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1
Aanleiding

Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland B.V. (ONW) is voornemens woningen te
ontwikkelen in de Waelpolder. Dit plan maakt deel uit van het totale plan Waelpark (zie
het lichtgroen gedeelte middengebied in figuur 1.1).
In 2014 is door Goudappel Coffeng BV een verkeersonderzoek uitgevoerd voor het project
Waelpark in het Westland (rapport met kenmerk HNW007/Zlh/0019.02).
Deze is in 2018 voorzien van een update (rapport met kenmerk HNW016/Zlh/0037.02).
Ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure die doorlopen gaat worden voor het
deelplan Waelpolder, is een update gewenst van het verkeersonderzoek. Daarnaast is
voor dit deelproject Waelpolder ook de vraag wat het maximaal aantal te bouwen
woningen kan zijn, zonder dat er grootschalige aanpassingen noodzakelijk zijn aan de
omliggende wegenstructuur.
Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van dit onderzoek.
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Figuur 1.1: Beoogde (concept-)invulling Waelpark (Waelpolder)
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2
Werkzaamheden

Om de effecten van de te realiseren woningen in de Waelpolder in beeld te krijgen, zijn
de volgende aspecten beoordeeld:
■ verkeersintensiteiten;
■ verkeersafwikkeling;
■ restruimte voor extra woningen;
■ routes langzaam verkeer;
■ OV-haltes;
■ realisatie en verkeerssituatie rondom basisschool.
Hierna worden de uitkomsten van de werkzaamheden nader beschreven.
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3
Verkeersintensiteiten

3.1

Uitgangspunten

De vorige verkeersonderzoeken zijn uitgevoerd met het oude verkeersmodel van de
gemeente Westland (V-MRDH1.0). Inmiddels zijn er een aantal updates uitgevoerd op dit
verkeersmodel waardoor aantallen te realiseren woningen en wegen in het gebied van
de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zijn aangepast voor de toekomstige
situatie.
Voor de herziening van de verkeersrapportage zijn de berekeningen uitgevoerd met het
meest recente verkeersmodel (V-MRDH 2.6). Met dit verkeersmodel zijn de verwachte
intensiteiten voor 2030Hoog berekend. Er zijn een tweetal varianten onderzocht:
■ Variant 1, waarbij circa 1.400 woningen in Waelpark worden gerealiseerd, waarvan
circa 620 woningen in Waelpolder.
■ Variant 2, waarbij circa 720 woningen in Waelpolder gerealiseerd worden. Dit betreft
het ‘worst case’-scenario qua effecten op het omliggende wegennet.
In beide varianten is tevens rekening gehouden met de realisatie van een basisschool (16
lokalen) en een gebouw met maatschappelijke functies van 500 m2 (bvo) In het
plangebied.

3.2

Resultaten

3.2.1

2030 autonoom versus 2030 planvariant 1

Voor een aantal wegen rondom het plangebied, zoals aangegeven in figuur 3.1, zijn de
toekomstige verkeersintensiteiten voor een gemiddelde werkdag als gevolg van de
ontwikkeling in Waelpolder nader geanalyseerd.
In tabel 3.1 zijn de intensiteiten weergegeven voor twee scenario’s: 2030 autonoom en
2030 planvariant 1. Deze scenario’s zijn doorgerekend met het verkeersmodel
V-MRDH 2.6. In de planvariant zijn de 620 woningen opgenomen die in Waelpark moeten
komen, in de 2030 autonoom niet. Hiermee kan het effect van Waelpark op het omliggende wegennet goed in beeld worden gebracht.
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Figuur 3.1: Beschouwde wegvakken rondom plangebied Waelpark

Tabel 3.1 geeft weer dat de meeste percentuele (en absolute) groei op Dijckerwaal
plaatsvindt, namelijk 55%. Dit is logisch, aangezien Dijckerwaal de ontsluitingsweg voor
Waelpolder voor het verkeer richting het zuiden is. Ten zuiden van Dijckerwaal is de
grootste toename zichtbaar op de Heenweg, en in het verlengde daarvan de Laan van de
HH Lambertus en de Maasdijk oostzijde. Op al deze wegen is de absolute toename als
gevolg van Waelpark circa 1.100 mvt/etm. Percentueel gezien is op deze wegen de
toename op de Laan van de HH Lambertus het hoogst met 25%. Op de route richting
Naaldwijk is de toename van het verkeer beperkt, vanwege de beperkte capaciteit van
de rotonde Galgeweg - Kruisbroekweg.
Aan de noordzijde van de ontwikkeling van Waelpark zijn de toenames minder groot. Een
iets groter deel van het verkeer gaat via de Poelkade - Baakwoning: toename van
600 mvt/etm (+7%). Op de Rijnvaartweg (richting ’s-Gravenzande) is de toename met
circa 400 mvt/etm circa 5% ten opzichte van 2030 autonoom.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

straat
Dijckerwaal
Laan van de H Lambertus
Heenweg
Naaldwijkseweg oostzijde
Naaldwijkseweg westzijde
Opstalweg
Galgeweg west
Galgeweg oost
Kruisbroekweg
Vierschaar
Maasdijk oostzijde
Baakwoning
Rijnvaartweg

2016
200
2.700
4.900
15.500
15.800
5.300
18.400
8.800
17.400
2.000
10.000
7.800
7.800

2030 autonoom
3.300
4.400
6.400
17.800
17.300
6.500
20.800
15.900
17.200
1.900
15.400
8.100
8.200

2030 planvariant 1
5.100
5.500
7.500
18.200
17.500
6.400
21.100
16.100
17.400
2.000
16.500
8.700
8.600

% verschil
+55%
+25%
+17%
+2%
+1%
-2%
+1%
+1%
+1%
+5%
+7%
+7%
+5%

Tabel 3.1: Verschil in intensiteiten tussen 2030 autonoom en 2030 planvariant 1,
weergegeven in motorvoertuigen per etmaal

3.2.2

2030 autonoom versus 2030 planvariant 2

In planvariant 2 is wederom de vergelijking gemaakt met 2030 autonoom, enkel zijn nu
720 woningen in de Waelpolder meegenomen. Zodoende is het effect van de ontwikkeling inzichtelijk. De scenario’s zijn doorgerekend met het verkeersmodel V-MRDH 2.6.
Tabel 3.2 toont de uitkomsten van planvariant 2 met 720 woningen in Waelpolder. In
absolute en relatieve zin is de meeste toename te zien op de Dijckerwaal. Het betreft
hier 400 motorvoertuigen meer dan in planvariant 1 (tabel 3.1). Ook op de Heenweg
(+300 t.o.v. planvariant 1) en de Baakwoning (+200 t.o.v. planvariant 1) nemen de
intensiteiten toe. Het verkeer van de extra woningen gaat dus vooral richting de
Heenweg (en de Maasdijk) ten zuiden van Waelpolder, en richting de Baakwoning ten
noorden van Waelpolder. Op de overige wegen rondom de planontwikkeling is
nauwelijks tot geen verschil met planvariant 1.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

straat
Dijckerwaal
Laan van de H Lambertus
Heenweg
Naaldwijkseweg oostzijde
Naaldwijkseweg westzijde
Opstalweg
Galgeweg west
Galgeweg oost
Kruisbroekweg
Vierschaar
Maasdijk oostzijde
Baakwoning
Rijnvaartweg

2016
200
2.700
4.900
15.500
15.800
5.300
18.400
8.800
17.400
2.000
10.000
7.800
7.800

2030 autonoom 2030 planvariant 2 % verschil
3.300
5.500
+67%
4.400
5.600
+27%
6.400
7.800
+22%
17.800
18.200
+2%
17.300
17.500
+1%
6.500
6.400
-2%
20.800
21.200
+2%
15.900
16.100
+1%
17.200
17.400
+1%
1.900
2.000
+5%
15.400
16.600
+8%
8.100
8.900
+10%
8.200
8.600
+5%

Tabel 3.2: Verschil in intensiteiten tussen 2030 autonoom en 2030 planvariant 2,
weergegeven in motorvoertuigen per etmaal
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3.2.3

Selected link

Voor de plansituatie variant 1 is tevens een selected link uitgevoerd. Hiermee is
inzichtelijk via welke routes het verkeer van alle typen verplaatsingsmotieven
gezamenlijk per werkdag van en naar de nieuwe woonwijk gaat rijden. In figuur 3.2 zijn
de resultaten van deze selected link te zien. De percentuele verdeling van het verkeer is
ook van toepassing op variant 2.

Figuur 3.2: Selected link Waelpark (motorvoertuigen per etmaal, mvt/etm)

De selected link geeft weer dat het verkeer zich zowel via de noordkant als de zuidkant
van het Waelpark verspreid. De grootste stroom verkeer is echter duidelijk zichtbaar aan
de zuidzijde van Waelpark. Daarbij kiest het merendeel van dit verkeer de route via de
Laan van de Heilige Lambertus naar de N220 (Maasdijk) om richting de A20 en de A4 te
rijden. Deze route is korter en sneller dan de alternatieve routes via Galgeweg Westlandroute en N213. Het andere deel van het verkeer wat vanuit Waelpark zuidwaarts
gaat, rijdt via de Galgeweg en verspreidt zich vervolgens naar Naaldwijk en de Westlandroute (N222).
De intensiteiten voor een gemiddelde werkdag op basis van de selected link zijn terug te
zien in tabel 3.3.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Waelpolder
Dijckerwaal
Heenweg
Galgeweg
Maasdijk
Naaldwijkseweg
Rijnvaart
Rijnvaartweg
Baakwoning

motorvoertuigen: etmaal/2 uurs spitsen
etmaal
ochtendspits
avondspits
3.800
390
540
2.200
270
330
1.300
150
190
700
80
90
1.100
150
190
200
30
40
1.000
110
150
400
40
60
600
60
90

Tabel 3.3: Intensiteiten selected link Waelpolder

3.3

Verkeersintensiteiten Waelpark

De verkeersintensiteit op de centrale verzamelstraat door Waelpark, Fluwijn in Rijnvaart
en Grote Vos in Dijckerwaal bedraagt in planvariant 2 met 720 woningen in Waelpolder
respectievelijk 2.300 mvt/etm en 5.000 mvt/etm. In planvariant 1 met 620 woningen is
dit respectievelijk 2.200 mvt/etm en 4.600 mvt/etm. De toekomstige verkeersintensiteiten van de wegen binnen het plangebied van Waelpark blijven daarmee onder de
toelaatbare bovengrens van 6.000 mvt/etm voor erftoegangswegen, zoals vastgelegd in
het Westlands Verkeer en Vervoerplan. Dit betekent dat alle woonstraten in het
plangebied een maximumsnelheid van 30 km/u kunnen krijgen.
Op hele smalle woonstraten waar men elkaar niet kan passeren, zoals de Nieuwe Vaart
en Poelkade, is een intensiteit van circa 2.000 mvt/etm toelaatbaar. Deze waarde wordt
negens overschreden. Op deze rustige smalle woonstraten kan worden volstaan met het
aanbrengen van voldoende passeerplaatsen of het instellen van eenrichtingsverkeer.
Specifiek voor Waelpolder fase 2 geldt dat de bestaande weg Nieuwe Vaart (smalle
boezemkade) niet te veel autoverkeer kan verwerken. Uitgaande van maximaal
2.000 mvt/etm kunnen in dit gebied maximaal circa 300 woningen op ontsloten worden.
In de huidige stedenbouwkundige opzet wordt uitgegaan van circa 90 woningen voor de
zones 1, 2 en 3 welke via een smalle woonstraat aangesloten worden op de nieuw aan
te leggen centrale verzamelstraat in Waelpolder. Dit voldoet dus ruimschoots aan
hiervoor genoemde maximumaantallen te bouwen woningen.
De omliggende gebiedsontsluitingswegen Naaldwijkseweg, Rijnvaartweg en Dijckerwaal
hebben een maximumsnelheid van 60/50 km/u. Het voornemen van de gemeente Westland is om de bebouwde komgrens op de Rijnvaartweg te verleggen naar de aansluiting
van de Baakwoning, zodat de Rijnvaartweg een maximumsnelheid krijgt van 50 km/u.
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Door de ontwikkeling van woningbouw in Waelpolder zal de verkeersintensiteit op de
wegen rondom het plangebied toenemen. De grootste toename is te zien op de
Dijckerwaal. De toekomstige intensiteiten op de beschouwde wegen blijven binnen de
acceptabele grenzen zoals beschreven in het Westlands Verkeer en Vervoerplan1, ook in
de planvariant met 720 woningen in Waelpolder.

