkelcentrum Weezenhof te 
Nijmegen een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een verkennend 
booronderzoek (IVO-O, verkennende fase). De centrale vraagstelling van het 
inventariserend veldonderzoek verkennende fase luidt: Kan op basis van de resultaten van 
het IVO-O verkennende fase door middel van grondboringen de gespecificeerde 
archeologische verwachting en/of waarde worden bijgesteld? 
 
Ter beantwoording van de onderzoeksvraagstelling is een mechanisch booronderzoek 
uitgevoerd middels het plaatsen van zes ramgutsboringen tot 3 m –mv. 
 
Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat de oorspronkelijke bodem nog 
grotendeels intact is. In slechts twee van de zes boringen  ontbreekt de top van de 
oorspronkelijke bodem, waarschijnlijk door graafwerkzaamheden. Alle oorspronkelijke 
bodems zijn afgedekt met een subrecent opgebracht pakket grond met een dikte van circa 
90 cm.  
 
De oorspronkelijke bodem bestaat uit alluviale afzettingen met een AC-bodemprofiel. De 
zandige bedding(nabije) stroomrugafzettingen zijn afgedekt door een sterk siltig en zwak 
zandig kleipakket (oeverafzettingen). In de zandige afzettingen zijn geen bodems of 
erosievlakken vastgesteld. Ter plaatse van de boringen 1 en 5 was oorspronkelijk  sprake 
van een laagte, mogelijk een restgeul of kronkelwaardgeul.  
 
Geconcludeerd kan worden dat de hoge archeologische verwachting voor holocene 
nederzettingsresten en/of begravingen vanaf het neolithicum tot en met Romeinse tijd dient 
te worden behouden. Dit geldt met name voor de locaties 2 en 6 aan weerszijde van de 
voormalige laagte.  Ter plaatse van de boorlocaties 1 en 5 kunnen specifieke complextypen 
zoals afvaldumps en aan water gebonden resten aanwezig zijn. Archeologische resten 
worden in de top van de alluviale holocene bodems in en direct onder de oorspronkelijke  
Ah-horizont verwacht.  
 
Op basis van de vaststelling dat er nog (behoudenswaardige ) archeologische resten 
aanwezig kunnen zijn, wordt geadviseerd om een archeologisch vervolgonderzoek uit te 
voeren. Het vervolgonderzoek dient te bestaan uit een proefsleuvenonderzoek in de top van 
de oorspronkelijke bodem, eventueel in combinatie met een archeologische begeleiding van 
de sloop van de ondergrondse bouwconstructies. 
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Figuur 1: De ligging van het plangebied (rood omlijnd) met daaromheen de cirkel die 
ten behoeve van het bureauonderzoek de buitengrens van het onderzoeksgebied 
aangeeft 1 
 

 
1 Bron: Kadaster Topografische Dienst, Emmen 2008. 
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1. Inleiding 

 
1.1 Algemeen 

 

Opdrachtgever Het Archeologie Bureau i.o.v. Flow Architecten, Fort 
Kijk in de Potstraat 12, 6521 BV Nijmegen 

Contactpersoon opdrachtgever Anneleen Van de Water / Sven Dijkhof 
Uitvoeren veldwerk 24 december 2021 
Archis onderzoeksmelding 5155637100 
Onderzoekskader Bestemmingsplanwijzing 
Bevoegd gezag: Gemeente Nijmegen 
Deskundige namens het 
bevoegd gezag 

K. van Heijst 

Bewaarplaats vondsten Niet van toepassing 
Bewaarplaats documentatie  Depot voor Bodemvondsten van de gemeente 

Nijmegen (DBGN), E-depot, depot ArcheoPro 

 
1.2 Locatiegegevens  (LS02) 

 

Provincie Gelderland 
Gemeente Nijmegen 
Plaats Nijmegen 
Toponiem Weezenhof 
Globale ligging Het plangebied ligt binnen de stadswijk Weezenhof in 

het uiterste zuiden van de gemeente Nijmegen. Het 
plangebied wordt volledige begrenst door de straat 
Weezenhof. Momenteel is het plangebied in gebruik 
als een winkelcentrum. Figuur 1.  

Hoekcoördinaten plangebied 
Bouding box 

183.894 / 423.732 
183.894 / 423.864 
184.034 / 423.864 
184.034 / 423.732 

Kadastrale ligging Betrokken percelen zijn:  
HTT02-O-789, HTT02-O-651, HTT02-O-790, HTT02-
O-357, HTT02-O-1491, HTT02-O-364, HTT02-O-358, 
HTT02-O-825, HTT02-O-826, HTT02-O-834, HTT02-
O-837, HTT02-O-833, HTT02-O-838, HTT02-O-1513, 
HTT02-O-829, HTT02-O-1512, HTT02-O-850, HTT02-
O-796, HTT02-O-361, HTT02-O-362, HTT02-O-851, 
HTT02-O-797, HTT02-O-1081, HTT02-O-786, HTT02-
O-1504 

Oppervlakte plangebied 1,16 hectare 
Eigendom privaat 
Grondgebruik Deels bebouwd (winkelcentrum), deels verhard 

(parking), deels groenstrook 
Figuur 2.  

Hoogteligging 8,4 tot 8,8 m +NAP 
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 Figuur 2: Luchtfoto2 uit 2019 met aanduiding van het plangebied.  
 
1.3 Aard van de ingreep (LS01) 

 

Aard ingreep Het planvoornemen bestaat uit de sloop van het 
huidige winkelcentrum en het oprichten van nieuwe 
bebouwing bestaande uit gecombineerd wonen, 
werken en winkelen. Gedetailleerde bouwplannen 
zijn (nog) niet voorhanden. Figuur 3a en 3b geven de 
huidige situatie weer en de beoogde nieuwe situatie.  

Wijze fundering c.q 
onderkeldering 

Onbekend. Volgens de principe-doorsnede (figuur 3c) 
wordt het oostelijke blok onderkelderd voor 
bergingen.  

Diepte bodemverstoring Minimaal tot 2,7 m -mv ter plaatse van de 
funderingen en de onderkeldering.  

Verwachte wijziging 
grondwaterstand 

Onbekend  

Toekomstige ligging boven- en 
ondergrondse infrastructuur 

Onbekend  

Toekomstige ligging 
verharding 

Onbekend, maar minimaal t.b.v. parkeergelegenheid 

 

 
2 Bron: http://www.pdok.nl 
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Figuur 3a: Bestaande stedenbouwkundige situatie voor het plangebied.3 
 

 
Figuur 3b: Nieuwe stedenbouwkundige situatie voor het plangebied.4 

 
3 Bron: Flow Architecten, plan Weezenhof Nijmegen, tekening S01-08 d.d. 14-4-2021.  
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1.4 Onderzoek  (LS01) 

 
In december 2021 is door ArcheoPro een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd op een 
terrein aan de Weezenhof te Nijmegen (gemeente Nijmegen).  
Het archeologisch onderzoek betrof een inventariserend veldonderzoek overig bestaande 
uit verkennende boringen (IVO-O). Dit onderzoek volgt op een in mei 2021 uitgevoerd 
bureauonderzoek waarbij is vastgesteld dat voor het plangebied een hoge verwachting geldt 
en archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk is.5  
Inventariserend Veldonderzoek heeft vervolgens tot doel om het gespecificeerd 
archeologisch verwachtingsmodel te toetsen door middel van veldwaarnemingen. Aan de 
hand van de resultaten hiervan kan worden vastgesteld of binnen het plangebied 
daadwerkelijk archeologische waarden aanwezig (kunnen) zijn. Op welke diepte deze 
(kunnen) voorkomen en of deze vervolgonderzoek en/of planaanpassing vereisen. De 
centrale vraagstelling van het inventariserend veldonderzoek verkennende fase luidt: Kan 
op basis van de resultaten van het IVO-O verkennende fase door middel van grondboringen 
de gespecificeerde archeologische verwachting en/of waarde worden bijgesteld? Indien 
beantwoord met ja, dient deze bijstelling te worden toegelicht. 
 
In Nederland dient het vaststellen van de archeologische (verwachtings)waarde van een 
plangebied te gebeuren op grond van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 
versie 4.1). Het onderzoek is uitgevoerd door drs. R.P.A. Paulussen (senior KNA archeoloog / 
senior KNA prospector)en drs. ing. P.J. Orbons (GIS-ondersteuning) conform de hiervoor 
vastgelegde normen en richtlijnen (KNA 4.1 en SIKB BRL 4000). ArcheoPro is in het bezit 
van het daarvoor vereiste SIKB BRL 4000 certificaat met onder andere protocol 4002.  
De gemeente Nijmegen heeft geen aanvullende uitvoeringskaders vastgesteld voor het 
uitvoeren van archeologisch vooronderzoek, noch zijn deze voor dit project afzonderlijk 
opgesteld. Dit onderzoek is dus gebaseerd op de algemene criteria die in de KNA staan 
geformuleerd.  
 
1.5 Onderzoeksstrategie  (LS05) 

 
Doel van het inventariserend booronderzoek verkennende fase is om vast te stellen hoe de 
bodem is opgebouwd, in hoeverre deze nog intact is en of hierin behoudenswaardige 
archeologische resten aanwezig (kunnen) zijn. Daarbij dient met name te worden nagegaan 
of de oorspronkelijke bodem bestaat uit een alluviale bodem bestaande uit verleemde, 
ontkalkte oude stroomruggronden met poldervaaggronden (AC-profiel) in klei van de 
formatie van Echteld) en in hoeverre eventuele archeologische niveaus vestoord zijn.  
 
Uitgegaan wordt van een minimale boordichtheid van vijf boringen per hectare. Een 
dergelijke boordichtheid voldoet om de bodemopbouw doelmatig en betrouwbaar te 
karakteriseren en een eventuele grootschalige verstoring nader vast te stellen.  
 
Op basis van de resultaten van het verkennend booronderzoek zal worden aangegeven welk 
type bodems binnen het plangebied voorkomen, in hoeverre de bodem door (sub)recente 
grondwerkzaamheden zoals bouwactiviteiten, afgravingen en egalisaties is verstoord, wordt 
het verwachtingsmodel eventueel aangepast en zal worden aangegeven in een hoeverre 
(karterend) vervolgonderzoek naar archeologische indicatoren, materiële resten en sporen 
wenselijk en zinvol is en welk type onderzoek hiervoor het meest geschikt is.   

 
4 Bron: Flow Architecten, plan Weezenhof Nijmegen, tekening S01-08 d.d. 14-4-2021. 

5 Van de Water en Paulussen 2021 
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Binnen het onbebouwde deel van het plangebied zijn zo egaal mogelijk zes boorpunten 
uitgezet. Hierdoor wordt binnen het 1,16 hectare grote plangebied een boordichtheid 
bereikt van ruim vijf boringen per hectare. Van alle boorpunten wordt de NAP-hoogte 
bepaald door middel van het AHN of een waterpas. De AHN-hoogtedata hebben in principe 
een nauwkeurigheid van  5 cm. De boorlocaties (RD-coördinaten) worden in het veld 
vastgesteld met behulp van een GPS. De boorprofielen worden beschreven op basis van de 
ASB 5.2.  
 
Vanwege de aanwezigheid van een terreinverharding met grindhoudend zand onder een 
BKK-verharding zullen de boringen tot minimaal 1 m –mv met behulp van een mechanische 
ramgutsboorstelling worden uitgevoerd. De boringen worden al dan niet mechanisch 
doorgezet tot in de ongeroerde bodem, bij voorkeur de Pleistocene C-horizont.    
 
In verband met de begroeiing en verharding van het plangebied is geen 
oppervlaktekartering mogelijk. Evenmin zijn bodemontsluitingen aanwezig die 
geïnspecteerd kunnen worden op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. 
 

 
Figuur 4: Het noordelijke deel van het plangebied bij B1, gezien in oostelijke richting. 
 

 
Figuur 5: Het zuidelijke deel van het plangebied bij B4, gezien in westelijke richting. 
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2 Veldonderzoek 

 
2.1 Verrichte werkzaamheden (VS03) 

 
Positie boringen: regelmatige verdeling over het plangebied (figuur 13). 
Gebruikt boormateriaal: ramguts met diameters van 7 en 10 cm.  
Totaal aantal boringen: 6 
Boorgrid: nvt 
Boordichtheid: 5 boringen per hectare 
Geboorde diepte: 3,0 – 3,1 m –mv 
Inmeten boorlocaties: GPS, meetlint 
Boorbeschrijving: Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB 5.2) 
 
Inspectie bodemontsluitingen en/of oppervlaktekartering: In verband met de begroeiing en 
verharding van het plangebied was geen oppervlaktekartering mogelijk. Evenmin waren 
bodemontsluitingen aanwezig die geïnspecteerd konden worden op de aanwezigheid van 
archeologische indicatoren. 
 
De ligging van de boorpunten is weergegeven op de boorpuntenkaart. De 
boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 3. 
 
2.2 Resultaten en interpretatie booronderzoek  (VS03) 

 
Uit de boorresultaten blijkt dat de bodem binnen het plangebied uit een opgebracht 
grondpakket bestaat dat een oorspronkelijke alluviale dalbodem afdekt. 
 
Het opgebrachte grondpakket heeft een dikte die varieert van 70 tot 130 cm. Het dikste 
ophoogpakket is vastgesteld ter plaatse van boring 5. Het ophoogpakket bestaat 
overwegend uit matig tot uiterst grof zand maar daarnaast ook uit kleiig materiaal. Deze 
uiterst zandige klei is wat betreft samenstelling gelijk aan de onderliggende natuurlijke, fijn 
gelaagde kleilaag en zal afkomstig zijn uit de voormalige bouwputten ten behoeve van de 
realisatie van het winkelcentrum.    
 
De onderliggende oorspronkelijke bodem onder het ophoogpakket wordt in de boringen 1, 
2, 5 en 6 gekenmerkt door een Ah-1C-2C profiel. Ter plaatse van de boringen 3 en 4 
ontbreekt de Ah-horizont volledig. 
 
De als gevolg van een relatief hoge concentratie organisch stof donker grijze tot donker 
grijsbruine Ah-horizont is 25 tot 30 cm dik. Deze laag heeft een opvallend hoge consistentie 
en is plaatselijk gelaagd (boring 2). In boring 5 is sprake van een geleidelijke overgang aan 
de basis en bevat de Ah-horizont fijne houtskooldeeltjes. Er zijn geen antropogene 
bestanddelen in vastgesteld. Er lijkt geen sprake te zijn van een oude bouwvoor.  
Sedimentologisch bestaat de Ah-horizont uit matig tot sterk siltige, zwak zandige alluviale 
klei. 
 
De 1C-horizont betreft een licht grijze tot licht bruine, kalkloze alluviale overstromingsklei. 
De kleilaag varieert sterk in dikte van 45 tot 135 cm. Deze laag toont ondanks de hoge 
consistentie weinig bodemrijping. In boring 5 komen aan de basis van de kleilaag twee 
organisch rijkere vegetatielagen voor (Ab1- en Ab2-horizont). De onderste Ab2-horizont 
tussen 245 en 265 cm –mv is moerig van aard. De overgang naar de 2C-horizont is scherp. 
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Ter plaatse van boring 3 is de top van het uiterst zandige kleipakket verstoord. Dit blijkt met 
name uit de aanwezigheid van kleibrokken en het relatief hoge zandpercentage. 
  
De 2C-horizont bestaat uit uiterst grof tot matig fijn zand. De mate van sortering varieert; de 
grovere zanden aan de basis van het profiel zijn overwegend slecht gesorteerd. Het bovenste 
deel van de 2C-horizont vertoont veelal een sedimentaire gelaagdheid bestaande uit zand- 
en kleilaagjes. De totale 2C-horizont wordt gekenmerkt door een fining upward profiel. Een 
dergelijk profiel is kenmerkend voor alluviale stroomrug- en kronkelwaardafzettingen in of 
in de nabijheid van een actieve rivierbedding.  
In meerdere boorprofielen zijn in de zandige afzettingen van de 2C-horizont verspoelde 
houtresten waargenomen.    
 

 
Figuur 6: Boring 1, uitgelegd per meter van links boven naar rechts onder. 
 

 
Figuur 7: Boring 2, uitgelegd per meter van links boven naar rechts onder. 
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Figuur 8: Boring 3, uitgelegd per meter van links boven naar rechts onder. 
 

 
Figuur 9: Boring 4, uitgelegd per meter van links boven naar rechts onder. 
 

 
Figuur 10: Boring 5, uitgelegd per meter van links boven naar rechts onder. 
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Figuur 11: Boring 6, uitgelegd per meter van links boven naar rechts onder. 
 

 
 
Figuur 12: Boorprofielen  
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Figuur 13: Plangebied met boorpunten en ophoogdiktes.  
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3 Conclusies en aanbevelingen  (VS07) 

 
3.1. Conclusies 

 
In december 2021 is met betrekking tot het plangebied winkelcentrum Weezenhof te 
Nijmegen een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een verkennend 
booronderzoek (IVO-O, verkennende fase). De centrale vraagstelling van het 
inventariserend veldonderzoek verkennende fase luidt: Kan op basis van de resultaten van 
het IVO-O verkennende fase door middel van grondboringen de gespecificeerde 
archeologische verwachting en/of waarde worden bijgesteld? 
 
Ter beantwoording van de onderzoeksvraagstelling is een mechanisch booronderzoek 
uitgevoerd middels het plaatsen van zes ramgutsboringen tot 3 m –mv en het beschrijven 
van de boorprofielen. 
 
Op basis van de resultaten van het booronderzoek kan worden geconcludeerd dat de 
oorspronkelijke bodem nog grotendeels intact is. In slechts twee van de zes boringen 
(boringen 3 en 4) ontbreekt de top van de oorspronkelijke bodem, waarschijnlijk door 
graafwerkzaamheden.  
Alle oorspronkelijke bodems zijn afgedekt met een subrecent opgebracht pakket grond met 
een gemiddelde dikte van 92 cm.  
 
De oorspronkelijke bodem bestaat uit alluviale afzettingen met een AC-bodemprofiel. De 
zandige bedding(nabije) stroomrugafzettingen zijn afgedekt door een sterk siltig en zwak 
zandig kleipakket (oeverafzettingen). Er is geen sprake van een eenduidige agrarische 
bouwvoor. In de zandige afzettingen zijn geen bodems of erosievlakken vastgesteld 
Ter plaatse van de boringen 1 en 5 was oorspronkelijk  sprake van een laagte, mogelijk een 
restgeul of kronkelwaardgeul. De dieper gesitueerde Ahb-horizonten in boring 5 zijn 
vegetatielagen, ontstaan onder natte omstandigheden binnen de betreffende laagte.   
Rivierduinafzettingen zijn niet aangetroffen.  
 
Geconcludeerd kan worden dat de hoge archeologische verwachting voor holocene 
nederzettingsresten en/of begravingen vanaf het neolithicum tot en met Romeinse tijd dient 
te worden behouden. Dit geldt met name voor de locaties 2 en 6 aan weerszijde van de 
voormalige laagte.  Ter plaatse van de boorlocaties 1 en 5 kunnen de in de bureaustudie 
genoemde specifieke complextypen zoals afvaldumps en aan water gebonden resten 
aanwezig zijn. 
Archeologische resten worden in de top van de alluviale holocene bodems in en direct onder 
de oorspronkelijke  Ah-horizont verwacht.  
 
3.2. Selectieadvies 

 
Op basis van de resultaten van het booronderzoek en de vaststelling dat er nog 
(behoudenswaardige ) archeologische resten aanwezig kunnen zijn binnen het plangebied, 
wordt geadviseerd om een archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. 
Het vervolgonderzoek dient te bestaan uit een proefsleuvenonderzoek in de top van de 
oorspronkelijke bodem, eventueel in combinatie met een archeologische begeleiding van de 
sloop van de ondergrondse bouwconstructies. 
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Een proefsleuvenonderzoek en een archeologisch begeleiding dient te worden uitgevoerd 
op basis van een vooraf door de gemeente Nijmegen goedgekeurd programma van eisen 
(PvE). 
 
In alle gevallen geldt dat indien bij toekomstig graafwerk archeologische vondsten worden 
gedaan of archeologische grondsporen worden aangetroffen, deze direct gemeld dienen te 
worden bij de minister conform de Erfgoedwet 2016, artikel 5.10 & 5.11. 
 



Archeologisch onderzoek  Weezenhof, Nijmegen, Gemeente Nijmegen. ArcheoPro Rapport, 21126, Pagina 18 

Versie: 25 02 2022                                                                                                                                                www.ArcheoPro.nl  

 

Literatuur & bronnen 

 

Literatuur  

 
Bakker, H. de en A.W. Edelman-Vlam, 1976. De Nederlandse bodem in kleur 
 
Bakker, H. de en J. Schelling, 1989. Systeem van bodemclassificatie. De hogere niveaus. 
Wageningen. 
 
Bosch, J.H.A., 2005. Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode, Versie 5.2. Utrecht. 
TNO-rapport, NITG 05-043-A. 
 
Van de Water, A. en R. Paulussen, 2021. Weezenhof te Nijmegen, gemeente Nijmegen. 
Bureauonderzoek. ArcheoPro Rapport  21042. 
 