1

www.goudappel.nl
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4
Verkeersafwikkeling

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de afwikkeling van het verkeer op kruispunten. De
capaciteit van het wegennetwerk wordt vooral bepaald door de verkeersafwikkeling op
kruispunten. De verkeerskundige haalbaarheid van de ontwikkeling Waelpark is getoetst
door middel van I/C-waarden en nadere kruispuntanalyses. Hiermee kijken we naar de
verkeersafwikkeling van het plangebied op de bestaande verkeersstructuur.
De verkeersafwikkeling is enerzijds voor 2030 autonoom, en anderzijds voor 2030 planvarianten onderzocht. Zodoende kan het effect van de ontwikkeling van Waelpark op de
omliggende kruispunten in beeld worden gebracht.

4.1

Beoordeling I/C-waarden kruispunten en rotondes

4.1.1

Variant 1 (620 woningen)

De omliggende rotondes en kruispunten zijn getoetst op basis van de intensiteit (I)
versus de capaciteit (C). Dit wordt ook wel de I/C-verhouding genoemd. Hiermee wordt
de restcapaciteit van de rotonde inzichtelijk. In tabel 4.2 is de beoordeling van de I/Cwaarden weergegeven.
beoordeling afwikkeling
goed
redelijk
matig
slecht
overbelast

I/C-verhouding
0,0-0,7
0,7-0,8
0,8-0,9
0,9-1,0
> 1,0

Tabel 4.1: I/C-waarden kruispunten in de omgeving van Waelpark
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2030H Waelpolder
2030H Waelpolder
2030H Waelpolder
autonoom
plan 1
plan 2
ochtendochtendavondavondochtendavondspits
spits
spits
spits
spits
spits
1. rotonde Galgeweg - Kruisbroekweg
0,7
0,7
0,8
0,7
0,8
0,7
2. VRI Opstalweg*
*
*
*
*
*
*
3. rotonde Heenweg - Dijckerwaal
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
4. rotonde Kon. Julianaweg - Woutersweg
0,4
0,6
0,4
0,6
0,4
0,6
5. rotonde Kon. Julianaweg - Eikenlaan/Edisonstraat
0,3
0,2
0,3
0,2
0,3
0,2
6. rotonde Kon. Julianaweg - Oudelandstraat
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
7. rotonde Kon. Julianaweg - Rijnvaartweg
0,3
0,4
0,3
0,4
0,3
0,4
8. aansluiting Rijnvaartweg - Fluwijn (Waelpark)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
9. rotonde Maasdijk - Laan van de Heilige Lambertus
0,5
0,6
0,5
0,7
0,5
0,7
10. rotonde Grote Woerdlaan - Zand en Waterweg
0,4
0,6
0,4
0,6
0,4
0,6
11. rotonde Grote Woerdlaan - Bosweg
0,6
0,7
0,6
0,7
0,6
0,7
12. voorrang Grote Woerdlaan - Grote Achterweg
0,3
0,6
0,3
0,6
0,3
0,6
13. rotonde Burgemeester Elsenweg - Bosweg
0,5
0,6
0,5
0,6
0,5
0,6
14. rotonde Maasdijk - Woutersweg
0,5
0,7
0,5
0,7
0,5
0,7
*
Voor verkeerslichten is vooral de cyclustijd van de regeling bepalend. Met het programma COCON is het kruispunt nader
geanalyseerd (zie paragraaf 4.3.2).

Tabel 4.2: Beoordeling I/C-verhouding voor ongeregelde kruispunten en rotondes

De rotondes zijn doorgerekend met de ‘Meerstrooksrotondeverkenner’. De berekeningen
zijn zowel voor de ochtendspits (07.00-09.00 uur) als voor de avondspits (16.0018.00 uur) uitgevoerd. In tabel 4.2 zijn de resultaten hiervan weergegeven.
De ontwikkeling van Waelpolder heeft met name invloed op de I/C-waarden bij de
rotonde Galgeweg - Kruisbroekweg, rotonde Heenweg - Dijckerwaal en de rotonde
Maasdijk - Laan van de Heilige Lambertus.

4.2

Beoordeling VRI-kruispunten

De geregelde kruispunten in het netwerk kunnen niet op basis van I/C-waarden worden
beoordeeld, omdat bij VRI-kruispunten de cyclustijd een criterium is en niet de I/Cwaarde. Op basis van de verkeerstoenames is geconstateerd dat alleen het VRI-kruispunt
Galgeweg - Opstalweg te maken krijgt met een verkeerstoename als gevolg van Waelpolder. Dit kruispunt is daarom doorgerekend met behulp van het VRI-rekenprogramma
COCON.
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Figuur 4.1: Ligging onderzochte kruispunten

4.3

Kruispuntanalyses

Om de effecten van de te ontwikkelen woningen in Waelpolder in beeld te brengen, is
de verkeersafwikkeling voor de huidige vormgeving van vier kruispunten nabij het
ontwikkelgebied nader onderzocht. Het betreft de volgende kruispunten:
1.
Galgeweg - Kruisbroekweg - Vierschaar (rotonde);
2.
Galgeweg (N467) - Opstalweg (VRI);
3.
Naaldwijkseweg (N467) - Heenweg - Dijckerwaal (rotonde);
4.
Maasdijk (N220) - Laan van de Heilige Lambertus (rotonde).
De kruispuntstromen uit het model zijn omgerekend naar 1 uurs pae (personenautoequivalent) met de volgende gehanteerde waarden:
■ spitsfactor: 0,55;
■ pae-factor vracht: 2,0.
Voor de beoordeling van de verkeersafwikkeling bij een geregeld kruispunt wordt
voornamelijk gekeken naar de cyclustijd. Dit is de tijd waarin elke richting op het
kruispunt voldoende groen heeft gehad om al het verkeer af te wikkelen. In tabel 4.3 is
de beoordelingsschaal weergegeven. Deze beoordeling wordt toegepast voor de
beoordeling van de verkeersregelinstallatie (VRI) bij het kruispunt Galgeweg (N467) Opstalweg.

www.goudappel.nl
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beoordeling afwikkeling
goed
redelijk/matig
slecht

cyclustijd (s)
< 80
80-90
> 90

Tabel 4.3: Beoordeling verkeersafwikkeling geregeld kruispunt (3-taks)

Voor de overige kruispunten (rotondes) die nader zijn onderzocht, zijn de I/C-waarden
voor elke tak op de rotonde inzichtelijk gemaakt met behulp van de ‘Meerstrooksrotondeverkenner’.

4.3.1

Rotonde Galgeweg - Kruisbroekweg - Vierschaar

Deze rotonde is gelegen aan de zuidoostkant van Waelpolder. Deze enkelstrooksrotonde
is samen met het kruispunt bij de Opstalweg de belangrijkste ontsluitingsweg voor
Naaldwijk voor verkeer richting het westen en zuiden. De huidige enkelstrooksrotonde
heeft op dit moment al een beperkte capaciteit tijdens spitsuren. Om die reden is in het
verkeersmodel voor de prognose voor 2030 al rekening gehouden met een meerstrooksrotonde op dit punt.

Uit de analyse met de ‘Meerstrooksrotondeverkenner’ blijkt dat de avondspits maatgevend is voor de afwikkeling van het verkeer. In de autonome situatie 2030 (dus zonder
de ontwikkeling van Waelpolder) is de I/C-verhouding van de huidige enkelstrooksrotonde 0,95 op de Kruisbroekweg. Verkeer op de Kruisbroekweg heeft dus moeite om
de rotonde op te rijden. De oorzaak hiervan ligt in de relatief grote stroom doorgaand
verkeer op de Galgeweg. De huidige enkelstrooksrotonde heeft te weinig capaciteit om
het toekomstige verkeer te verwerken, ook als Waelpolder niet bebouwd wordt.
Voor deze studie hebben wij een aantal alternatieve meerstrooksrotonde-vormen voor
deze situatie onderzocht welke we hierna toelichten.
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Alternatieve rotonde varianten Galgeweg - Kruisbroekweg - Vierschaar
Aangezien de variant met een bypass op de Kruisbroekweg niet voldoende soelaas biedt
om de doorstroming op alle takken te verbeteren, is nog een aantal varianten onderzocht. De volgende varianten zijn doorgerekend op basis van de verkeersbelasting van
planvariant 2 Waelpolder om te onderzoeken of ze een goed alternatief zijn:
1.
variant 1: Bypass op kruisbroekweg en extra rijstrook vanaf Galgeweg noord;
2.
variant 2: Partiële eirotonde met twee bypasses;
3.
variant 3: Knierotonde;
4.
variant 4: Turbo-/eirotonde.

Variant 1: Bypass op Kruisbroekweg en extra rijstrook vanaf Galgeweg noord
In deze variant komt er naast de bypass op de Kruisbroekweg een extra rijstrook vanuit
het noorden van de Galgeweg richting de Kruisbroekweg. Voordeel van deze variant is
dat fietsers op de rotonde net als in de huidige situatie steeds maar een enkele rijstrook
hoeven te kruisen. Dit voorkomt afdekongevallen.

Figuur 4.2: Vormgeving variant 1

In tabel 4.4 valt af te lezen dat met name op de Kruisbroekweg en op de Galgeweg
noord de I/C-waarden verbeteren door de bypass en de extra rijstrook op deze takken.
Met name in de avondspits op de Kruisbroekweg is het effect groot. Maar ook op de
Vierschaar kunnen weggebruikers makkelijker de rotonde oprijden en verbetert de I/Cwaarde licht. Variant 1 heeft geen effect op de I/C-waarden op de Galgeweg zuid: zowel
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in de ochtend- als de avondspits blijven de waarden gelijk aan de waarden bij ‘plan plus’
(met de huidige inrichting van de rotonde).

Kruisbroekweg
Galgeweg zuid
Vierschaar
Galgeweg noord

rechts
links
rechts
links
rechts
links

plan plus
OS
0,58

AS
0,98

0,55

0,87

0,12
0,89

0,21
0,83

variant 1 (plan plus)
AS
OS
0,20
0,37
0,29
0,37
0,55
0,87
0,10
0,47
0,36

0,18
0,32
0,42

Tabel 4.4: I/C-waarden variant 1

Variant 2: Partiële eirotonde met twee bypasses
Variant 2 betreft een partiële eirotonde met twee bypasses. Het verschil tussen variant 1
en variant 2 is dat in variant 2 ook een bypass aanwezig is vanaf de Galgeweg zuid
richting de Kruisbroekweg. Verkeer op de rechter rijstrook van de Galgeweg zuid kan dus
enkel naar de Kruisbroekweg. Hierdoor krijgt de Kruisbroekweg naast twee oprijstroken
ook twee afrijstroken. Hierdoor zal het fietspad en de watergang aan de zuidzijde van de
Kruisbroekweg verschoven moeten worden. Nadeel van deze variant is dat fietsverkeer
bij de Galgeweg zuid twee rijstroken in één keer moet oversteken (onveiliger).

Figuur 4.3: Vormgeving variant 2
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De extra bypass aan de zuidzijde van de Galgeweg heeft als positief gevolg dat op alle
richtingen in de ochtend- en de avondspits de verkeersafwikkeling als goed te
beoordelen is. De I/C-waarde is namelijk op elke tak lager dan 0,7.

Kruisbroekweg
Galgeweg zuid
Vierschaar
Galgeweg noord

rechts
links
rechts
links
rechts
links

plan plus
OS
0,58

AS
0,98

0,55

0,87

0,12
0,89

0,21
0,83

variant 2 (plan plus)
OS
AS
0,20
0,37
0,27
0,33
0,15
0,26
0,32
0,45
0,10
0,18
0,47
0,32
0,36
0,42

Tabel 4.5: I/C-waarde variant 2

Variant 3: Knierotonde
Variant 3 lijkt erg op variant 2. Qua op- en afrijstroken zijn de varianten ook hetzelfde.
Het enige verschil is dat het verkeer op beide rijstroken vanaf de Galgeweg noord de
mogelijkheid heeft om naar de Kruisbroekweg te gaan. In varianten 1 en 2 betrof dit
enkel de linker rijstrook. Een knierotonde wordt toegepast als de linksafslaande stroom
erg dominant is. Dat is hier dus het geval vanaf de Galgeweg noord naar de Kruisbroekweg.

Figuur 4.4: Vormgeving variant 3
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Met betrekking tot de verkeersafwikkeling is er weinig tot geen verschil met variant 2.
Elke tak heeft zowel in de ochtend- als de avondspits een goede verkeersafwikkeling
(I/C-waarde lager dan 0,7). Op de rechter rijstrook van de Galgeweg zuid is de I/Cwaarde iets slechter dan in variant 2, omdat het in variant 2 een bypass betrof (en
verkeer dus geen voorrang hoeft te verlenen aan verkeer op de rotonde).

Kruisbroekweg
Galgeweg zuid
Vierschaar
Galgeweg noord

rechts
links
rechts
links
rechts
links

plan plus
OS
0,58

AS
0,98

0,55

0,87

0,12
0,89

0,21
0,83

variant 3 (plan plus)
OS
AS
0,20
0,37
0,27
0,33
0,18
0,32
0,32
0,44
0,10
0,18
0,48
0,37
0,35
0,37

Tabel 4.6: I/C-waarde variant 3

Variant 4: Turbo-/eirotonde
De laatste onderzochte alternatieve vormgeving van de rotonde betreft een turbo-/
eirotonde. Deze vorm is georiënteerd op de rechtdoorgaande stroom op de Galgeweg.
Zowel op de noord- als de zuidzijde kan de weggebruiker op beide rijstroken rechtdoor.
Dit heeft tot gevolg dat er twee afrijstroken zijn op de Galgeweg zuid (waar dat in de
andere varianten niet het geval is). Tevens is er één afrijstrook op de Kruisbroekweg.

Figuur 4.5: Vormgeving variant 4
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Het voordeel van deze variant is de inpasbaarheid op de Kruisbroekweg. Het fietspad en
de watergang aan de zuidzijde niet aangepast hoeven te worden. Het nadeel van
variant 4 is de oversteekbaarheid van de fietser. Bij de Galgeweg zuid moet de fietser
twee keer twee rijstroken oversteken. Dit vergroot de kans op ongevallen. Het betreft
hier namelijk een drukke scholierenroute.
Met betrekking tot de doorstroming, is deze zowel in de ochtend- als de avondspits op
elke tak goed te noemen. Op de rechter rijstrook van de Galgeweg zuid is de I/C-waarde
iets hoger dan in varianten 2 en 3. Oorzaak hiervoor is dat er naast rechtsafslaand
verkeer ook rechtdoorgaand verkeer op de rechter rijstrook aanwezig is. In varianten 2
en 3 betrof het enkel rechtsafslaand verkeer naar de Kruisbroekweg.

Kruisbroekweg
Galgeweg zuid
Vierschaar
Galgeweg noord

rechts
links
rechts
links
rechts
links

plan plus
OS
0,58

AS
0,98

0,55

0,87

0,12
0,89

0,21
0,83

variant 4 (plan plus)
OS
AS
0,24
0,42
0,29
0,42
0,25
0,40
0,25
0,39
0,10
0,18
0,42
0,32
0,42
0,42

Tabel 4.7: I/C-waarde variant 4

Conclusie
In tabel 4.8 zijn alle varianten op een rij gezet. Enkel het aanbrengen van een bypass op
de Kruisbroekweg biedt onvoldoende capaciteit. Alternatieve variant 1 heeft naast
hiervoor genoemde bypass ook een extra aanrijstrook op de Galgeweg noord, hiermee is
er enkel in de avondspits op de Galgeweg zuid nog een hoge I/C-waarde. Het grote
voordeel van deze variant is dat de situatie voor de fietser gelijk blijft.
De varianten 2, 3 en 4 zijn gunstiger voor de verkeersafwikkeling, maar hebben een
grotere impact op de omgeving. Zo moeten in varianten 2 en 3 de fietsvoorziening en de
watergang aan de zuidzijde van de Kruisbroekweg opgeschoven worden door de extra
rijstrook. En in zowel varianten 2, 3 en 4 vermindert de oversteekbaarheid en de
verkeersveiligheid voor de fietser en voetganger op de Galgeweg zuid.
Gezien de beschikbare ruimte en de verkeersveiligheid heeft variant 1 daarmee de
voorkeur.
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Kruisbroekweg
Galgeweg zuid
Vierschaar
Galgeweg noord

rechts
links
rechts
links
rechts
links

bypass
OS
0,20
0,29
0,55

AS
0,37
0,37
0,87

0,12
0,85

0,21
0,77

variant 1
(extra rijstrook
Galgeweg noord)
OS
AS
0,20
0,37
0,29
0,37
0,55
0,87
0,10
0,47
0,36

0,18
0,32
0,42

variant 2
(partiële eirotonde
met bypasses)
OS
AS
0,20
0,37
0,27
0,33
0,15
0,26
0,32
0,45
0,10
0,18
0,47
0,32
0,36
0,42

variant 3
(knierotonde)
OS
AS
0,20
0,37
0,27
0,33
0,18
0,32
0,32
0,44
0,10
0,18
0,48
0,37
0,35
0,37

Tabel 4.8: I/C-waarde rotondevarianten Kruisbroekweg - Galgeweg – Vierschaar bij plan plus (720 woningen in
Waelpark)

4.3.2

Galgeweg (N467) - Opstelweg

Dit kruispunt ligt net ten
oosten van het Waelpark en is
samen met de rotonde bij de
Kruisbroekweg een belangrijke
ontsluitingsweg voor Naaldwijk en ‘s-Gravenzande.
Uit de COCON-analyse komen de
volgende resultaten naar
voren:

benodigde cyclustijd

autonoom
71

plan 1
72

ochtendspits
plan 2
verschil plan 1
74
1

verschil plan 2
3

benodigde cyclustijd

autonoom
75

plan 1
77

avondspits
plan 2
verschil plan 1
79
2

verschil plan 2
4

Tabel 4.9: Cyclustijd in de ochtend- en de avondspits kruispunt Galgeweg - Opstalweg

Tabel 4.9 geeft weer dat het verkeerslicht (VRI) zowel in de ochtend- als de avondspits
cyclustijden nodig heeft tussen de 70 en 80 seconden. Voor een T-kruispunt (3-taks) met
fietsers en voetgangers is een cyclustijd tot 90 seconden acceptabel. Bij deze berekening
is de vierde tak vanaf de twee woningen buiten beschouwing gelaten.
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variant 4
(turborotonde)
OS
AS
0,24
0,42
0,29
0,42
0,25
0,40
0,25
0,39
0,10
0,18
0,42
0,32
0,42
0,42

De cyclustijden zijn in de plansituatie iets hoger dan in de autonome situatie, maar het
effect van Waelpark is relatief beperkt (in de ochtendspits maximaal 1 seconde bij het
plan met 620 woningen, en 3 seconden bij plan plus met 720 woningen). Bij de berekeningen voor de plansituatie is in de ochtendsituatie uitgegaan van een groei op de
westtak van de Galgeweg, in de avondspits op de oosttak van de Galgeweg.
Met betrekking tot de restruimte van het kruispunt is er in de ochtendspits nog een groei
van 130 pae/h op de westtak van de Galgeweg mogelijk, tot een cyclustijd van
90 seconden wordt bereikt. Dit betreft een groei van circa 20% (van 710 naar 840 pae/h).
In de avondspits is er nog een groei van 90 pae/h op de oosttak van de Galgeweg
mogelijk, tot een cyclustijd van 90 seconden wordt bereikt. Dit is een groei van circa 10%
(van 840 naar 930 pae/h).

4.3.3

Rotonde Naaldwijkseweg (N467) - Heenweg - Dijckerwaal

Dit kruispunt is gelegen direct ten zuiden van de ontwikkeling van Waelpark. In 2019 is
deze aansluiting omgebouwd tot rotonde, rekening houdend met de ontwikkeling van
woningen in de Waelpark.
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Uit de analyse met de ‘Meerstrooksrotondeverkenner’ komen de volgende resultaten
naar voren.

bypass
Naaldwijkseweg oost
Heenweg
Naaldwijkseweg west
Dijckerwaal

bypass
Naaldwijkseweg oost
Heenweg
Naaldwijkseweg west
Dijckerwaal

autonoom

plan 1

0,36
0,19
0,67
0,11

0,36
0,21
0,72
0,20

autonoom

plan 1

0,69
0,40
0,63
0,26

0,73
0,47
0,65
0,31

ochtendspits
plan 2 verschil plan 1
0,37
0,22
0,73
0,22

verschil plan 2

0,00
0,02
0,05
0,09

0,01
0,03
0,06
0,11

avondspits
plan 2 verschil plan 1

verschil plan 2

0,74
0,48
0,66
0,33

0,04
0,07
0,02
0,05

0,05
0,08
0,03
0,07

Tabel 4.10: I/C-verhoudingen kruispunt Naaldwijkseweg - Heenweg - Dijckerwaal
in de ochtend- en de avondspits