Bronnen  

 
Grote topografische atlas van Nederland 1:50.000 Deel 3 Oost-Nederland. Topografische 
dienst. Wolters Noordhoff Groningen 1997 
 
Kadaster Topografische Dienst, Top25Raster, Top10Vector, GBKN kaarten, Emmen 2008 
 
Digitale bronnen 

 
Luchtfoto: http://www.pdok.nl en http://maps.google.nl  
 
 
 



Archeologisch onderzoek  Weezenhof, Nijmegen, Gemeente Nijmegen. ArcheoPro Rapport, 21126, Pagina 19 

Versie: 25 02 2022                                                                                                                                                www.ArcheoPro.nl  

Bijlagen 

 
Bijlage 1: Verklarende woordenlijst 

 
Verklarende woordenlijst 
AHN Actueel Hoogtebestand Nederland 
AMK Archeologische Monumentenkaart 
ASB Archeologische Standaard Boorbeschrijving 
Archis Archeologisch Informatie Systeem 
BP Before Present (present=1950) 
GIS Geografische Informatie Systemen 
GPS Global Positioning System 
IKAW Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
IVO Inventariserend VeldOnderzoek 
KLIC Kabels en Leidingen Informatie Centrum 
KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
-mv Onder maaiveld 
NAP Normaal Amsterdams Peil 
PVA Plan van Aanpak 
PVE Programma van Eisen 
RCE Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
SBB Standaard Boor Beschrijvingsmethode 
SIKB Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 

 
 
Bijlage 2: Archeologische tijdschaal 

 

Periode  Datering   
Midden- en Laat Paleolithicum (oude 
steentijd) 

250.000 - 9000 

Mesolithicum (midden steentijd) 9000 - 4500 
Neolithicum (nieuwe steentijd) 4500 - 2000 
Bronstijd 2000 - 800 
IJzertijd 800 - 12 v. chr. 
Romeinse tijd 12 v chr. - 500 n. chr. 
Vroege middeleeuwen 500 - 1000 
Volle middeleeuwen 1000 - 1250 
Late middeleeuwen 1250 - 1500 
Nieuwe tijd 1500 - heden 
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Bijlage 3: Boorbeschrijving 

 
Algemene boorgegevens 
Soort boring BAR 
Projectnummer 21-216 
Projectnaam Weezenhof Nijmegen 
Deelgebied nvt 
Organisatie ArcheoPro 
Archis meldingsnummer  
Coördinaatsysteem RD2000 
Coördinaatsysteemdatum ETRS89 
Locatiebepaling GPS, meetlint 
Referentievlak NAP 
Bepaling maaiveldhoogte AHN 
Boormethode Ramguts 
Boordiameter 7 en 10 cm 
Opdrachtgever Het Archeologie Bureau i.o.v. Flow Architecten, Fort Kijk in 

de Potstraat 12, 6521 BV Nijmegen 
 

Posities van boringen (boorlocaties) 
Boornummer X_RD Y_RD mv in m +NAP 
1 183940.4 423819.4 8.56 
2 183983.7 423830.4 8.61 
3 184023.8 423806.6 8,62 
4 183989.2 423768.4 8,91 
5 183950.7 423759.0 8.44 
6 183918.6 423783.7 8.40 

 
Betekenis van de afkortingen: 

LDO – Onderzijde boortraject in cm -mv 
 
Lithologie:  

GD – Onverharde sedimenten: G = grind, K = klei, L = leem, V = veen, Z = zand,  
P = puin 
Korrelgrootte: uf = uiterst fijn, zf = zeer fijn, mf = matig fijn, mg = matig grof, zg = zeer 
grof, ug = uiterst grof 
Bijmengsels: BK = bijmengsel klei, BS = bijmengsel silt, BZ =bijmengsel zand, BG= 
bijmengsel grind, BH = bijmengsel humus. Betekenis toegevoegde cijfers: 1 = zwak,  
2 = matig, 3 = sterk en 4 = uiterst.  

 
Kleur:   

HK = hoofdkleur, BL = blauw, BR = bruin, GE = geel, GN = groen, GR = grijs, OL = olijf, 
OR =oranje, PA = paars, RO = rood, RZ = roze, WI = wit, ZW = zwart. 
TK = Tweede kleur (kleurafkortingen als boven).    

 IK = Intensiteit kleur: LI = licht en DO = donker 
VLK = Vlekken (V): 2e en 3e letter is kleurafkorting als boven, 1 = weinig, 2 = matig , 
3= veel 

 
 
Overige kenmerken: 
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 SO = Sortering: 1 = slecht, 2 = matig, 3 = goed, 4 = zeer goed 
CO = Consistentie (C ): ZSL-zeer slap, SLA-slap, MSL-matig slap, MST-matig stevig, 
STV-stevig 

 PLH = plantenresten (PL): PL0 = geen, PL1 = spoor, PL2 = weinig, PL3 = veel)  
NVS = nieuwvormingen: MNC = mangaanconcreties, ROV = roestvlekken, FEC = 
ijzerconcreties, FFV = fosfaatvlekken 
TL = trends in de laag; FUA = naar boven toe fijner, TOH = aan de top humeus, TOK = 
top kleiig 
SST = Sedimentaire structuren; STKL = kleilagen, STLL = leemlagen, FLA = fijn 
gelaagd 

 LG = laaggrens; BSE = basis scherp, BGE = basis geleidelijk, BDI = basis diffuus 
BHN = Bodemhorizont; BHA = A-horizont, BHAa = esdek, BHB = B-horizont,  BHBs = 
B-horizont met sesquioxiden, BHBt = B-horizont met lutuminspoeling, BHC = C-
horizont, BHCg = C-horizont met gleykenmerken, BHCr = gereduceerde C-horizont 
BI = Bodemkundige interpretaties; BOV = bouwvoor , XX = recent verstoord, XM = 
verveend, VEG = veengrond, OPG = opgebracht, SLO = slootvulling, PD = plaggendek, 
AD = antropogeen dek,  MPG = moderpodzol, BO = begraven oud oppervlak, CL = 
cultuurlaag, GI = Geologische interpretaties; LSS = löss, COL = colluvium, ALL = 
alluvium, DEZ = dekzand, RIV = rivierafzettingen, FPG = fluvioperiglaciaal 
AIS = Archeologische indicatoren; BST = baksteen, SKO = steenkool, HKF = houtskool 
fijn verdeeld, AWF = aardewerkfragmenten, PUI = puin, SIN = sintels, ASF = 
asfaltbeton, MXX =  metaal, SVU = vuursteenfragmenten, GLS = glas, SLA = 
slakken/sintels, VKL = verbrande klei/leem, SXX = Natuursteen, PLC = plastic, OXBO 
= onverbrand bot 
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Boorbeschrijving volgens ASB 5.2 
Boor  
Nr. 

LDO Lithologie Kleur Overige kenmerken AIS/OPM 
GD BK BS BZ BG BH HK TK IK VLK LG CO SST SOR BHN BI GI  

1 65 Zug  1  1  GE    BSE     OPG   
 85 K  3    GR  DO BL BSE STV    OPG   
 100 K   4   GR    BSE STV    OPG   
 130 K  2 1  3 GR BR DO  BSE ZST   Ahb  ALL  
 220 K  2 2   GR BL LI  BSE STV   1C  ALL kalkloos 
 300 Zmf  2    GR      KB  2C  ALL PL3 hout 
2 80 Zug  1  1  GE    BSE   Slecht  OPG   
 100 K  3 1  2 GR  DO  BSE STV FLA  Ahb  ALL  
 130 K  3 1   BR  LI OR BGE STV   1Cg  ALL  
 145 Zuf  4    GR BR LI  BSE  FLA Goed 2C1  ALL  
 300 Zmf  2    GR  LI     Goed 2C2  ALL GW-230 
3 70 Zzg  1  1  GE   BR BSE     OPG   
 120 K   4   BR  LI LGE BSE  KB/ZL  1C1 XX ALL  
 150 K   4   GR  LI DGE BGE STV ZLzf  1C2  ALL kalkloos 
 310 Zzg  1  1  GR  LI    ZLug  2C  ALL  
4 100 Zmg  1    BR GR LI  BSE     OPG  BST ug 
 135 Zmf 1 1    BR RO   BSE  KL  C1  ALL Sterk gelaagd 
 190 Zmg  2    GR BR LI LGR BSE  KL  C2  ALL PL2 hout 
 300 Zzg  1    BR GR LI    ZLug  C3  ALL Basis Zug 
5 130 Zzg  1  1  GE GR  DGR BSE  KB   OPG   
 145 K  3 1  3 GR  DO  BGE ZST   Ahb1  ALL HKS 
 160 K  3 1   BR  DO  BSE ZST   Ahb2  ALL HKS 
 235 K  3    GR  LI  BSE MSL   C1  ALL kalkloos 
 245 K  3   2 GR  DO  BGE STV VL  Ab1  ALL  
 265 K  3   3 BR  DO  BSE STV VL  Ab2  ALL Moerig 
 300 Zmg  2    GR   DGR     C2  ALL PL2 hout 
6 65 Zug  1    GE    BSE     OPG   
 70 K  3 1   GR  LI  BSE  FLA   OPG  Gelaagd 
 95 K  3 1  2 GR  DO  BSE ZST HKB  Ab  ALL  
 115 K  2    GR BL LI  BSE STV   1C  ALL Ongerijpt, kakloos 
 265 Zmf  1    GR  LI  BGE  KL/ZLzg Goed 2C1  ALL PL2 hout 
 300 Zug  1   2 GE   OR    Slecht 2Cg2  ALL Fining upwart 
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Samenvatting 

 
In juni 2021 is met betrekking tot het plangebied winkelcentrum Weezenhof te Nijmegen 
een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een bureaustudie. De centrale 
vraagstelling van het bureauonderzoek luidt: welke archeologische verwachting en/of 
waarde kenmerkt het plangebied?  
 
Op basis van de resultaten van het bureaustudie is geconcludeerd dat voor het plangebied 
een hoge archeologische verwachting geldt voor nederzettingsresten en/of begravingen 
vanaf de steentijd (paleo-/mesolithicum) tot en met Romeinse tijd. Enkel indien er slechte 
(lees: natte) bodemcondities aanwezig waren, is de verwachting laag. In oude natte 
stroomgeulen kunnen wel specifieke complextypen zoals afvaldumps en aan water 
gebonden resten aanwezig zijn. Resten van bewoning en/of begraving uit de middeleeuwen 
en nieuwe tijd worden niet verwacht. Resten van landgebruik worden uit alle periodes 
verwacht. Hiervoor geldt een (middel)hoge verwachting.  
Archeologische resten kunnen zowel in de top van de alluviale holocene bodems onder de 
oorspronkelijke bouwvoor alsook in dieper gesitueerde lagen aangetroffen worden. Er kan 
sprake zijn van oude steentijdvindplaatsen (paleolithicum en mesolithicum) in de top van 
het pleistocene terras en jongere vindplaatsen (neolithicum en jonger) in of in de top van de 
holocene rivierafzettingen.   
Als gevolg van recente graafwerkzaamheden en ophogingen bij de realisatie van het 
winkelcentrum kunnen archeologische resten verstoord zijn.  
 
In verband met de hoge archeologische verwachting van het plangebied en de mogelijkheid 
dat als gevolg van (sub)recente graafwerkzaamheden de oorspronkelijke bodem in meer of 
mindere mate is verstoord, wordt geadviseerd om een verkennend booronderzoek (IVO-O, 
verkennend fase) uit te voeren ter bepaling van de bewaringstoestand van het 
bodemarchief.  
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Figuur 1: De ligging van het plangebied (rood omlijnd) met daaromheen de cirkel die de 
buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft 1 
 

 
1 Bron: Kadaster Topografische Dienst, Emmen 2008. 
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1. Inleiding 

 
1.1 Algemeen 

 

Opdrachtgever Het Archeologie Bureau i.o.v. Flow Architecten, Fort 
Kijk in de Potstraat 12, 6521 BV Nijmegen 

Contactpersoon opdrachtgever Anneleen Van de Water / Sven Dijkhof 
Uitvoering bureaustudie juni 2021 
Archis onderzoeksmelding 5046619100 
Onderzoekskader Bestemmingsplanwijzing 
Bevoegd gezag: Gemeente Nijmegen 
Deskundige namens het 
bevoegd gezag 

Mevr. I. Haas 

Bewaarplaats vondsten Niet van toepassing 
Bewaarplaats documentatie  Provincie Gelderland, E-depot, depot ArcheoPro 

 
1.2 Locatiegegevens  (LS02) 

 

Provincie Gelderland 
Gemeente Nijmegen 
Plaats Nijmegen 
Toponiem Weezenhof 
Globale ligging Het plangebied ligt binnen de stadswijk Weezenhof in 

het uiterste zuiden van de gemeente Nijmegen. Het 
plangebied wordt volledige begrenst door de straat 
Weezenhof. Momenteel is het plangebied in gebruik 
als een winkelcentrum. Figuur 1.  