In tabel 4.10 valt af te lezen dat er in beide spitsen nog enige restcapaciteit is. De
intensiteit op de Naaldwijkseweg is hierin maatgevend; in de ochtendspits is de westtak
van deze weg maatgevend, in de avondspits betreft dat de Naaldwijkseweg oost. Van de
bypass is geen I/C-verhouding bekend, maar deze heeft voldoende restcapaciteit.
Aangezien dit kruispunt een directe relatie heeft met de ontwikkeling van Waelpolder
(en Waelpark) zijn de verschillen tussen de autonome situatie en de plansituatie hier
groter dan op de andere locaties. De meeste toename is zichtbaar op de Dijckerwaal. In
de ochtendspits is dit 0,09 in planvariant 1, en 0,11 in planvariant 2 (plan plus). Dit extra
verkeer op Dijckerwaal zorgt niet voor overbelasting op Dijckerwaal zelf. De Naaldwijkseweg (west) is hierbij maatgevend. Hoe meer verkeer er uit Dijckerwaal komt, hoe
minder oprijcapaciteit er overblijft voor verkeer vanuit de Naaldwijkseweg west.
Kijkend naar de restcapaciteit, wordt de maximaal acceptabele I/C-waarde van 0,8 in de
ochtendspits op de Naaldwijkseweg west bereikt bij een groei van 150 pae/h vanuit
Dijckerwaal. Dit betreft een groei van circa 70% (van 210 naar 360 pae/h).
Verkeersgroei vanuit de Heenweg (rechtdoor naar Dijckerwaal) zorgt niet voor overbelasting op de Heenweg zelf. De Naaldwijkseweg (oost) is hierbij maatgevend; hoe
meer verkeer er uit de Heenweg komt, hoe minder oprijcapaciteit er overblijft voor
verkeer vanuit de Naaldwijkseweg oost. De maximaal acceptabele I/C-waarde van 0,8
wordt in de avondspits op de Naaldwijkseweg oost bereikt bij een groei van 110 pae/h
vanuit de Heenweg. Dit is een groei van circa 90%, van 125 naar 235 pae/h rechtdoor
richting Waelpolder. Echter, wanneer ook de verkeersstroom vanuit Dijckerwaal of
wellicht de Naaldwijkseweg west ook groeit, zijn de restcapaciteiten (iets) lager.
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4.3.4

Rotonde Maasdijk (N220) - Laan van de HH Lambertus

Dit kruispunt ligt verder ten zuiden van Waelpark. De Laan van Heilige Lambertus wordt
gebruikt door verkeer wat vanaf Waelpolder richting de N220 (Maasdijk) wil. Op de Laan
van de Heilige Lambertus is er in het verkeersmodel namelijk voornamelijk sprake van
linksafslaand verkeer (richting de Maasdijk oost).

Uit de analyse met de ‘Meerstrooksrotondeverkenner’ komen de volgende resultaten
naar voren:

Maasdijk oost
Maasdijk zuid
Maasdijk west
Laan van de H Lambertus

autonoom
0,26
0,00
0,53
0,23

plan 1
0,27
0,00
0,56
0,28

ochtendspits
plan 2
verschil plan 1
0,27
0,01
0,55
0,00
0,56
0,03
0,29
0,05

verschil plan 2
0,01
0,55
0,03
0,06

Maasdijk zuid
Maasdijk west
Laan van de H Lambertus

autonoom
0,01
0,33
0,24

plan 1
0,01
0,33
0,27

avondspits
plan 2
verschil plan 1
0,01
0,00
0,33
0,00
0,28
0,03

verschil plan 2
0,00
0,00
0,04

Tabel 4.11: I/C-verhouding kruispunt Maasdijk - Laan van de Heilige Lambertus
in de ochtend- en de avondspits

Uit de resultaten blijkt dat de avondspits maatgevend is, met in de autonome situatie
een maximale I/C-verhouding van 0,71. Er is dus nog restcapaciteit. Met de ontwikkeling
van Waelpark neemt de I/C-verhouding met maximaal 0,05 toe in de planvariant (in de
ochtendspits op de Laan van de Heilige Lambertus, en in de avondspits op de Maasdijk
oost). In plan plus, met 720 woningen in Waelpark betreft de toename maximaal 0,6. De
maximale I/C-waarde wordt daarmee 0,76 in planvariant 1 en 0,77 in planvariant 2, wat
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als redelijk te beoordelen is. Planvariant 2 heeft daarmee nauwelijks extra effect op dit
kruispunt dan planvariant 1.
Wat betreft de restcapaciteit in de ochtendspits, kan op de Laan de van HH Lambertus
nog een groei van 420 pae/h worden verwerkt, voordat de I/C-verhouding op de
Maasdijk west de maximaal aanvaardbare waarde van 0,8 bereikt. Dit is een groei van
115% (van 370 naar 790 pae/h).
In de avondspits is uitgegaan van een groei op de rechtsaffer vanaf de Maasdijk oost
naar de Laan van de Heilige Lambertus. Op deze tak is de mogelijke groei beperkt. Bij
60 pae/r extra wordt op de Maasdijk oost een I/C van 0,8 bereikt. Op de rechtsaffer
betreft dit een groei van 20%, van 330 naar 390 pae/h.

4.4

Samenvatting verkeersafwikkeling

Uit de prognose van de verkeersintensiteiten en de selected link-analyse is gebleken dat
het verkeer van en naar Waelpolder zich voornamelijk in zuidoostelijke richting afwikkelt.
Uit de kruispuntanalyses is gebleken dat de huidige enkelstrooksrotonde Galgeweg Kruisbroekweg - Vierschaar (nabij Naaldwijk) in de autonome situatie al zwaarbelast is.
Om die reden is het noodzakelijk dat de capaciteit van deze rotonde wordt vergroot voor
een acceptabele verkeersafwikkeling in de toekomst. Voor rotonde Kruisbroekweg Galgeweg - Vierschaar is een aantal alternatieve rotondevormen onderzocht. Variant 1
gaat uit van het aanbrengen van een bypass op Kruisbroekweg en extra rijstrook vanuit
het noorden van de Galgeweg richting de Kruisbroekweg. Voordeel van deze variant is
dat fietsers op de rotonde net als in de huidige situatie steeds maar een enkele rijstrook
hoeven te kruisen. Dit voorkomt afdekongevallen. De varianten 2, 3 en 4 zijn gunstiger
voor de verkeersafwikkeling, maar hebben een grotere impact op de omgeving. Gezien
de beschikbare ruimte en de verkeersveiligheid heeft variant 1 daarmee de voorkeur.
De overige onderzochte kruispunten hebben voldoende capaciteit om de toename van
het verkeer te verwerken als gevolg van de nieuwbouw in Waelpolder met extra
woningen.
De exacte kruispuntstromen van de vier onderzochte kruispunten in de autonome en de
plansituatie zijn in bijlage 1 opgenomen.
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5
Langzaam verkeer en
OV-haltes

De nieuwe bestemming van Waelpark vraagt extra aandacht voor de routes van fietsers
en voetgangers. Doordat in het nieuwe plan weinig tot geen voorzieningen zijn gepland
(uitgezonderd een basisschool met gymzaal en kinderopvang), zijn de bewoners van
Waelpark aangewezen op de bestaande voorzieningen in de naastliggende wijken. Dit
geldt bijvoorbeeld ook voor de bereikbaarheid van de bestaande bushalten van het
openbaar vervoer. Uit oogpunt van milieu en gezondheid zijn goede en directe verbindingen van en naar Waelpark voor langzaam verkeer noodzakelijk. Vooral in oost-westrichting ontbreken deze verbindingen nu. In dit hoofdstuk wordt hier nader op ingegaan.

5.1

Fietsroutes

De MOBILITEITSVISIE WESTLAND 2040 is kortgeleden opgesteld als nieuw beleidsdocument
voor verkeer en vervoer van de gemeente Westland. Dit plan is een actualisatie van het
in 2006 vastgestelde Westlands Verkeer en Vervoerplan (WVVP). Voor fietsverkeer
worden in de nieuwe mobiliteitsvisie vooral voorstellen gedaan voor het regionale
fietsnetwerk. De concrete uitwerking van het gemeentelijke netwerk maakt deel uit van
het nog op te stellen ‘Actieplan Verkeersveiligheid Westland’ en het beleidsplan ’Fiets
Westland’.
In het WVVP is de visie vastgelegd voor de hoofdfietsstructuur van de gemeente Westland. In deze visie is een aantal fietsroutes bepaald, die langs of door het plangebied van
Waelpark lopen. In noord-zuidrichting betreft het de fietsroute Arendsduin - Staelduin, en
in oost-westrichting betreft het de fietsverbindingen de Gantelroute langs de Gantel’s-Gravenzandsevaart, de route via de Rijnvaartweg en de route Kleine Achterweg De Korenbloem (zie figuur 5.1).
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Figuur 5.1: Hoofdfietsstructuur WVVP gemeente Westland 2006

In het Masterplan Waelpark is in de uitwerking voor de fietsroute Arendsduin - Staelduin
gekozen voor een fietsroute over de Nieuwe Vaart in plaats van een route via de Poelkade. De volgende overwegingen hebben daarbij een rol gespeeld.
De aanleg van een nieuw fietspad langs Het Nieuwe Water ten zuiden van de Naaldwijkseweg lijkt (zeker op korte termijn) niet realistisch. Voor de aanleg van een fietspad
richting het Staelduinsebos langs Het Nieuwe Water moeten woningen en percelen
worden aangekocht. Daarnaast moeten veilige kruisingen met de Naaldwijkseweg en de
Maasdijk worden gerealiseerd. In de huidige situatie is de fietsverbinding al aanwezig via
de Heenweg. Met de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg Teylingen met vrijliggend
fietspad en de aanleg van de rotonde Heenweg wordt hier een directe en verkeersveilige
fietsroute gerealiseerd. Een andere overweging om niet de fietsroute via de Poelkade te
situeren, zijn de ruimtelijke mogelijkheden om een overzichtelijke en verkeersveilige
oversteek te creëren op het kruispunt Poelkade - Poelmolenweg - Rijnvaartweg. In de
huidige situatie ontbreekt hiervoor de benodigde ruimte.
Op het kruispunt Nieuwe Vaart - Rijnvaartweg zijn wel mogelijkheden aanwezig om een
veilige oversteek te realiseren. De verharding van de Nieuwe Vaart bestaat op dit
moment uit klinkers. Voor het realiseren van een comfortabele fietsroute is een inrichting
als fietsstraat aan te bevelen (zie figuur 5.2).
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Figuur 5.2: Voorbeeld inrichting fietsstraat

Het vervolg van de hoofdfietsroute richting Arendsduin verloopt in het masterplan via de
Maesemundeweg, Poelmolenweg en via de nieuw aangelegde fietsbrug naar de
Enthovenlaan. Ten noorden van de ‘s-Gravenzandsevaart kan men dan via de Rusthovenlaan of via de nieuwe fietspaden in het te ontwikkelen gebied van Poelzone-noord en
Groene Schakel naar Arendsduin fietsen.
In het noordelijk deel van Waelpark is in het masterplan rekening gehouden met een
aangepaste fietsverbinding langs de ‘Plas van Alle winden’ met nieuwe fietsbruggen
over de ’s-Gravenzandsevaart, en de fietsroute langs de Rijnvaartweg. Met de aanleg van
deze fietspaden en nieuwe fietsbruggen wordt ook de hoofdfietsroute ‘Gantelroute‘ uit
het WVVP gerealiseerd.
De in het WVVP vastgelegde fietsroute via de Kleine Achterweg - De Korenbloem is niet
specifiek opgenomen in het masterplan van Waelpark. Met het realiseren van een
verbinding tussen de Korenbloem en Teylingen met fietsbruggen over de Poelwatering
en Nieuwe Vaart wordt voldaan aan de visie van het WVVP. In figuur 5.3 is de globale
ligging van de nieuwe verbinding aangeduid. In figuur 5.3 zijn tevens ook de gewenste
fietsverbindingen in het verlengde van de Edisonstraat en het Boomgaardspad aangegeven. Van belang is dat bij de uitwerking van het ‘Masterplan Waelpark’ deze verbindingen voor fietsers en voetgangers een logisch en overzichtelijk tracé krijgen en comfortabel zijn voor kinderen en oudere fietsers met bruggen over de ecologische zone,
Nieuwe Vaart en Poelwatering.
Uitgangspunt binnen de gemeente Westland is dat bromfietsers zich binnen de
bebouwde kom begeven op de rijbaan voor het autoverkeer en dus geen gebruik maken
van de fietspaden. Dit uitgangspunt gaat dan ook op voor de fietspaden van Waelpark.
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5.2

Openbaar vervoer

Uit contact met de MRDH en de vervoerder EBS is gebleken dat een busverbinding door
het nieuwe woongebied Waelpark niet tot de mogelijkheden behoort. De kosten voor
een dergelijke busverbinding zijn te hoog en zal ten koste gaan van bestaande halten op
de Naaldwijkseweg en de Koningin Julianaweg (bijvoorbeeld halte Heliotroop - zwembad). De nieuw te bouwen woningen in Waelpark liggen op enkele woningen na niet op
loopafstand van de bestaande bushalten. Voor een goede ontsluiting en bereikbaarheid
van het openbaar vervoer zijn directe fietsroutes vanuit Waelpark naar de bushalten
noodzakelijk. Dit betekent dat als aanvulling op de hiervoor genoemde routes uit het
WVVP ook oost-westverbindingen gewenst zijn ter hoogte van de Edisonstraat en
Boomgaardspad - Dijckerwaal.
In figuur 5.3 zijn de huidige halten van de buslijnen 32 en B19 aangegeven, inclusief het
invloedsgebied met een loopafstand van 400 m. Tevens zijn in dit figuur ook gewenste
hoofdfietsverbindingen indicatief aangegeven, waarbij de rood gestippelde routes binnen
het plangebied van Waelpark liggen.