Hoekcoördinaten plangebied 
(bounding box) 

183.894 / 423.732 
183.894 / 423.864 
184.034 / 423.864 
184.034 / 423.732 

Kadastrale ligging Betrokken percelen zijn:  
HTT02-O-789, HTT02-O-651, HTT02-O-790, HTT02-
O-357, HTT02-O-1491, HTT02-O-364, HTT02-O-358, 
HTT02-O-825, HTT02-O-826, HTT02-O-834, HTT02-
O-837, HTT02-O-833, HTT02-O-838, HTT02-O-1513, 
HTT02-O-829, HTT02-O-1512, HTT02-O-850, HTT02-
O-796, HTT02-O-361, HTT02-O-362, HTT02-O-851, 
HTT02-O-797, HTT02-O-1081, HTT02-O-786, HTT02-
O-1504 

Oppervlakte plangebied 1,16 hectare 
Eigendom privaat 
Grondgebruik Deels bebouwd (winkelcentrum), deels verhard 

(parking), deels groenstrook 
Figuur 2.  

Hoogteligging 8,4 tot 8,8 m +NAP 
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 2016 
 

 2018 
 

 2019 
Figuur 2: Luchtfoto’s2 uit 2016, 2018 en 2019 met aanduiding van het plangebied.  

 
2 Bron: http://www.pdok.nl 
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1.3 Aard van de ingreep (LS01) 

 

Aard ingreep Het planvoornemen bestaat uit de sloop van het 
huidige winkelcentrum en het oprichten van nieuwe 
bebouwing bestaande uit gecombineerd wonen, 
werken en winkelen. Gedetailleerde bouwplannen 
zijn (nog) niet voorhanden. Figuur 3a en 3b geven de 
huidige situatie weer en de beoogde nieuwe situatie.  

Wijze fundering c.q 
onderkeldering 

Onbekend. Volgens de principe-doorsnede (figuur 3c) 
wordt het oostelijke blok onderkelderd voor 
bergingen.  

Diepte bodemverstoring Minimaal tot 2,7 m -mv ter plaatse van de 
funderingen en de onderkeldering.  

Verwachte wijziging 
grondwaterstand 

Onbekend  

Toekomstige ligging boven- en 
ondergrondse infrastructuur 

Onbekend  

Toekomstige ligging 
verharding 

Onbekend, maar minimaal t.b.v. parkeergelegenheid 

 

 
Figuur 3a: Bestaande stedenbouwkundige situatie voor het plangebied.3 
 

 
3 Bron: Flow Architecten, plan Weezenhof Nijmegen, tekening S01-08 d.d. 14-4-2021.  
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Figuur 3b: Nieuwe stedenbouwkundige situatie voor het plangebied.4 
 

 
Figuur 3c: Principe dwarsdoorsnede A.5 Locatie van de dwarsdoorsnede is met een rode 
lijn afgebeeld op figuur 3b.  
 

 

 

 

 
4 Bron: Flow Architecten, plan Weezenhof Nijmegen, tekening S01-08 d.d. 14-4-2021. 
5 Bron: Flow Architecten, plan Weezenhof Nijmegen, tekening S02-08 d.d. 14-4-2021. 
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1.4 Onderzoek  (LS01) 

 
In mei 2021 is door ArcheoPro een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd op een terrein 
aan de Weezenhof te Nijmegen (gemeente Nijmegen).  
 
Het archeologisch onderzoek betrof een bureaustudie. Bureauonderzoek heeft tot doel om 
alle beschikbare informatie te bundelen. Vervolgens kan deze gebruikt worden om te komen 
tot een gespecificeerde archeologische (verwachtings)waarde. De centrale vraagstelling van 
het bureauonderzoek luidt: welke archeologische verwachting en/of waarde kenmerkt het 
plangebied?  
 
In Nederland dient het vaststellen van de archeologische (verwachtings)waarde van een 
plangebied te gebeuren op grond van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 
versie 4.1). Het onderzoek is uitgevoerd door drs. R.P.A. Paulussen (senior KNA archeoloog / 
senior KNA prospector), lic. A.E.M. Van de Water (senior KNA archeoloog) en drs. ing. P.J. 
Orbons (GIS-ondersteuning) conform de hiervoor vastgelegde normen en richtlijnen (KNA 
4.1 en SIKB BRL 4000). ArcheoPro is in het bezit van het daarvoor vereiste SIKB BRL 4000 
certificaat met onder andere protocol 4002.  
 
1.5 Beleid en randvoorwaarden  

 
Het plangebied ligt in een gebied waarvoor een gemeentelijk archeologisch beleid is 
vastgesteld. Dit beleid geldt naast het juridisch verankerd beleid in het bestemmingsplan. 
Op grond van het gemeentelijk archeologiebeleid en het bestemmingsplan Nijmegen 
Dukemburg (NL.IMRO.026800004000, vastgesteld op 17-12-2008) valt het plangebied in de 
zone van waarde 1. In deze gebieden is nog niet eerder archeologisch onderzoek verricht, 
waardoor onbekend is welke resten eventueel aanwezig zijn en waar zij zich kunnen 
bevinden. De archeologische verwachting voor deze gebieden is laag tot middelhoog te 
noemen. Dit betekent echter niet dat er geen relevante archeologische resten kunnen 
worden aangetroffen. Daarom dient in deze gebieden, bij geplande bodemingrepen die een 
oppervlakte van 2.500 m² of groter beslaan en een diepte van meer dan 30 cm, een 
archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. 
Om in deze zone een omgevingsvergunning te kunnen verkrijgen, dient de initiatiefnemer 
een rapport te overleggen waarin naar oordeel van de bevoegde overheid de archeologische 
waarde van het plangebied voldoende is vastgesteld. In het kader van dit proces heeft het in 
dit rapport beschreven onderzoek plaatsgevonden.  
 
In Nederland dient het vaststellen van de archeologische waarde van een plangebied te 
gebeuren op grond van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.1). 
Gemeenten kunnen hierop aanvullende uitvoeringskaders vaststellen. De gemeente 
Nijmegen heeft voor zover bekend echter geen aanvullende uitvoeringskaders vastgesteld 
voor het uitvoeren van archeologisch vooronderzoek, noch zijn deze voor dit project 
afzonderlijk opgesteld. Dit onderzoek is dus gebaseerd op de algemene criteria die in de 
KNA staan geformuleerd.  



Archeologisch onderzoek  Weezenhof, Nijmegen, Gemeente Nijmegen. ArcheoPro Rapport, 21042, Pagina 11 

Versie: 20-04-2022                                                                                                                                               www.ArcheoPro.nl  

 

2 Bureauonderzoek 

 
2.1 Methode en bronnen 

 
Het bureauonderzoek wordt uitgevoerd conform de KNA 4.1, protocol 4002. Tijdens het 
bureauonderzoek wordt door de bestudering van de beschikbare bronnen, kennis vergaard 
omtrent de bodem en geologie van het onderzoeksgebied en de in en rondom het plangebied 
aanwezige bekende en te verwachten archeologische waarden. Op basis hiervan wordt op 
het schaalniveau van het plangebied een locatie specifiek verwachtingsmodel geformuleerd. 
Dit model kan gedetailleerder zijn dan de verwachtingsmodellen (trefkansen) zoals deze op 
de gemeentelijke verwachtingskaarten worden gepresenteerd. Eventueel worden ook lokale 
deskundigen geraadpleegd. Aan de hand van de resultaten van het bureauonderzoek kan de 
beste aanpak voor het veldonderzoek worden bepaald. Het veldonderzoek heeft tot doel het 
verwachtingsmodel te toetsen c.q. nader te detailleren.  
 
Het bureauonderzoek kent de volgende onderdelen: 
• Afbakenen plan- en onderzoeksgebied en vaststellen consequenties van mogelijk 

toekomstig gebruik;  
• Aanmelden onderzoek bij Archis;  
• Beschrijven huidig gebruik;  
• Beschrijven historische situatie en mogelijke verstoringen;  
• Beschrijven mogelijke aanwezigheid bouwhistorische waarden in de ondergrond;  
• Beschrijven bekende archeologische en aardwetenschappelijke waarden;  
• Opstellen gespecificeerde verwachting;  
• Opstellen rapport bureauonderzoek.  
 
Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
• Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
• Archeologische MonumentenKaart (AMK) 
• ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) 
• Atlas van topografische kaarten Nederland 1955-1965, 1:50.000  
• Bodemkaart 1:50.000 
• Gemeente Nijmegen, Archeologische beleidskaart 
• Geomorfologische kaart 1:50.000 
• Geologische kaart 1:50.000 
• Grote historische atlas van Nederland 1:50.000 1838-1857 (Deel Oost) 
• Grote historische topografische atlas van Nederland, provincie Gelderland 1:25.000 

1894-1926 
• Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) 
• Kadastrale minuutplan met aanwijzende tafels, 1830 
• Provincie Gelderland;  Wateratlas 
 
Bovenstaande bronnen zijn gebruikt omdat deze relevante informatie bevatten over de 
historische en/of archeologische en/of aardkundige achtergrond van het plangebied. De 
informatie uit deze bronnen wordt gebruikt voor het opstellen van de gespecificeerde 
verwachting. Niet opgenomen bronnen hebben geen relevante informatie opgeleverd en zijn 
verder niet beschreven.  
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2.2 Geo(morfo)logie en bodem  (LS04) 

 
Het plangebied ligt binnen het oerstroomdal van de Rijn en Maas die hier zuidelijk voor het 
landijs langsgaand in westelijke richting stroomden. Hier lag tot zo’n 15.000 jaar geleden 
(eind Midden-Weichselien) een tak van de Rijn die hier zuidelijk om de stuwwal bij 
Nijmegen westwaarts boog (de Niersdal-Rijn). Ten noordoosten van het plangebied grenst 
dit oude stroomdal aan de stuwwal van  Nijmegen met aan de voet de pleistocene 
daluitspoelingswaaiers. 
 
Medio vorige eeuw was ter plaatse van het plangebied nog sprake van een agrarisch 
landschap met een grotendeels intact natuurlijk reliëf. Destijds is het gebied gedetailleerd 
bodemkundig gekarteerd.6 Figuur 4 toont een detailuitsnede van de 
bodemkarteringsresultaten ter plaatse van het plangebied. Op deze uitsnede is te zien dat 
het plangebied  binnen een oude, pre-holocene rivierdalbodem ligt die gekenmerkt door een 
wordt door een karakteristiek patroon van ondiepe vlechtende geulen met tussenliggende 
zandige grindhoudende ruggen behorend bij een verwilderd, periglaciaal riviersysteem. Het 
betreft een rivierterras waarvan de top van de afzettingen gerekend worden tot het 
Kreftenheye V laagterrasniveau. 
 

 
Figuur 4: Uitsnede uit de bodemkaart “Land van Maas en Waal en gedeelte van het Rijk 
van Nijmegen”, oostblad.7 Het plangebied is  rood omlijnd.  
 

 
6 Pons 1966 
7 Bron: Pons 1966 
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Volgens de bodemkaart van Pons (figuur 4) ligt het plangebied pal ten westen van een oude 
periglaciale riviergeul (figuur 4, eenheid Sb3: lage bedding opgevuld met een dunne 
veenlaag op rivierterras). Dit zijn de zogenaamde beddinggronden. Het plangebied zelf ligt 
op verleemde, ontkalkte oude stroomruggronden van de Maas (figuur 4, eenheid M3). 
 

Op de geomorfologische kaart van Nederland ligt het plangebied binnen een als gevolg van 
bebouwing niet gekarteerde zone. Extrapolatie van de geomorfologische eenheden ten 
zuidoosten van het plangebied toont aan dat het plangebied op een vlakke terrasrest-rug ligt 
(figuur 5, eenheid 3B43) dan wel op een jongere terrasvlakte ligt (figuur 5, eenheid 2M42). 
 
Het AHN-hoogtebeeld (figuur 6) toont aan dat in het huidige bebouwde landschap van het 
natuurlijke rivierdalbodemreliëf weinig meer terug te vinden  is. Hoe dit oorspronkelijke 
reliëf geweest is, is weel nog te zien op het gedeelte van het AHN-hoogtebeeld ter plaatse 
van het agrarisch landschap ten zuidoosten van het plangebied en de wijk Weezenhof. Hier 
kunnen nog duidelijk stroomruggen en stroomgeulen worden onderscheiden. De 
hoogteverschillen tussen stroomruggen en stroomgeulen liggen in de orde-grootte van 0,5 
tot 1,0 meter.  
 
Op de bodemkaart van Nederland (figuur 7) ligt het plangebied in een zone met 
poldervaaggronden (figuur 7, eenheid KRn1g) Dit zijn bodems met een AC-profiel in lichte 
zavel (fijn zand met een lutumpercentage van 8 tot 25%) met grof zand en/of grind 
beginnend tussen 40 en 80 cm en ten minste 40 cm dik, of beginnend dieper dan 80 cm en 
doorgaand tot dieper dan 120 cm. Deze grove zanden en grinden behoren tot de pleistocene 
terrasafzettingen. 
 
Tijdens booronderzoek ter plaatse van de meer noordelijk gelegen wijk Meijhorst is de top 
van het pleistocene  aangetroffen op een diepte die varieert tussen 1,00 en 2,85 m -mv.8 
Onder de bouwvoor en een halve meter geroerde grond bevond zich hier een intacte bodem 
van holocene kleiafzettingen op de pleistocene terrasafzettingen (Formatie van 
Kreftenheye). Deze holocene sedimentatie is vermoedelijk voltooid in het neolithicum. 
Onderzoek ter plaatse van het winkelcentrum in deze wijk heeft aangetoond dat de top van 
het pleistocene terras zich op een diepte tussen 0,6 en 1,9 m -mv (6,5-7,6 m +NAP) bevindt.9 
Deze worden afgedekt door holocene uiterst siltige klei (Formatie van Echteld). Dit 
paleoreliëf sluit aan op bevindingen van Pons die hoger- en lagergelegen terraszanden van 
een vlechtend riviersysteem laat zien. Plaatselijk kunnen op geringe diepte onder het 
huidige maaiveld rivierduintjes voorkomen die worden gekenmerkt door een zeer fijn tot 
matig fijn en goed gesorteerd zand. 
De top van het pakket onder het winkelcentrum Meijhorst was in de meeste gevallen 
geroerd. Voor een deel leek het daarbij om verstoring van kort voor de ophoging te gaan, al 
dan niet met een onderliggende oude bouwvoor afgedekt door een 0,3 tot 1,4 m dik 
zandpakket dat overal op het terrein is aangebracht met plaatselijk een sterke verblauwing 
tot gevolg. De sterk variabele dikte van het ophogingspakket is mede het gevolg van de 
aanleg van de kabels, leidingen en funderingen 
 
In de top van de pleistocene, noch in de top van de holocene afzettingen is hier een 
vegetatiehorizont waargenomen. In het geval van de holocene afzettingen zal deze zijn 
opgenomen in de bouwvoor. Mogelijk 
is de top van de pleistocene afzettingen geërodeerd en is dit ook de reden dat de Laag van 
Wijchen hier niet aanwezig is. De hogere delen van dit landschap zijn mogelijk gevrijwaard 

 
8 Van de Geer en Tunker 2020  
9 Tunker 2018 



Archeologisch onderzoek  Weezenhof, Nijmegen, Gemeente Nijmegen. ArcheoPro Rapport, 21042, Pagina 14 

Versie: 20-04-2022                                                                                                                                               www.ArcheoPro.nl  

gebleven van de erosieve werking van de holocene rivieractiviteiten. Uit het in de wijk 
Meijhorst onderzoek is gebleken dat onder de omgezette of opgebrachte bovenste lagen een 
grotendeels intacte bodem aanwezig is van holocene kleiafzettingen op pleistocene 
terrasafzettingen. De diepte van de pleistocene terrasafzettingen varieert sterk en mogelijk 
is de top hiervan deels verdwenen. Op de hogere delen van dit landschap, die in het verleden 
in trek waren, bestaat echter nog steeds een kans op archeologische resten, omdat deze niet 
door de holocene afzettingen zijn aangetast. Dergelijke lokale terrasopduikingen zouden in 
het verleden door mensen benut kunnen zijn. De top van de holocene afzettingen lijkt goed 
geconserveerd te zijn, behoudens een oude bouwvoor. De uiterst siltige oeverafzettingen 
zouden in het verleden geschikte bewoningsplaatsen kunnen zijn geweest. 
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Figuur 5: Uitsnede uit de geomorfologische kaart.10 Het plangebied is  rood omlijnd en 
de cirkel geeft de buitengrens van het onderzoeksgebied aan.  
 

 
10 Bron: Universiteit Wageningen, 2017 
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Figuur 6: Uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland.11 Het plangebied is  rood 
omlijnd en de cirkel geeft de buitengrens van het onderzoeksgebied aan. 
 
 

 
11 Bron: Rijkswaterstaat, Servicedesk Data, AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland), Delft 
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Figuur 7: Uitsnede uit de bodemkaart.12 Het plangebied is  rood omlijnd en de cirkel 
geeft de buitengrens van het onderzoeksgebied aan. 
 
 

 
12 Bron: Universiteit Wageningen, 2017 
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2.3 Archeologie  (LS01/LS04) 

 
Volgens de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW 3.0, figuur 8 en 9) heeft het 
plangebied een middelhoge archeologische verwachting toegekend gekregen. De gemeente 
Nijmegen heeft geen aparte verwachtingskaart. Het plangebied ligt volgens de gemeentelijke 
beleidskaart (figuur 10) in beleidszone 1 wat inhoudt dat er een onbekende verwachting is 
(zie ook paragraaf 1.5).  
 
Het plangebied ligt niet binnen een archeologisch terrein (AMK terrein). Op de grens van het 
aangegeven onderzoeksgebied (en juist buiten de gemeentegrenzen van Nijmegen) ligt AMK 
terrein 12665.13 Het betreft een terrein met daarin sporen van een nederzetting uit de 
ijzertijd. In 1967 is er een vindplaats van ijzertijdaardewerk aangetroffen en er is sprake van 
een oude woongrond met inheems en romeins aardewerk. Ten aanzien van dit terrein lijkt 
er op de kadasterkaart uit 1832 een gebouw op het terrein te zijn weergegeven. Er wordt 
melding gemaakt van militair terrein Meiberg bij Alverna. Onduidelijk of hier hetzelfde 
terrein mee wordt bedoeld. 
 
Binnen het plangebied zijn nog geen vondsten bekend. In het onderzoeksgebied zijn er twee 
bekend: zaaknummer 2874637100 en 2882648100.  
Zaaknummer 2874637100 betreft een oude vondstmelding van een stenen bijl uit de 
periode neolithicum – bronstijd. Onbekend is of de bijl ter determinatie is aangeboden en of 
de beschrijving correct gelokaliseerd is. Volgens Archis is de vondst in de 30’er jaren van de 
vorige eeuw gedaan op middelhoge rivierterrasgrond.  
Zaaknummer 2882648100 betreft de vondst van een 11 cm groot, bronzen kokerbijl van het 
type Plainseau / Zuidoostbrits. Dit type bijlen wordt in de late bronstijd gedateerd. Op het 
CAA-fiche wordt verder gemeld: 'Door vinder gevonden tijdens de aanleg van diens 
achtertuin aan de Malvert 1139 op een diepte van 0,40 m in klei. Dit is een primaire 
vondstcontext omdat op het terrein de aanwezige opgebrachte grond slechts 0,10 m dik en 
afkomstig uit de bouwput van de aangrenzende huizen en uit cunet van de straat.’ 
Onderzoek naar deze bijl is in juni 1972 verricht door R.S. Hulst. 
 
Binnen het plangebied heeft tot op heden nog geen onderzoek plaatsgevonden. In het 
onderzoeksgebied is tot op heden een enkele keer onderzoek verricht.  
Plangebied de Malvertring:14  

In 2010 heeft Econsultancy een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Het 
bureauonderzoek resulteerde in een lage verwachting voor alle perioden vanaf het 
laat paleolithicum. Deze lage verachting komt met name voort uit de relatief lage 
ligging en de (in het verleden voorkomende) ondiepe grondwaterstanden. 
De aangetroffen bodemopbouw bestaat uit een ophogingslaag met een dikte van 40 -
120 cm op een oorspronkelijke intact bodemprofiel. Enkel in het zuidwestelijke deel 
en langs de oostelijke begrenzing bleek het oorspronkelijke bodemprofiel echter 
verstoord te zijn, wat mogelijk verband houdt met het rooien van het voorheen 
aanwezige productiebos en de aanleg van het ten oosten gelegen kanaal. De 
aangetroffen leemlaag en het plaatselijk venige karakter hiervan, bevestigen de 
veronderstelde natte bodemcondities (in het verleden). 
De onderzoeksresultaten hebben tot een voorstel tot vrijgave geleid. Onduidelijk is of 
de bevoegde overheid hiermee ingestemd heeft. In elk geval heeft geen 
vervolgonderzoek plaatsgevonden op het terrein.  

 
13 Navolgende is overgenomen uit ARCHIS 3, kaartlaag Archeologische Monumenten (AMK) 2014.  
14 Zaaknummers 2297203100 en 2299391100 / Spanjaard 2012.  
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Figuur 8: Kaart met Archis vondstlocaties.15 Het plangebied is rood omlijnd en de 
paarse cirkel geeft de buitengrens van het onderzoeksgebied weer. 

 
15 Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ARCHIS III (Archeologisch Informatie Systeem).  
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Figuur 9: Kaart met Archisonderzoeksmeldingen.16 Het plangebied is rood omlijnd en de 
paarse cirkel geeft de buitengrens van het onderzoeksgebied weer. 