Figuur 5.3: Gewenste hoofdfietsstructuur Waelpark en halten openbaar vervoer
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5.3

Verkeerssituatie rondom basisschool

De gemeente Westland is voornemens om een basisschool te realiseren in het plangebied Waelpark gelegen aan de oostzijde van de kern ’s-Gravenzande. In Waelpark
worden circa 1.400 nieuwe woningen gebouwd. De vestiging van een basisschool met
gymzaal en kinderopvang in het plangebied waarvan veel eengezinswoningen, is gunstig
voor een prettig woonklimaat. Het maakt het mogelijk dat kinderen lopend of met de
fiets via rustige routes naar school komen en het voorkomt dat ouders hun kinderen
allemaal tegelijk met de auto naar een school gelegen op grote afstand moeten brengen.
Als locatie voor de vestiging van de
basisschool is Waelpolder aangewezen. De zoeklocatie voor de
nieuwe basisschool (met in de
nabijheid een gebouw met
maatschappelijke voorzieningen) is
met de blauwe ster aangegeven in
figuur 5.4).
De geplande locatie van de basisschool ligt op enige afstand van reeds
bestaande basisscholen. De bestaande
basisscholen in Naaldwijk liggen op
kortere afstand van Dijckerwaal dan
de scholen in ’s-Gravenzande, respectievelijk 1.200 en 1.800 m. Basisschool
de Kameleon in Heenweg ligt op een
afstand van circa 1.800 m.
Aandachtspunt van een school in
Waelpolder is de verkeersafwikkeling
rond de school.

Figuur 5.4: Voorgestelde locatie basisschool Waelpark

Met betrekking tot verkeersveiligheid is het gunstig dat de doorfietsroute aan de zijde
van de Nieuwe Vaart komt te liggen. Dit is gunstig voor de verkeersveiligheid van
kinderen die per fiets of te voet naar de basisschool gaan, zij hebben zodoende een
autovrije route om de school te bereiken.
De andere mogelijkheid om de school te ontsluiten, is via de aan te leggen ontsluitingsweg die centraal in Waelpolder is gesitueerd. Volgens de prognose voor 2030 met
720 woningen in Waelpolder zal de intensiteit van het autoverkeer hier circa
3.800 mvt/etm bedragen. Uit oogpunt van verkeersveilige schoolroutes is het wenselijk
om meerdere autoluwe routes voor fietsers en voetgangers te overwegen.
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6
Conclusie

De realisatie van nieuwe woningen in Waelpolder heeft tot gevolg dat de
verkeersbewegingen in de omgeving van dit plan in de toekomst zullen toenemen.
Voor deze studie zijn de volgende effecten in beeld gebracht voor zowel de bouw van
620 woningen als 720 woningen in Waelpolder als ook de vestiging van een basisschool
en een gebouw met maatschappelijke voorzieningen.

Verkeersintensiteiten
De toekomstige verkeersintensiteiten van de wegen binnen het plangebied van
Waelpark blijven onder de toelaatbare bovengrens van 6.000 mvt/etm voor erftoegangswegen. Dit betekent dat alle woonstraten in het plangebied een maximumsnelheid
van 30 km/h kunnen krijgen.
Op hele smalle woonstraten waar men elkaar niet kan passeren, zoals de Nieuwe Vaart
en Poelkade, is een intensiteit van circa 2.000 mvt/etm toelaatbaar. Deze waarde wordt
nergens overschreden. Op deze rustige smalle woonstraten kan worden volstaan met het
aanbrengen van voldoende passeerplaatsen of het instellen van eenrichtingsverkeer.
De bouw van nieuwe woningen in Waelpolder betekent dat het verkeer zowel via de
noordkant via de Rijnvaartweg als via de zuidkant via de Dijckerwaal zich verspreid. De
grootste stroom verkeer is echter duidelijk zichtbaar zuidwaarts van Waelpolder georiënteerd. Daarbij kiest het merendeel van dit verkeer de route via de Laan van de HH
Lambertus naar de N220 (Maasdijk) om richting de A20 te rijden. Het andere deel van het
verkeer vanuit Waelpolder zuidwaarts, rijdt via de Galgeweg, en verspreidt zich
vervolgens naar Naaldwijk en de Westlandroute (N222).

Verkeersafwikkeling
De ontwikkeling van Waelpolder heeft met name invloed op de verkeersafwikkeling bij
de rotonde Galgeweg - Kruisbroekweg, rotonde Heenweg - Dijckerwaal en de rotonde
Maasdijk - Laan van de Heilige Lambertus.
De rotonde Galgeweg - Kruisbroekweg - Vierschaar is in de autonome situatie tijdens de
avondspits al zwaarbelast en kan niet veel verkeer meer verwerken. Om die reden houdt
de gemeente Westland rekening met een reconstructie van deze rotonde.
Voor de capaciteitsvergroting van deze rotonde zijn een aantal rotondevarianten nader
onderzocht. Gezien de beschikbare ruimte en de verkeersveiligheid heeft variant 1 de
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voorkeur. Variant 1 gaat uit van het aanbrengen van een bypass op de Kruisbroekweg en
een extra rijstrook vanuit het noorden van de Galgeweg richting de Kruisbroekweg.
Voordeel van deze variant is dat fietsers op de rotonde net als in de huidige situatie
steeds maar een enkele rijstrook hoeven te kruisen. Dit voorkomt afdekongevallen.
De varianten 2, 3 en 4 zijn gunstiger voor de verkeersafwikkeling, maar hebben een
grotere impact op de omgeving.
De overige kruispunten en rotondes hebben wel voldoende capaciteit om het extra
verkeer van Waelpolder te verwerken.

Routes langzaam verkeer en OV-haltes
Uit overleg met de MRDH en de vervoerder EBS blijkt dat een busverbinding door het
nieuwe woongebied Waelpark niet tot de mogelijkheden behoort. De kosten voor een
dergelijke busverbinding zijn te hoog en zal ten koste gaan van bestaande halten op de
Naaldwijkseweg en de Koningin Julianaweg (bijvoorbeeld halte Heliotroop - zwembad).
De nieuw te bouwen woningen in Waelpark liggen op enkele woningen na niet op
loopafstand van de bestaande bushalten. Voor een goede ontsluiting en bereikbaarheid
van het openbaar vervoer zijn directe fietsroutes vanuit Waelpark naar de bushalten
noodzakelijk. Dit betekent dat ook de oost-westfietsverbindingen gewenst zijn ter
hoogte van de Edisonstraat en Boomgaardspad - Dijckerwaal.

Realisatie en verkeerssituatie rondom basisschool
Aandachtspunt van een school in Waelpolder (met in de nabijheid een gebouw met
maatschappelijke voorzieningen) is de verkeersafwikkeling rond de school.
Naast de mogelijkheid om de school te bereiken via de aan te leggen ontsluitingsweg
die centraal in Waelpolder is gesitueerd, zijn extra kindvriendelijke routes nodig.
Om te bevorderen dat kinderen zo veel als mogelijk te voet en per fiets (begeleid) naar
school gaan is het gewenst dat er voldoende veilige en autoluwe routes rondom de
basisschool gerealiseerd worden.
Met betrekking tot verkeersveiligheid is het gunstig dat de doorfietsroute aan de zijde
van de Nieuwe Vaart komt te liggen. Dit is gunstig voor de verkeersveiligheid van
kinderen die per fiets of te voet naar de basisschool gaan, zij hebben zodoende een
autovrije route om de school te bereiken.
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Bijlage 1
Kruispuntstromen

Plansituatie variant 1
De volgende afbeeldingen van kruispuntstromen betreffen die van personenauto’s in een
2 uurs ochtendspits (07.00-09.00 uur) voor de autonome situatie in 2030 en plansituatie
2030 met 620 woningen in Waelpolder.

Rotonde Galgeweg - Kruisbroekweg - Vierschaar

Figuur B1.1: Autonoom 2030
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Figuur B1.2: Plansituatie 2030

B1-1

Kruispunt Galgeweg - Opstalweg

Figuur B1.3: Autonoom 2030

Figuur B1.4: Plansituatie 2030

Rotonde Naaldwijkseweg - Heenweg - Dijckerwaal

Figuur B1.5: Autonoom 2030
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Figuur B1.6: Plansituatie 2030

B1-2

Rotonde Maasdijk - Laan van de Heilige Lambertus

Figuur B1.7: Autonoom 2030
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Figuur B1.8: Plansituatie 2030

B1-3

Plansituatie variant 2
De volgende afbeeldingen van kruispuntstromen betreffen die van personenauto’s in een
2 uurs ochtendspits (07.00-09.00 uur) voor de plansituatie 2030 met 720 woningen in
Waelpolder.