 
16 Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ARCHIS III (Archeologisch Informatie Systeem).  
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Figuur 10: Uitsnede uit de gemeentelijke beleidskaart.17 Het plangebied is rood omlijnd 
en de paarse cirkel geeft de buitengrens van het onderzoeksgebied weer. 

 
17 Bron: Gemeente Nijmegen.  
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Plangebied Rijntakken:18  
In opdracht van RWS heeft Antea Group een bureauonderzoek uitgevoerd. De 
onderzoeksmelding die deels binnen voorliggend onderzoeksgebied ligt, betreft 
deelgebied 14. Deelgebied 14 betreft het gegraven Maas-Waalkanaal, waarvoor de 
werkzaamheden zijn gestart in 1920. Hiervoor geldt een lage archeologische 
verwachting in de vaargeul zelf, maar ook voor de oevers. Eventueel aanwezige 
archeologische lagen zijn hoogstwaarschijnlijk vergraven en op basis van een 
booronderzoek aan de westzijde van het kanaal (plangebied Malvertring, zie eerder) 
kon geconcludeerd worden dat het gebied laaggelegen en erg nat was. 
Er zijn geen maatregelen voor dit plangebied vastgesteld.  

 
Plangebied Winkelcentrum Meijhorst:19  

Bureau Archeologie en Bodemkwaliteit van de gemeente Nijmegen heeft een aantal 
onderzoeken uitgevoerd: een bureauonderzoek en een proefsleuvenonderzoek.  
Op hoofdlijnen was de verwachting uit het bureauonderzoek als volgt: op het 
pleistocene terras losse vondsten en kampementen uit het laat-paleolithicum en 
vroeg-mesolithicum, in de top van het afdekkende holocene kleipakket droge 
gronden vanaf de overgang laat-neolithicum/vroege bronstijd en derhalve in 
potentie geschikt als bewoningsgrond en een lage verwachting op bewoning vanaf de 
late middeleeuwen en jonger. 
Het proefsleuvenonderzoek heeft een bodemprofiel aangetroffen met aan de basis 
pleistocene terrasafzettingen (top tussen 0,6 en 1,9 m -mv of 6,5-7,6 m +NAP) die 
vervolgens zijn afgedekt door holocene oeverkleien (vanaf het maaiveld of onder 
opgebracht zand of verharding van 0,3-0,4 m dik). Geen van beide bodempakketten 
heeft echter substantiële archeologische resten opgeleverd. Toch is er sprake van een 
kleine vindplaats. Er is één grondspoor aangetroffen in de holocene oeverafzettingen, 
vrijwel direct aan het maaiveld. Deze kuil lijkt gedurende de Tweede Wereldoorlog te 
zijn gegraven door een of meer Britse militairen om als schuil- of schuttersput te 
dienen. Bij het verlaten van het terrein is daarin een kleine hoeveelheid afval 
achtergelaten, bestaande uit o.a. lege (drank-)flessen, potten en delen van 
uitrustingsstukken. De kuil bevindt zich aan de rand van het noordwestelijk deel van 
het plangebied.  
De vindplaats wordt niet behoudenswaardig geacht. De rest van het onderzochte 
gebied heeft geen resten aangetoond. Derhalve werden geen beperkingen voor 
toekomstige bodemingrepen binnen het plangebied voorzien. 

 
2.4 Informatie amateurarcheologen (LS01/LS04) 

 
ArcheoPro heeft geen contact opgenomen met amateurarcheologen of een 
heemkundevereniging aangezien het onderzochte gebied een volledig bebouwd dan wel 
verhard terrein betreft.  
 
2.5 Historie  (LS03) 

 
Het plangebied ligt in het zuidelijke stadsdeel Dukemburg. Stadsdeel Dukemburg bestaat uit 
een aantal wijken, waaronder Weezenhof. De wijk Weezenhof is gebouwd in de jaren 1970 
en genoemd naar boerderij "De Weezenhof" die in 1911 is gebouwd en gelegen is aan de 
Staddijk (vroeger de Vossendijk) ten zuidwesten van het plangebied. 

 
18 Zaaknummer 4561145100 / Colijn e.a. 2018.  
19 Zaaknummers 4588054100 en 4673030100/ Tunker 2018 en Geer & Tunker 2020. 
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De oudste beschikbare kaart met gebiedsinformatie betreft de ‘Kaart van het Schependom 
van Nijmegen met een gedeelte der aangrenzende heerlykheden en landen’. Het is één van 
de eerste kaarten waarop een aantal namen staat vermeld. Van deze getekende kaart 
bestaan verschillende versies. De versie van Hollandt & Van Suchtelen  uit 1752 is als figuur 
11 afgebeeld.  
Het plangebied ligt ten zuiden van kasteel Dukemburg in het Haterts Broek. Volgens de kaart 
ligt het plangebied in een nat en niet direct voor landbouw geschikt gebied. Bebouwing is 
niet aanwezig in het plangebied, noch in de ruimere omgeving ervan. Doorheen het 
plangebied loopt een weg. Dit lijkt de voorloper van de Vossendijk te zijn, een weg die ook 
op de kadastrale minuut zichtbaar is.  
 

 
Figuur 11: De kaart van Hollandt & Van Suchtelen 1752.20 Het plangebied is globaal 
gesitueerd met een rode cirkel.  
 
De kadasterkaart uit 1832 toont een gelijkaardig beeld. Het plangebied bestond destijds uit 
een aantal grotere percelen wat kan wijzen in de richting van armere gemene gronden die 
ongeschikter waren voor landbouw. Doorheen het zuidelijke deel van het plangebied loopt 
de Vossendijk (Vossendijk). Ook op de Kadastrale Minuut is binnen het plangebied geen 
bebouwing opgetekend, maar wel nabij het plangebied langs de Vossendijk.  
 

 
20 Bron: bron: Nationaal Archief, Janssens / Kaarten, 4.JSF, inventarisnummer 86.  

N 
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Figuur 12: Uitsnede uit de kadastrale kaart uit 1832.21 Het plangebied is rood omlijnd.   
 
De bebouwingsintensiteit die zichtbaar is op de Kadastrale Minuut, blijft geruime tijd 
gelijkaardig. In ieder geval  totdat de stadswijk van Weezenhof grootschalige aangelegd 
werd. Het natte gebied werd wel meer en meer verkaveld en er werden maatregelen 
ontplooid om het gebied droog te leggen en zodoende bruikbaar voor landbouw. Figuur 13 
toont achtereenvolgens uitsneden van de topografische kaarten van het plangebied uit 
1845, 1903, 1957 en 2016. Kijkend naar deze kaarten is de abrupte omschakeling zichtbaar 
van een open agrarisch land met beperkte bebouwing langs de enige grotere weg naar een 
volledig bebouwde stadswijk. Op het moment van omschakeling verdwijnt de Vossendijk en 
de bebouwing daarlangs en verschijnt een volledig nieuwe stadswijk.  
 
Tegelijk met de aanleg van de stadswijk is ook het winkelcentrum binnen voorliggend 
plangebied verschenen. Dit is feitelijk de situatie tot heden ten dage, ware het niet dat een 
gedeelte van het winkelcentrum in 2017 afgebrand is en daarna niet herbouwd. Binnen het 
winkelcentrum was (en deels nog is) reguliere detailhandel aanwezig. Tot begin 21ste eeuw 
was er ook een wasserij aanwezig. Deze heeft voor een chloorwaterstof-vervuiling gezorgd. 
De vervuiling wordt gemonitord (met drie peilbuizen) en behoeft in de toekomst mogelijk 
nog maatregelen.22   
 
 

 
21 Bron: Kadaster Topografische Dienst, Emmen 2008 
22 Gemeente Nijmegen, Besluit saneringsevaluatie verontreiniging Weezenhof d.d. 14 feb 2018.  
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Figuur 13: Uitsneden uit de topografische kaarten uit achtereenvolgens: 1845, 1903, 
1957 en 2016.23 Het plangebied is telkens rood omlijnd.   
 
2.6 Gespecificeerde archeologische verwachting  (LS05) 

 
Specifieke ligging (locatie) 
Het plangebied ligt in het uiterste zuiden van de gemeente Nijmegen binnen het 
oerstroomdal van de Rijn en Maas die hier zuidelijk voor het landijs langsgaand in westelijke 
richting stroomden (de Niersdal-Rijn). Op basis van de verzamelde aardwetenschappelijke 
gegevens wordt verwacht dat het plangebied op het pleistocene rivierterras ligt waarvan de 
top van de afzettingen gerekend worden tot het Kreftenheye V laagterrasniveau dat is 
gevormd door een vlechtend afwateringsstelsel. Aan de oostzijde kan het plangebied aan 
een dergelijke oude stroomgeul grenzen. De terrasafzettingen komen op wisselende dieptes 
voor en zijn afgedekt door holocene zandige kleien. In deze holocene kleien komen 
poldervaaggronden voor. Historisch gezien ligt het plangebied in een gebied dat van 
oudsher bekend stond als het Haterts Broek, een nat en voor landbouw ongeschikt gebied.  

 
23 Bron: Kadaster Topografische Dienst 
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Verwachte perioden (datering) 
Bekende gegevens 
Van het plangebied is geen archeologische informatie beschikbaar. In de directe omgeving 
van het plangebied zijn in het verleden twee bijlen aangetroffen. Enerzijds een stenen bijl uit 
de periode neolithicum – bronstijd en anderzijds een bronzen kokerbijl uit de late bronstijd.  
 
Algemeen verwachtingsmodel 
Onderstaand verwachtingsmodel is gebaseerd op verwachtingsanalyses van het grotere 
rivierdalen zoals het Rijndal of het Maasdal.24  
 
Nederzettingen (kampementen) uit het paleolithicum en mesolithicum kunnen in principe 
overal voorkomen. Deze jagers-verzamelaars verbleven doorgaans niet lang op dezelfde 
plaats en trokken veelvuldig door het landschap. Er is echter wel een tendens in de vestiging 
van deze jagers-verzamelaars zichtbaar: met name de hoogtes bestaande uit oeverwallen, 
lokale opduikingen, terrasranden en hoge ruggen werden opgezocht. Hierbij hadden de 
gradiëntzones nabij de watervoerende dalen of laagtes (rivier, beek, geul) de voorkeur 
boven de centrale hoogtes.  
Vanaf het neolithicum vestigde men zich min of meer permanent en ontstonden de eerste 
sedentaire landbouwnederzettingen. In eerste instantie werden de uiterst rijke lössbodems 
in Zuid-Nederland ingepalmd, maar de rijkere gebieden met rivierkleien langs de grote 
rivieren zijn eveneens (zij het in tweede instantie) in gebruik genomen. Bewoning bevond 
zich zowat overal, maar de voorkeur lijkt toch uit te gaan naar hogere terrassen of naar 
lokale opduikingen in een rivierdalen (het droge voeten principe).  
In de ijzertijd en de Romeinse tijd kwam daar verandering in. Het landschap werd door 
menselijk ingrijpen veel opener ten behoeve van vooral landbouwactiviteiten waardoor 
stroomopwaarts meer erosie plaatsvond met ook grotere piekafvoeren in rivieren. 
Rivierdalen werden onberekenbare locaties voor bewoning. Men trok meer naar hogere 
terrassen en gebruikte de rivierdalen voor beweiding en specifieke activiteiten.  
In de vroege middeleeuwen liep de omvang van de bevolking terug en lagen de 
nederzettingen vooral in en nabij de kleinere (en wat meer stabiele) beekdalen; de plateaus 
raakten weer bebost. In het Rijn-/Waaldal was de rivierinvloed groot en was er overwegend 
een extensief landgebruik en geen bewoning. De rivier was daarvoor te actief. Vanaf de volle 
middeleeuwen (11de/12de eeuw) werden er meer en meer waterbeheersmaatregelen 
ontplooid en werden gestaag grotere delen van het rivierdal permanenter in gebruik 
genomen. Nederzettingen uit deze periode gaan vrijwel altijd vergezeld van randfenomenen 
(off site verschijnselen) in de vorm van wegen, greppels, grensstenen, deposities, grafvelden, 
cultusplaatsen, wasplaatsen e.d. Beekdalen en randen van beekdalen werden voor 
bijzondere complexen gebruikt, bijvoorbeeld voor akkerlanden (of graslanden) of voor 
mottes, kastelen, omgrachte huizen etc. Ook tijdelijke activiteiten vonden er plaats, zoals 
visvangst. Vanaf de volle middeleeuwen en de nieuwe tijd ontstaan er plaatsvaste 
nederzettingen die dan uitgroeiden tot de historische kernen zoals we die heden ten dage 
kennen. 
 