Rotonde Galgeweg - Kruisbroekweg - Vierschaar
kruispuntstromen van
2 uurs mvt, oriëntatie: oost
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rotonde Galgeweg - Kruisbroekweg
1

2

3

4

auto OS

415

52

520

408

421

53

auto AS

834

37

572

715

669

20

vracht OS

79

5

4

5

53

5

vracht AS

104

6

3

4

34

4
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30

19

57

871 592

37

49

91

54

592 706

4

4

7

8

59

97

3

4

6

7

30
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Kruispunt Galgeweg - Opstalweg
kruispuntstromen van
2uurs mvt, oriëntatie: oost
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VRI Opstalweg
1

2

auto OS

186

auto AS

8

9

10

685

1.007

129

87

438

332

1.281

976

226

141

320

vracht OS

18

122

146

9

6

16

vracht AS

17

127

120

5

5

14
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Rotonde Naaldwijkseweg - Heenweg - Dijckerwaal
kruispuntstromen van
2 uurs mvt, oriëntatie: oost
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rotonde Heenweg
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

auto OS

150

532

89

148

43

104

443

851

19

26

234

138

auto AS

183

1.052

187

231

237

285

285

760

33

35

134

211

vracht OS

8

112

8

9

7

3

4

137

0

0

7

9

vracht AS

8

116

8

8

5

2

3

108

0

0

7
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Rotonde Maasdijk - Laan van de Heilige Lambertus
Kruispuntstromen van
2 uurs mvt, oriëntatie: oost
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Rotonde Maasdijk - Laan van de HH Lambertus
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

auto OS

141

243

4

5

0

0

0

934

0

0

0

675

auto AS

609

1078

8

18

0

0

0

511

0

0

0

411

vracht OS

8

125

0

0

0

0

0

129

0

0

0

9

vracht AS

7

126

0

0

0

0

0

105

0

0

0
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Vestiging Den Haag
New Babylon Center Offices
Anna van Buerenplein 46
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VOORWOORD

Voor u ligt het Stedenbouwkundige Programma van Eisen (SPvE) voor Waelpolder te ’s-Gravenzande
in de gemeente Westland. Dit SPvE vertaalt de Greenportvisie van de gemeente Westland, naar de ontwikkellocatie Waelpolder. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen is het resultaat van de samenwerking tussen de Gemeente Westland en de Ontwikkelmaatschappij het Nieuwe Westland (ONW BV).
Het gezamenlijke doel van de samenwerking: de mogelijkheden voor Waelpolder onderzoeken, om deze
unieke locatie tot een gezonde, groene en levendige woonwijk te transformeren.
Tijdens de meerdere gezamenlijke sessies tussen de gemeente en ONW bleek dat de historische kreken
en het bijbehorende landschap tekenend zijn voor het gebied. Gekozen is om hier de inspiratie uit te halen voor de stedenbouwkundige structuur van het plangebied. Het krekenlandschap wordt getekend door
meerdere smalle watergangen, welke ook terugkomen in de ecologische zone die in Waelpolder zijn plek
zal vinden.
Het onderhavige stedenbouwkundig programma van eisen zal, tezamen met de kavelpaspoorten per
deelgebied, als leidraad gelden voor de te ontwikkelen plots binnen Waelpolder, dit enerzijds om de cohesie binnen het gebied te creëren en te borgen, anderzijds om de inspiratie en enthousiasme aan te wakkeren.
Wij wensen u veel leesplezier en gaan graag met u in gesprek.
Ontwikkelmaatschappij het Nieuwe Westland,
i.s.m. Gemeente Westland
Mei 2021
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INLEIDING

Stedenbouwkundig Programma van Eisen
Waelpolder zal worden ontwikkeld in een tijd waarin verschillende maatschappelijke tendensen actueel zijn.
Trefwoorden daarvan zijn duurzaam, klimaatadaptief, innovatie op het gebied van energie en mobiliteit. Ook
betaalbaar en sociaal segment zijn terugkerende onderwerpen in discussies en presentaties. De inspiraties
voor de participatie zijn deels hierop gericht. En ze komen terug in de ambities voor de ontwikkeling van
Waelpolder.
Het Stedenbouwkundige Programma van Eisen (SPvE ) beoogt richting te geven aan het realiseren van
deze ambities, zonder de mogelijkheden van meer traditionele ontwikkelingen uit het oog te verliezen. Het
SPvE bevat dan ook vooral richtlijnen en spelregels ter stimulering van ontwikkelingsvormen die aan de gestelde ambities tegemoet komen. Daarbij passen geen specifiek architectonische stijlkenmerken maar wel
zorgvuldige vormgegeven overgangen van landschap, stedenbouw en architectuur. Bestaande, dus reeds
gerealiseerde projecten zijn daarbij de inspiraties voor de relatie tussen ambitie enerzijds en haalbaarheid
anderzijds. Het SPvE is een beschrijving van het gehele plangebied, zowel op thematisch niveau als op het
niveau van de verschillende inrichtingstypen. Vanuit het SPvE zijn per ontwikkelveld kavelpaspoorten gemaakt, welke meer in detail ingaan op uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling. Beide zijn
basis voor de begeleiding en beoordeling van plannen, vanaf de initiatieffase tot en met de realisatie. Het
SPvE is derhalve de leidraad voor alle betrokken partijen. Het geheel wordt planologisch ondersteund door
het Bestemmingsplan Waelpolder.
Leeswijzer
In dit SPvE zijn de afbeeldingen net zo belangrijke als de tekst. Beide zijn ter inspiratie en ter verduidelijking. Het SPvE is het uitgangspunt voor verdere ontwikkelingen in Waelpolder. Dat wil zeggen dat we de
hier geformuleerde uitgangspunten en randvoorwaarden beschouwen als een minimale ondergrens voor de
gewenste kwaliteit. Initiatiefnemers worden uitgedaagd deze in hun voorstellen te overtreffen.
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Kaart uit 1712 van Delflant door N. en J. Kruikius

b o demk aar t Westland
Landschappelijke achtergrond
De Poelzone is onderdeel van een Deltalandschap, waar het riviertje de Hey uitmondde in de Oude Maas. Waelpark, met de deellocaties Waelplas, Rijnvaart, Dijckerwaal en Waelpolder, ligt op de grens de vroege verzanding en het krekenstelsel
van de delta.
Het landschap wordt onder meer gevormd door een kreken- en geulenstelsel dat gevuld is met zandige klei. Een stelsel dat zich vormde in tijden van rijzende zeespiegel
en de daarmee gepaard gaande inbraken in het veengebied. Naarmate het veen verder inklinkt door de ontginningen, worden omstreeks het jaar 1100 de geulvullingen
een vestigingsplaats. Ten oosten van de Naaldwijkse geest is daar bij een inbraak het
meeste veen weggespoeld, waarvoor een kleidek werd teruggelegd. De afwatering
van dit kleidek liet spoedig te wensen over waardoor het tot een kleikom werd die al
snel bekend stond als “de Poel”.
Een aantal flinke overstromingen teisteren het Westland in 1132 en 1164. De daarmee gepaarde waterstroom kiest grotendeels het stroombed van een vroegere waterloop, de Gantel. De kleikom achter Naaldwijk, de eerdergenoemde “Poel” fungeert
min of meer als verzamelbekken. De stroomgeulen naar dit verzamelbekken tekenen
nu nog de structuur van de gebieden Baakwoning en Bospolder in de Gantelloop.
Direct na de eerste overstromingen wordt flink aangepakt om het land te (her)bedijken, en opnieuw voor ontginning geschikt te maken. Het Westland wordt zodoende
van de 12e tot de 14e eeuw een toneel voor Hollandse edelen om hun positie in het
graafschap Holland te versterken. Voor het waterbeheer in het nieuwe landschap
komt een samenwerking tot stand in de vorm van het Hoogheemraadschap dat sinds
1319 functioneert als samenwerkingsverband van 12 uitwaterende ambachten.
Het netwerk van dijken, kreekruggen en waterlopen is in de 15e eeuw gevormd. Het
landschappelijk beeld wordt vanaf dan aangevuld met talrijke windmolens die nodig
zijn om het dalende veenlandschap voldoende voor landbouw geschikt te houden.
Vanaf het begin van de 17e eeuw maakt het Westland volop deel uit van de ontwikkelingen van de Republiek der verenigde Nederlanden. Stadhouder Frederik Hendrik
verwerft Slot Honsel en bouwt het uit tot een paleis met tuinaanleg die niet onderdoet
voor Versailles. Vanuit dit complex bij Honselersdijk wordt in 1643 de Nieuwe Vaart
gegraven naar Den Haag en in 1674 wordt het kanaalstelsel Naaldwijksevaart-Poelwetering-Nieuwe Water-Oranjesluis in gebruik genomen.
Rond 1880 gaan veel agrariërs in het Westland over op tuinbouw. Naast de groente
en druiventeelt ontwikkelt de bloembollenteelt zich. Zandgronden bij Monster en
Naaldwijk die te hoog liggen worden “afgegeest”. Via vaarsloten wordt het zand “opgevaren” naar lager liggende veen en kleigronden. Het fijnmazige stelsel van vaarsloten, doet vervolgens dienst voor vervoer van de tuinbouwproducten en als gietwater.
Na 1950 worden de veranderingen in grondgebruik vooral veroorzaakt door een
m a a i ve l dh o o gte s We s tl a n d
sterke groei van de woonkernen en een verdere uitbreiding van het glasareaal. Niet
alleen de oppervlak van het glasgebied neemt toe, maar ook de schaal van de bedrijven. Decennia lang kon uitbreiding en herstructurering nog plaats vinden binnen
de structuur en het patroon van het onderliggende landschap. De laatste jaren tonen
steeds meer gevallen waar dat niet meer lukt. In de planvorming voor de geleidelijke
reconstructie van het glasgebied vormt het vinden van passende nieuwe structuren
een belangrijk aandachtspunt.
Strandvlakte

J o n g e D u in e n

J o n g e Z e e k le i

G e tij d e g e u l

Strandwal

Ve e n

J o n g e D u in e n

[bron: Van Staelduin naar Arendsduin; 2005]

bodemkaart Westland

-2 tot 0 m

0 tot 2 m

-2 tot 0 m

-4 tot -2 m

-6

2 tot 4 m
-2 tot 0 m
2 tot 4 m

maaiveldhoogten Westland
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Po e lzone onde rde e l D e lt a

M onster

De Poelzone maakt onderdeel
uit van het zuidwestelijk Deltalandschap.
het riviertje de Hey is een
oude Maasmonding

H ey

‘s-Gravenzand e
Naald w ij k

De kernen monster, Naaldwijk
en ‘s-gravenzande liggen op
zandruggen
De zee stroomt regelmatig
via kreken het achterland in.

Poelzone onderdeel Delta

z a nd h a a k , p o e l e n a a n wa s

Booma

M ons ter

Vanaf de middeleeuwen komt
de zandrug met daarop de
kernen vrij te liggen van de
Maasmond

G antel

H ey

‘s-Gravenzand e

Het natte binnengebied (Poel)
wordt ontgonnen en drooggelegd.
Op de zandrug ontstaan buitenplaatsen. langs de Gantel
ontstaan tuinderijen.
De buitendijkse gebieden
worden bedijkt (aanwaspolders)

Naald wijk

c a 1430-1850
b u i t e n p l aat s e n
fru itteelt ca 1850
Aanwas

zandhaak, poel en aanwas

opva ren en afgeesten

Monster

Om de grond geschikt te maken voor tuinbouw worden de
hoge zandgronden afgegraven.
‘s-Grave n z a n d e

Het afgegraven zand wordt
vermengd met de kleigronden.
Door het opvaren en afgeesten van de zandgrond is van
het oorspronkelijke relief weinig overgebleven.

Na a l d w i j k

ca 1850-1950
a fge ge e s t
op geva re n

opvaren en afgeesten
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P O E L Z O N E: van Greenportvisie naar Waelpark ...

Waelpolder is het laatst te ontwikkelen deelplan van Waelpark. Waelpark is weer
onderdeel van de ontwikkeling Poelzone, welke is gebaseerd op de Greenportvisie,
vastgesteld in 2004. De Greenportvisie schetst een toekomst voor het Westland op
hoofdlijnen, met de Poelzone als blauw-groene verbinding van Midden Delfland naar
de kust, aangevuld met locaties voor woningbouw. Dit onderdeel is eerst uitgewerkt
in de Structuurvisie Poelzone: Van Staalduin naar Arendsduin (2005), waarin behalve
de opgave ten aanzien van water en ecologie ook vier woningbouwlocaties zijn bepaald: Duingeest, Tuinveld, Gantel de Baak en Poelpolder. De naam Poelpolder is
vervangen voor de huidige naam Waelpark (zie onderstaand schema). De opgave
water en ecologie is vertaald in de aanleg van de Groene Schakel, min of meer in
het hart van de Poelzone, met aansluitend een ecologische zone door Waelpark en
Duingeest. De woningbouwopgave is per locatie vertaald naar een globale ruimtelijke
opzet met woningaantallen en woningtypen. Duingeest, Tuinveld en Gantel de Baak
zijn gerealiseerd dan wel in uitvoering.
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STRUCTUURVISIE POELZONE
met locaties, waaronder Waelpark
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... van Waelpark naar Waelpolder
De ontwikkelingen voor Waelpark zijn gebaseerd op het Masterplan Waelpark, vastgesteld in 2015. Voor de ontwikkeling Waelpolder is nog aanvullend een Addendum
vastgesteld door de Gemeenteraad in januari 2019. In het plandeel Waelpark zijn de
locaties Dijckerwaal en Rijnvaart gerealiseerd dan wel in uitvoering. In het Addendum
zijn de afspraken met betrekking tot ecologie, groen, water, ontsluiting en programma
aangescherpt.