Archeologische verwachting voor dit plangebied 
Op basis van de landschappelijke ligging en het bovenstaande kunnen binnen het plangebied 
archeologische nederzettingsresten, begravingen en/of off site fenomenen vanaf de steentijd 
tot en met Romeinse tijd verwacht worden. Dat geldt met name als kan worden aangetoond 
dat (een deel van) het plangebied op oude stroomruggronden direct naast een voormalige 
stroomgeul ligt. 

 
24 Onder andere Isarin 2015.  
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Als er sprake is van gunstige bodemcondities en stroomruggronden en/of rivierduinen kan 
uitgegaan worden van een hoge verwachting. Indien echter slechte (lees: natte) 
bodemcondities aanwezig waren, dan is deze verwachting laag. Wel kunnen in oude 
stroomgeulen specifieke complextypen zoals afvaldumps en aan water gebonden resten 
aanwezig zijn. Resten van bewoning en/of begraving uit de middeleeuwen en nieuwe tijd 
worden niet verwacht. Van deze periodes is bekend dat de milieucondities ongunstig waren.  
Resten van landgebruik worden uit alle periodes verwacht. Hiervoor geldt een (middel)hoge 
verwachting.   
 
Uiterlijke kenmerken incl. complexomvang 
Vuursteenvindplaatsen uit de steentijd (paleolithicum of mesolithicum) zullen uit 
vondststrooiingen bestaan met eventuele ondiepe sporen (haardplaatsen) in de 
ondergrond. Eventuele nederzettingsresten uit het paleolithicum en mesolithicum kunnen 
zowel bestaan uit basisnederzettingen met een oppervlakte tussen 200 en 1.000 m² of van 
kleine tijdelijke kampementjes met zeer geringe afmetingen die nauwelijks meer zijn dan de 
neerslag van een enkele (jacht)activiteit of een kortstondig kamp. De omvang hiervan kan 
beperkt zijn tot enkele (tientallen) vierkante meters.  
Nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de nieuwe tijd kunnen voorkomen als 
concentraties van vondstmateriaal (met name vuursteen, aardewerk, bouwmateriaal 
bestaande uit natuursteen, baksteen of verbrande leem en houtskool), als fundamentresten 
of als spoorvullingen van afvalkuilen, paalkuilen, waterputten, e.d. Nederzettingen kunnen 
enkele 1000’en vierkante meter groot zijn tot soms wel enkele hectares. Naast 
nederzettingen kunnen begraafplaatsen voorkomen. Deze kunnen bestaan uit crematies 
(overwegend prehistorie en Romeinse tijd) en/of inhumaties (overwegend middeleeuwen 
en nieuwe tijd). Grafvelden kunnen uit enkele graven bestaan tot soms wel clusters van 
100’en graven.  
Nederzettingen uit alle periodes kunnen vergezeld gaan van off site fenomenen. Off site 
fenomenen zijn bijvoorbeeld (resten van) wegen of bruggen, perceelswallen en -greppels, 
winkuilen voor grondstoffen, grondverbetering, agrarische gebouwen, maar ook 
dumplocaties of resten van specifieke economische en/of rituele activiteiten (vislocaties, 
offerzones, …). De omvang hiervan is variabel en kunnen uiterst klein zijn (puntlocatie bijv. 
dumplocatie) of uitgestrekt (bijv. weg).  
 
Archeologische stratigrafie 
Vanwege de bodemkundige situatie worden archeologische resten direct onder de 
oorspronkelijk bouwvoor verwacht. Mocht er een afdekkend dek ontstaan zijn (alluviaal dan 
wel antropogeen), dan kunnen de resten zich of in de top van de oorspronkelijke bodem 
onder het afdekkende dek dan wel in de basis van dit afdekkende dek bevinden.  
Dieptebepaling en aanduiding van het aantal stratigrafische niveaus met archeologisch 
potentieel is op basis van enkel het bureauonderzoek niet mogelijk, hoewel op basis van 
eerder uitgevoerd onderzoeken vastgesteld kan worden dat in de omgeving een dun pakket 
holocene rivierafzettingen voorkomen op pleistocene terrasafzettingen. Als die situatie zich 
doorzet tot in voorliggend plangebied, dan kan er sprake zijn van oude vindplaatsen 
(paleolithicum en mesolithicum) in de top van het pleistocene terras en jongere 
vindplaatsen (neolithicum en jonger) in of in de top van de holocene rivierafzettingen.   
 
Mogelijke verstoringen incl. gaafheid en conservering 
Het plangebied was tot in de 19de en begin 20ste eeuw gelegen in een nat broekgebied. 
Daarna is het gebied stelselmatig in gebruik genomen voor akkerbouw en zijn 
waterbeheersmaatregelen ontplooid. In de jaren 1970 is aan het agrarisch gebruik abrupt 
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een einde gekomen door de omschakeling van agrarisch gebied naar stadswijk van 
Nijmegen – Dukemburg.  
 
Het gebruik als broekgebied heeft waarschijnlijk tot weinig verstoring geleid. Het gebruik 
van het gebied als akkergebied kan tot verstoring van de top van het profiel geleid hebben. 
Naar verwachting zal deze verstoring niet dieper reiken dan de bouwvoor (ca. 40 cm -mv). 
De meest ingrijpende activiteit betreft de aanleg van de wijk Weezenhof in de jaren 1970. 
Deze wijk is planmatig aangelegd. Of in dit kader ook grondverbeterende werkzaamheden 
(zoals egalisaties) hebben plaatsgevonden, is onbekend. Verder is in deze aanleg het 
plangebied bebouwd geraakt. De impact van het winkelcentrum op de ondergrond is 
onbekend maar naar verwachting groot.  
  

Bovenstaande heeft invloed op de gaafheid en conservering van archeologische 
vindplaatsen. Indien binnen het plangebied eenduidig sprake is afwezigheid van afdekkende 
toplagen of aanwijzingen voor diepe bodemroerende activiteiten, kan er vanuit gegaan 
worden dat eventuele vindplaatsen aangetast dan wel verdwenen zullen zijn.  
De gaafheid en conserveringsgraad van vindplaatsen en archeologische sporen en resten 
kan binnen het plangebied sterk variëren. Door verblauwing van de bodem kunnen 
waarnemingen van met name grondsporen worden gehinderd. 
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3 Conclusies en aanbevelingen  (VS07) 
 
3.1. Conclusies 

 
In juni 2021 is met betrekking tot het plangebied winkelcentrum Weezenhof te Nijmegen 
een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een bureaustudie. De centrale 
vraagstelling van het bureauonderzoek luidt: welke archeologische verwachting en/of 
waarde kenmerkt het plangebied?  
 
Op basis van de resultaten van het bureaustudie is geconcludeerd dat voor het plangebied 
een hoge archeologische verwachting geldt voor nederzettingsresten en/of begravingen 
vanaf de steentijd (paleo-/mesolithicum) tot en met Romeinse tijd. Dat geldt met name als 
kan worden aangetoond dat (een deel van) het plangebied op oude stroomruggronden 
direct naast een voormalige stroomgeul ligt. Als er sprake is van gunstige bodemcondities en 
stroomruggronden en/of rivierduinen kan uitgegaan worden van een hoge verwachting. 
Indien echter slechte (lees: natte) bodemcondities aanwezig waren, dan is deze verwachting 
laag. Wel kunnen in oude stroomgeulen specifieke complextypen zoals afvaldumps en aan 
water gebonden resten aanwezig zijn. Resten van bewoning en/of begraving uit de 
middeleeuwen en nieuwe tijd worden niet verwacht. Resten van landgebruik worden uit alle 
periodes verwacht. Hiervoor geldt een (middel)hoge verwachting.   
 
Archeologische resten kunnen zowel in de top van de alluviale holocene bodems onder de 
oorspronkelijke bouwvoor alsook in dieper gesitueerde lagen aangetroffen worden. Er kan 
sprake zijn van oude steentijdvindplaatsen (paleolithicum en mesolithicum) in de top van 
het pleistocene terras en jongere vindplaatsen (neolithicum en jonger) in of in de top van de 
holocene rivierafzettingen.   
Als gevolg van recente graafwerkzaamheden en ophogingen kunnen archeologische resten 
verstoord zijn. Verblauwing van de bodem kan tot een slechte leesbaarheid van het 
archeologisch sporenarchief hebben geleid. 
 
 
3.2. Selectieadvies 

 
In verband met de hoge archeologische verwachting van het plangebied en de mogelijkheid 
dat als gevolg van (sub)recente graafwerkzaamheden de oorspronkelijke bodem in meer of 
mindere mate is verstoord, wordt geadviseerd om een verkennend booronderzoek (IVO-O, 
verkennend fase) uit te voeren ter bepaling van de bewaringstoestand van het 
bodemarchief. Daarbij dient met name te worden bepaald in hoeverre de oorspronkelijke 
bodem nog intact is, hoe diep archeologische lagen voorkomen, of er sprake is van hoge 
stroomruggronden en/of rivierduinen, dan wel van geulafzettingen, beide al dan niet met  
vegetatielagen. De boringen dienen tot op de terrasafzettingen te worden doorgezet. 
 
Vanwege de aanwezige ophoging en verharding van het plangebied en de vereiste diepte 
van de boringen wordt geadviseerd om het booronderzoek mechanisch uit te voeren.  
 
In alle gevallen geldt dat indien bij toekomstig graafwerk archeologische vondsten worden 
gedaan of archeologische grondsporen worden aangetroffen, deze direct gemeld dienen te 
worden bij de minister conform de Erfgoedwet 2016, artikel 5.10 & 5.11. 
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Bijlages 

 
Bijlage 1: Verklarende woordenlijst 

 
Verklarende woordenlijst 
AHN Actueel Hoogtebestand Nederland 
AMK Archeologische Monumentenkaart 
ASB Archeologische Standaard Boorbeschrijving 
Archis Archeologisch Informatie Systeem 
BP Before Present (present=1950) 
GIS Geografische Informatie Systemen 
GPS Global Positioning System 
IKAW Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
IVO Inventariserend VeldOnderzoek 
KLIC Kabels en Leidingen Informatie Centrum 
KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
-mv Onder maaiveld 
NAP Normaal Amsterdams Peil 
PVA Plan van Aanpak 
PVE Programma van Eisen 
RCE Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
SBB Standaard Boor Beschrijvingsmethode 
SIKB Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 

 
 
Bijlage 2: Archeologische tijdschaal 

 

Periode  Datering   
Midden- en Laat Paleolithicum (oude 
steentijd) 

250.000 - 9000 

Mesolithicum (midden steentijd) 9000 - 4500 
Neolithicum (nieuwe steentijd) 4500 - 2000 
Bronstijd 2000 - 800 
IJzertijd 800 - 12 v. chr. 
Romeinse tijd 12 v chr. - 500 n. chr. 
Vroege middeleeuwen 500 - 1000 
Volle middeleeuwen 1000 - 1250 
Late middeleeuwen 1250 - 1500 
Nieuwe tijd 1500 - heden 
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Bijlage 3: Overzicht vondstlocaties 

 

Zaak nr: Coordinaat Periode Vondsten Complexen 

2874637100 183650/423600 Neoliticum, Bronstijd Onbekend Onbekend 

2882648100 183800/424350 Bronstijd Metaal Metaal 

 

Bijlage 4: Overzicht archeologische monumenten  

 

AMK nr: Coordinaat Periode Complex 

12665 183580.9/422854.7 IJzertijd Nederzetting, 

onbepaald 

 
Bijlage 5: Overzicht archeologische onderzoeksmeldingen 

 
Zaak nr: Coordinaat Onderzoek Periode Vondsten Complexen 

2297203100 184379.1/424451.2  

Oppervlak: 5.21622 

ha.  

Bureauonderzoek Onbekend Geen Geen 

2299391100 184378.3/424451.9  

Oppervlak: 5.27561 

ha.  

Booronderzoek Onbekend Geen Geen 

4561145100 139552.8/425362.9  

Oppervlak: 6044.46 

ha.  

Bureauonderzoek Onbekend Geen Geen 

4588054100 183531.5/424860.7  

Oppervlak: 4.31853 

ha.  

Bureauonderzoek Onbekend Geen Geen 

 



Bijlage 13  Parkeerbalans
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Nieuwbouw winkelcentrum Weezenhof Nijmegen  2008.13 - parkeerbalans-05- 21-04-2021

Parkeerbalans Weezenhof met buurtcentrum en huurappartementen middelduurParkeerbalans Weezenhof met buurtcentrum en huurappartementen middelduurParkeerbalans Weezenhof met buurtcentrum en huurappartementen middelduurParkeerbalans Weezenhof met buurtcentrum en huurappartementen middelduur

Beleidsregels parkeren 2020

m2 aantal norm aantal pp bezoekers

2150

winkels 525

buurtcentrum 2675 2,7 72,2 52,0 72%

925 1,9 17,6 5,1 29% * sociale dienstverlening is inclusief apotheek

119 1,3 154,7 35,7 0,3

school 43,6

totaaltotaaltotaaltotaal 288,1288,1288,1288,1

bezoek bewoners

119 1,3 154,7 35,7 119

werkdag werkdag werkdag koopavond werkdag zaterdag zaterdag zondag

ochtend middag avond nacht middag avond middag

appartementen bewoners 50% 59,5 50% 59,5 90% 107,1 80% 95,2 100% 119,0 60% 71,4 80% 95,2 70% 83,3

appartementen bezoekers 10% 3,6 20% 7,1 80% 28,6 70% 25,0 0% 0,0 60% 21,4 80% 28,6 70% 25,0

buurtcentrum 30% 21,7 60% 43,3 40% 28,9 75% 54,2 0% 0,0 100% 72,2 40% 28,9 100% 72,2

sociaal medisch 100% 17,6 75% 13,2 10% 1,8 10% 1,8 0% 0,0 10% 1,8 10% 1,8 10% 1,8

basischool 100% 43,6 100% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0

totaal 145,9145,9145,9145,9 123,2123,2123,2123,2 166,3166,3166,3166,3 176,1176,1176,1176,1 119,0119,0119,0119,0 166,8166,8166,8166,8 154,4154,4154,4154,4 182,3182,3182,3182,3

Maximale vraag in gebied is 183183183183    parkeerplaatsen

halen brengen

functie per hoeveelheid norm PP functie aantal leerlingen auto % reductie reductie PP

Peuterspeelzaal 32 60% 0,25 0,75 3,6

4 1,1 4,4 kinderdagverblijf 16 60% 0,25 0,75 1,8

kinderdagverblijf per arbeidsplaats 2 1,1 2,2 basisschool (gr1-3) 132 40% 0,5 0,75 19,8

Basisschool leslokaal 11 0,5 5,5 basisschool (gr4-8) 198 15,00% 0,25 0,85 6,3

totaaltotaaltotaaltotaal 12,112,112,112,1 totaaltotaaltotaaltotaal 31,531,531,531,5

school (vergelijkbaar Octaaf?, 11 lokalen):

vaste parkeerplaatsen personeel

Peuterspeelzaal per arbeidsplaats

norm

supermarkt

sociale dienstverlening*

appartement middelduur

Dubbelgebruik
appartement middelduur

Flow Architecten Nijmegen 1/1
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Overzicht stappen overleg/gesprekken met de omgeving: 

 

- Met financiële steun van de gemeente hebben de bewoners in 2018 inspiratiebijeenkomsten 

georganiseerd over de toekomstvisie van bewoners voor de Weezenhof. De bewoners, ontwikkelaar en 

gemeente zijn op deze avond met elkaar in gesprek gegaan.  Dit heeft programmatisch input gegeven 

voor het plan. 

- Begin 2019 is de gemeente met de ontwikkelaar in gesprek gegaan over het plan naar aanleiding van een 

motie van de gemeenteraad over de winkelstructuur en de wens niet twee maar één supermarkt te 

realiseren met woningen daarboven. 

- Ookis in die periode overleg geweest met het schoolbestuur van de naastgelegen  school over 

vernieuwing van hun pand, waarbij de school aangeeft binnen het bestemmingsplan een nieuwe school 

te willen bouwen. 

- Ook in diezelfde periode (eind 2018- 2019) hebben zowel ambtelijk als bestuurlijk gesprekken 

plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het wijkplatform over het plan dat de bewoners zelf 

ontwikkeld hebben.  

- Met de uitkomsten van het onderzoek naar de winkelstructuur, de wens van het schoolbestuur, de 

resultaten van de inspiratiebijeenkomsten en de gesprekken met de bewoners over hun plan, lag alle 

informatie op tafel om tot een plan te komen. 

- In de contacten die telefonisch , per mail en per brief ( 11 juni 2019, 25 mei 2021) hebben plaatsgevonden 

is steeds aangegeven dat we verder in gesprek gaan met de buurt zodra er zicht is op een haalbaar plan. 

Ook is in de brieven en eerdere gesprekken aangegeven dat het plan gemaakt door de bewoners geen 

haalbaar plan is, 

- Op 25 maart 2021 heeft de Commissie Beeldkwaliteit een positieve beoordeling op het plan van de 

initiatiefnemer gegeven en aangegeven de bouwmassa op deze plek voorstelbaar te vinden.  

- Daarop heeft op 30 maart 2021 een gesprek plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van de 

bewoners over het plan van de ontwikkelaar.   

- Na het vaststellen van  de anterieure overeenkomst begin oktober 2021 heeft de ontwikkelaar in oktober 

2021 een informatieavond georganiseerd. Deze was druk bezocht. Op de avond hebben wij positieve 

geluiden over het plan gehoord, maar duidelijk is ook dat er flinke weerstand is tegen het plan. 

- College zegt in de kamerronde van de raad op 1 december 2021 toe bewoners en specifiek het Platform 

Weezenhof in het vervolgtraject goed mee te nemen en daarbij beter te expliciteren wat ‘nog kneedbaar 

is in het plan’, ofwel waar de aanpassingen nog mogelijk zijn. 

- De ontwikkelaar en gemeente zijn daarop ambtelijk verder in gesprek gaan met  een vertegenwoordiging 

van het wijkplatform over het proces,  planvorming en mogelijkheden voor participatie. Dat is 21 januari 

2022 gebeurd en heeft een vervolg gekregen op 14 februari 2021. Op 21 januari hebben de 

vertegenwoordigers van het wijkplatform ons hun pleitnota overhandigd. Op 14 februari is het proces 

toegelicht en hebben we een inhoudelijk gesprek met de bewonersvertegenwoordiging gehad.  

Aangegeven is dat mogelijkheid voor participatie zit in de inrichting van de openbare ruimte. Omdat zij 

niet achter het bouwplan (bouwmassa, oriëntatie en bouwhoogte) staan heeft het wijkplatform 

vervolgens  besloten niet verder in gesprek te gaan met gemeente en initiatiefnemer over de inrichting 

van de openbare ruimte. 

- Voor  de inrichting van de openbare ruimte heeft de initiatiefnemer op 6 juli 2022 een avond 

georganiseerd waarbij de belangstellende bewoners uit de directe omgeving zijn uitgenodigd, zij 

geïnformeerd werden over de plannen en zij konden reageren.  De uitnodiging is tevens naar het 

wijkplatform gestuurd. De landschapsarchitect  heeft een inrichtingsplan voor de omgeving van het 

winkelcentrum en  het terrein van de school gepresenteerd.  Hierbij waren ook vertegenwoordigers van 

het bewonersplatform aanwezig.  Ook op deze avond werd aangegeven door enkele  aanwezigen dat we 

nog helemaal niet over de openbare ruimte kunnen spreken omdat het bouwplan nog niet definitief is. De 

initiaitefnemer heeft toegezegd nog info na te sturen nav vragen over bv verkeersbewegingen en 

parkeerbalans. Op dit overleg komt tzt een vervolg.  

 

Afstemming met basisschool Prins Claus 

De Prins Clausschool gaat een nieuwe school bouwen passend  binnen het huidige bestemmingsplan. De 

dependance gaat samengevoegd worden op de huidige locatie naast het winkelcentrum. Conexus (schoolbestuur) 

is opdrachtgever en heeft HEVO (ontwikkelaar/adviseur) gevraagd een nieuw schoolgebouw te realiseren. De 

voorbereidingen zijn in volle gang. Er ligt een schetsontwerp van de nieuwe basisschool, dat past binnen het 

bestemmingsplan en waarbij dus alleen een omgevingsvergunning noodzakelijk is. 



De school en Dornick zijn door de gemeente met elkaar in verbinding gebracht. Dit om gezamenlijk na te denken 

over de richtingen van de buitenruimte. Deze moet qua functionaliteit, vormgeven en uitstraling op elkaar 

aansluiten. Maar ook praktische zaken als verkeersafwikkeling, parkeerplaatsen (zoals kiss&ride), 

fietsverbindingen en bouwplaatsinrichting (en bouwverkeer) kunnen op deze manier goed afgestemd worden. Dit 

heeft geleid tot één integraal plan voor de inrichting van de openbare ruimte voor school en omgeving 

winkelcentrum. 

 