WAELPARK
daarbinnen Waelpolder

WAELPOLDER
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Programma en ruimtegebruik
Ten aanzien van het programma en het ruimtegebruik voor Waelpolder zijn in het
Masterplan en vervolgens in het Addendum afspraken vastgelegd over te realiseren
oppervlakten voor ecologie, groen en water. Daarnaast zijn in de grondexploitatie ondermeer oppervlakten voor verharding ten behoeve van wegen, straten en parkeren
bepaald. Wanneer we de oppervlakten projecteren op het plangebied ontstaat onderstaande figuur. In het vlak verharding is een verdeling aangebracht tussen parkeren
en overige verharding. Wat de figuur toont is het relatief grote aandeel verharding.
Het loont de moeite de oppervlakte verharding te verkleinen ten gunste van groen.
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Projectie ruimtegebruik Waelpolder
De locatie heeft een vaste oppervlakte. Daarbinnen liggen bestaande kavels die gehandhaafd blijven. Vervolgens wordt eerst ruimte gereserveerd voor ecologie, water en wijkgroen,
conform afspraken uit Masterplan en Addendum. Daarnaast is een inschatting gemaakt van
de noodzakelijke verharding voor wegen, straten en parkeren. De overige ruimte is uitgeefbaar, dat wil zeggen bestemd voor de realisatie van woningen (inclusief tuinen), een school
en eventueel maatschappelijke voorzieningen.
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• groene woonomgeving
• ruimte voor biodiversiteit, spelen en recreëren
• duurzaamheid
• school is belangrijk onderdeel
• kwaliteit
• privacy in verhouding tot collectief groen
• nadenken over parkeren
• innovatief, vernieuwend en modern
• sociaal
• voor iedereen
• mix van woningen
• voorzieningen in het woongebied
• moestuinieren
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INLEIDING

Participatie
In het plangebied Waelpark zijn reeds enkele deelplannen gerealiseerd dan wel zijn
in ontwikkeling. Dat zijn in het zuiden Dijckerwaal I en II en in het noorden Rijnvaart.
Ten noorden van Rijnvaart zal nog het deelplan Waelplas worden gerealiseerd. Voor
genoemde delen is een bestemmingsplan vastgesteld. Daarmee is Waelpolder als
het ware de sluitsteen van Waelpark.
Het gemeentebestuur hecht sterk aan de inbreng van de bevolking bij de ontwikkelingen. ONW heeft dan ook een participatietraject georganiseerd voor de ontwikkeling
van
Waelpolder. Participatie zowel in de vorm van informeren als in de vorm van workshops met omwonenden en potentieel nieuwe bewoners. Op beide avonden kwamen
bij elkaar circa 50 bewoners. De workshops werden ingeleid door ‘inspiratoren’ op het
gebied van de woning en de directe woonomgeving. Thema’s die daarbij aan de orde
kwamen waren kleiner wonen, hogere dichtheid, gemeenschappelijk groen, gemengd
wonen, mobiliteit en parkeren, gestapeld bouwen en bijzondere functies. Zie: https://
waelpolder.nl/participatie.
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OPGAVE

Zoals gesteld zal Waelpolder vooral worden ontwikkeld ten behoeve van woningbouw. Op basis van afspraken bestaat het voorlopige programma uit verschillende
woningtypen, met een totaal van maximaal 720 woningen, waaronder 144 sociale
woningen. Het ruimtelijk draagvermogen van Waelpolder staat onder druk, mede door
de wens om meer betaalbare woningen te realiseren, in combinatie met een basisschool inclusief BSO en gymzaal en met maatschappelijke voorzieningen. Bezien we
deze opgave dan wordt duidelijk dat ‘Alle zeilen bijzetten’ zeker het motto is voor de
geplande ontwikkeling. En dat geldt voor alle betrokken partijen. Hard werken is een
van de zeilen, innovatief zijn is een andere. Dat betekent dat naast de kracht van de
gewoonte en de ervaring, behoefte zal zijn aan andere planconcepten, waarbij mogelijk enige vorm van experiment niet vermeden zou moeten worden. Zoals verkavelingsvormen met meer collectief groen en minder privégroen. Of andere woonvormen,
zoals de beneden- bovenwoning, hofwonen etc. Daarnaast zullen alternatieven voor
parkeren gevonden kunnen worden, zoals de tweede auto op een zekere afstand van
de woning. Maar ook parkeren onder de woning of onder een groen dek. Concepten
met deelauto’s zullen zeker bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame mobiliteit,
mits deze overtuigend effect hebben.
Lessons learned uit de participatie is dat de uitdaging die hiermee ontstaat herkent
wordt en dat bewoners bereid zijn deze aan te gaan. Ook zij zien de maatschappelijke trends die effect zullen hebben op onze wijze van wonen en meer nog die van
volgende generaties. Wat blijft is de behoefte aan enige zekerheden, vooral op het
gebied van veiligheid en privacy. Uit de participatie is dan ook naar voren gekomen
dat het experiment wel kan worden aangegaan voor een deel van de opgave, maar
zeker niet voor geheel Waelpolder. Eveneens uit de participatie is aangegeven dat
Waelpolder weliswaar voornamelijk een woningbouwopgave is, maar dat er ook behoefte is aan maatschappelijke voorzieningen.
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• programma van maximaal 720 woningen
• voorzien in behoefte aan betaalbare woningen
• school en voorzieningen
• ambitie is groen, innovatief, toekomstgericht
• vertrouwd en toch ook anders
• aandacht voor veiligheid en privacy
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PLANOPZET

Hoofdstructuur: ontsluiting
Voor Waelpolder is op basis van de afspraken in het Addendum een hoofdstructuur
vastgelegd. Voor onderdelen als ontsluiting, ecologie en water is daarmee zekerheid
geboden zowel ten aanzien van het ruimtegebruik, als met betrekking tot een kwalitatieve basis voor de toekomstige woonwijk. De hoofdontsluiting sluit in het noorden aan op de doorgaande ontsluiting in Rijnvaart en in het zuiden op de brug over
de boezem en ecozone, en vervolgens door Dijckerwaal naar de Teylingenweg en
Naaldwijkseweg. Voor de hoofdontsluiting is over de gehele lengte een breedte gereserveerd van 15,4m. Dat is voor de beoogde verkeersafwikkeling en ten behoeve van
de ondergrondse infrastructuur, waarbij rekening is gehouden met extra ruimte voor
een vorm van warmtenet. Om de ecozone goed beleefbaar te maken voor de gehele
wijk is de hoofdontsluiting voor een belangrijk deel daaraan gekoppeld. De hoofdontsluiting ligt geheel ten oosten van de ecozone. Ten westen van de ecozone is een
ontsluiting bepaald voor het gebied aan de Nieuwe Vaart, langs de ecozone. Dat is
vergelijkbaar met de situatie in Rijnvaart. De bestaande weg langs de vaart wordt
daarmee ontlast. Vanaf de hoofdontsluiting worden de woonstraten e.d. aangelegd,
binnen de aangegeven ontwikkelvelden.
Hoofdstructuur: water, groen en ecologie
Voor het bepalen van deze onderdelen van de hoofdstructuur is het uitgangspunt
genomen snippergroen verspreid over de locatie te voorkomen, en water, groen en
ecologie zo veel mogelijk te combineren. Dit biedt meerwaarde voor alle onderdelen
en derhalve voor de kwaliteit van het woongebied. Daarmee is een robuust gebied
ontstaan waarin water, groen en ecologie elkaar versterken. Vanuit dit gebied zijn verbindingen gelegd, gebaseerd op de voormalige kavelstructuur. Bij de uitwerking van
Hoofdstructuur auto en LV-ontsluiting
de ontwikkelvelden dient dit weefsel nog te worden uitgebreid, zodat de groen- en
waterstructuur door de gehele wijk beleefbaar is.
Ontwikkelvelden
De ontwikkelvelden bieden ruimte voor het realiseren van het programma, dat vooral
bestaat uit woningen in verschillende categorieën. Behalve woningen zal een school
worden gerealiseerd en wordt rekening gehouden met maatschappelijke voorzieningen, zoals een huisartsenpraktijk. Uitgangspunt is een gedifferentieerde woonwijk,
waarbij naast traditionele woonconcepten ruimte is voor nieuwe woonconcepten die
tegemoet komen aan de ambities op het gebied van ondermeer duurzaamheid, milieu, mobiliteit, en betaalbaarheid. En hoewel concentratie van woningtypen niet geheel kan worden gemeden, blijkt ook uit de participatie dat mengen van woningtypen
zeer gewaardeerd wordt. Dit draagt bij aan een gevarieerd beeld van de wijk maar
ook, en zeer belangrijk, aan diversiteit van leefstijlen binnen de buurt c.q. directe omgeving. De ontwikkelvelden zijn nader uitgewerkt onder “spelregels ontwikkelvelden”.
Warmtenet
De woningen en voorzieningen in Waelpolder worden niet aangesloten op gas, maar
op het warmtenet. Distributie geschiedt door middel van leidingen ondergronds. Bovengronds zal zichtbaar zijn de ondersteunende apparatuur. Kleine schakelkasten
worden zoveel mogelijk opgenomen in de bebouwing. Grotere objecten worden zodanig geplaatst dat deze niet storend zijn. Zelfstandige objecten hebben een eigen
architectonische kwaliteit.
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Hoofdontsluiting
Ecologie - wijkgroen - spelen
Water - ecologie
Ontwikkelvelden
Voet - fiets
Grondgebonden
Gestapeld
School
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SPELREGELS: hoofdstructuur ecologie, water en groen

De ecologische verbindingszone, kort ecozone, ligt op polderpeil, met een minimale
breedte van vijfentwintig meter. Vanaf Rijnvaart volgt de ecozone zuidwaarts min of
meer de ligging van de Molensloot. Ter hoogte van de bestaande boezem tussen
Nieuwe Vaart en Poelkade buigt de ecozone naar het westen en vervolgt langs de
Nieuwe Vaart. De ecozone is een beschermde zone en niet een uitloopgebied van de
ontwikkelvelden. De zone is dan ook niet toegankelijk en wordt niet doorsneden door
paden. De ecozone zal wel worden gekruist door voetverbindingen. In Rijnvaart wordt
de ecozone nog gekruist door een autoverbinding.
Tussen Nieuwe Vaart, op boezempeil en de ecozone, op polderpeil, ligt een natuurvriendelijke oever. Ten oosten van de ecozone wordt een robuust groen- en waterzone ingericht. Deze zone is, net als de natuurvriendelijke oever, toegankelijk. Vanuit
deze zone liggen uitlopers door de ontwikkelvelden.
Voor de ecozone wordt een specifiek ontwerp gemaakt. Dat ontwerp zal worden gebaseerd op een eveneens specifiek beheerplan, gebaseerd op het uitgangspunt dat
de natuur zichzelf in stand houdt. Dat komt de beleving van de ecozone ten goede,
omdat het beheer als het ware geen sporen achterlaat: de ecozone ziet er in alle situaties natuurlijk uit. En hoewel het beheer specifiek is, is het niet kostenverhogend.
De ecozone is een belangrijke verbindingszone ondermeer voor vleermuizen. Hiervoor is gewenst dat op strategische plekken boomgroepen worden gepland. Tevens is van belang dat verlichting beperkt blijft en waar nodig is aangepast. Voor de
groen- en waterzone zal een inrichtingsplan worden gemaakt met overgangen naar
de natuurlijke inrichting van de ecozone en recreatieve elementen, als wandelpaden,
speelplekken, maar ook parkachtige ruimten met bijzondere beplanting. De ontwerpen hiervoor zullen steeds worden gemaakt in samenhang met de aangrenzende
buurten en bebouwing.
De inrichting en het beheer van de ecologische zone vereist specifieke deskundigheid. De groeninrichting is niet een afgeperkt gebied is, maar maakt als het ware op
natuurlijke wijze de verbinding tussen de ecologie en de woningen. Dat betekent dat
vanuit het totaal steeds onderdelen gelijktijdig worden uitgewerkt: woningen, verkaveling, openbare ruimte en groeninrichting.

STEDENBOUWKUNDIG PROGRAMMA van EISEN WAELPOLDER mei 2021

17

• robuust gebied met groen en water
• gebaseerd op landschappelijke ondergrond
• beleefbaar vanuit het openbaar gebied
• ecologische zone krijgt specifieke inrichting
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SPELREGELS: hoofdontsluiting

Voor de hoofdontsluiting is een tracé gereserveerd van 15,4m breed. Het basisprofiel van een woonstraat is opgebouwd uit een rijbaan van 5,4m breed, met aan
weerszijde een parkeerstrook van 2m en een trottoir van 2,5m; totaal is dat 14,4m.
De hoofdontsluiting Waelpolder is dus 1m breder. Daarbinnen passen verschillende
inrichtingen, zodat kan worden gereageerd op specifieke situaties. Zo kan een extra
breed trottoir aan een zijde worden gemaakt, bijvoorbeeld de bezonde kant, of als
‘boulevard’, langs de ecozone. Het is ook mogelijk de extra ruimte te gebruiken voor
een veilige uitritconstructie, bijvoorbeeld bij vrijstaande woningen. De definitieve inrichting wordt bepaald als de invulling aan weerszijde van ontsluiting duidelijk is. In dit
stadium zijn geen voorkeuren gewenst. Behalve de breedte van de rijbaan, die blijft
5,4m, mede om hard rijden te voorkomen. Zo wie zo zal rekening moeten worden
gehouden met snelheidbeperkende maatregelen. Deze worden bij voorkeur gerealiseerd door variaties in het profiel en zo min mogelijk met toegevoegde middelen,
zoals drempels.
Naast functionele aspecten is van belang de hoofdontsluiting tot een aangename
straat te maken, met een afwisselend profiel en een doorgaande boombeplanting
met iepen (Ulmus Frontier), zoals in Dijckerwaal en Rijnvaart. Dit is aanvullend op de
randvoorwaarden van het Programma van Standaarden van de Gemeente Westland.
De hoofdstructuur zal hieraan moeten voldoen, net als overigens alle straten in het
plan.

• inrichting op basis van specifieke situatie
• functioneel en veilig op een natuurlijke manier
• inrichting maakt herkenbare hoofdstraat
• ruimte voor doorgaande laanbeplanting
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SPELREGELS algemeen

Erfscheiding
De spelregels voor erfafscheidingen dienen om een eenduidig een hoogwaardig
beeld voor het gehele plangebied te creëren. Zowel in situaties met particuliere woningbouw als bij projectmatige ontwikkelingen. De erfafscheidingen tussen private
terreinen en openbaar gebied worden uitgevoerd als gemengde haag. Deze Westlandse haag bestaat uit 50% Gele Kornoelje, 20% Sleedoorn, 10% (rode) Beuk, 15%
Veldesdoorn en 5% Vuilboom. Indien een hek gewenst is, dan staat dit hek als het
ware in de haag. Voor de hagen geldt een beheer en onderhoudsplicht door de eigenaar/bewoner. Deze plicht is onderdeel van huur- en koopovereenkomsten.

Ecologie, klimaatadaptief, natuur inclusief
De kwaliteit van de woonomgeving wordt vergroot door de woonomgeving en de tuinen in te richten met oog voor ecologie en klimaatadaptatie. Daarbij moet ten eerste
worden
bepaald dat verharding tot het minimaal noodzakelijke wordt beperkt. Daarnaast
kan worden gedacht aan beplanting gericht op vlinders, egels, vleermuizen, libellen,
mezen, vissen, maar ook het plaatsen van insectenhotels. Nestmogelijkheden voor
gierzwaluwen en vleermuizen zijn onderdeel van het eisenpakket. Natuur inclusief en
klimaat gericht bouwen houdt in dat oriëntatie op wind en zon uitgangspunt is voor de
situering van bebouwing.
Daarnaast zijn groene daken, muurvegetatie en huismusinbouwstenen van toepassing. Ook zijn loze ruimten in spouwmuren gewenst.
Architectuur
Een specifieke architectuurstijl wordt niet voorgeschreven. De getoonde referentiebeelden in dit SPvE beogen niet een uitspraak over architectuurstijlen te doen. Opdrachtgever en architect worden niettemin uitgedaagd tot een sprekende architectuur.
Materiaalgebruik
De toegepaste materialen zijn hoogwaardig, dat wil zeggen dat ze mooier worden
naarmate ze ouder worden. Hierbij valt te denken aan metselwerk, natuursteen,
koper, glas en aluminium. Toepassing van kunststoffen, kalkzandsteen, betonsteen/pan/-plaat, en houtwolcementplaat wordt afgewezen. Composiet of sierbeton is wel
toegestaan. Vanaf de straat zichtbare onderkanten van erkers, luifels of overstekken
zijn afgewerkt in stucwerk, niet-grijs sierbeton of gladde plaat zonder in het oog springende bevestigingspunten of afwerkdopjes. Vezelplaten of Heraklit zijn niet toegestaan.
Lichte kleuren zijn ondergeschikt. Betonnen metselstenen of gebroken betonnen
stenen zijn niet toegestaan. Het kleurgebruik aan de buitenzijde van de gebouwen
is terughoudend, de uitstraling wordt vooral bepaald door de kleur en textuur van de
toegepaste materialen.
Kozijnen en houtwerk hebben bij voorkeur de kleur van het materiaal. Poedercoaten en verven van metaal in bijvoorbeeld hekken, railingen en trappen steeds in een
neutrale toon (antraciet, standblauw, standgroen). Er komen géén gegalvaniseerde
oppervlakten voor.
Overig
Toegevoegde onderdelen, zoals balkons, hemelwaterafvoer e.d. zijn steeds een
bewust ontworpen, integraal onderdeel van de woning. Indien een woning in de toekomst uitbreidbaar is, dan is deze uitbreiding onderdeel van het te beoordelen ontwerp.
STEDENBOUWKUNDIG PROGRAMMA van EISEN WAELPOLDER mei 2021
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SPELREGELS: woonstraten

Woonstraten zijn de straten waaraan gewoond wordt. De straat is de laatste schakel
in het ontsluitingsstelsel. Een eerste vereiste van de woonstraat is dat de woningen
ook daadwerkelijk op de straat georiënteerd zijn. Dat wil zeggen geen gesloten geveldelen of achterkanten, maar voordeuren en ramen. Een zgn. ‘Delftse stoep’ kan de
straat levendiger maken.
Het straatprofiel is functioneel. Een straat met aan beide zijden langsparkeerplaatsen
is een herkenbaar beeld. Door de geringe afstand tot de gevels van de woningen
is deze straat een adres: het is duidelijk dat hier wordt gewoond. En er is interactie
tussen woningen en openbare ruimte. In Waelpolder wordt gestreefd naar minder
parkeren in de woonstraten ten gunste van een groene inrichting. De parkeervakken
worden in ieder geval afgewisseld met bomen: een boom per drie parkeervakken.
Eenzijdig langsparkeren heeft daarbij de voorkeur. Indien nodig is langsparkeren aan
beide zijden van de straat acceptabel. Bij uitzondering is eenzijdig haaksparkeren
mogelijk, maar dan wordt aan de andere zijde niet geparkeerd..
Indien de parkeerbehoefte niet in de straat kan worden opgelost, zijn parkeerkoffers mogelijk. Het voordeel van parkeerkoffers is dat wanneer de parkeerbehoefte
afneemt, de ruimte kan worden betrokken bij de tuinen of kan worden ingericht als
collectief groen.
Uit de participatie is gebleken dat bewoners graag minimaal één auto ‘voor de deur’
hebben, maar openstaan voor alternatieven. Zoals de tweede auto op enige afstand
van de woning te parkeren, zodanig dat bij afnemende behoefte de ruimte kan worden benut voor groeninrichting. Waar mogelijk zullen parkeeroplossingen worden gepresenteerd die het mogelijk maken woonstraten (deels) autovrij te houden. In ieder
geval wordt de parkeerbehoefte per ontwikkelveld gefaciliteerd.
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• woningen zijn op de straat georiënteerd
• ‘Delftse stoep’ maakt straat levendig
• ontspannen profiel door minder parkeren
• verharding beperkt
• waar mogelijk autovrije en autoluwe straten
• niet alle parkeren direct bij de woning
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SPELREGELS: openbare ruimte

De openbare ruimte in Waelpark bestaat uit wegen, straten, pleintjes, groenplekken
en speelplekken. De inrichting van de openbare ruimte is onderworpen aan functionele eisen voor gebruik en beheer. Het ontwerp voor de openbare ruimte richt zich
daarnaast op sfeer. Sfeer die bijdraagt aan een aantrekkelijk woonmilieu, zonder de
functionaliteit te belemmeren. Zo zal het plan bijvoorbeeld altijd voorzien in voldoende
parkeerplaatsen, met de juiste afmetingen. En ook de straatprofielen zijn gebaseerd
op functionele eisen van doorgang en veiligheid. Voor deze eisen is het Programma
van Standaardinrichting Openbare Ruimte 2015 (PvS) van de Gemeente Westland
leidend. De kwaliteit en leefbaarheid van een specifiek stedenbouwkundig milieu, kan
gebaad zijn bij een inrichting die mogelijk afwijkt van het PvS. Daarmee wordt enige
flexibiliteit in de uitwerking mogelijk gemaakt. Bij toepassing daarvan zal de afwijking
moeten worden gemotiveerd en steeds moeten worden afgestemd met de betrokken
afdelingen van de gemeente.
Beheer bewust ontwerpen is van belang voor het in stand houden van de opzet van
de woonomgeving en de beoogde kwaliteit. De ervaring leert dat de toepassing van
hagen aanzienlijke beheerbudget vraagt. Daar zal strategisch mee moeten worden
omgegaan. In menig hedendaagse wijk staan de hagen op eigen grond, zodanig dat
deze niet tot beheerlasten leiden voor de gemeente. Ook is bekend dat kleine plantvakken relatief duur zijn in onderhoud en derhalve zoveel mogelijke moeten worden
voorkomen.
De sfeer van de openbare ruimte wordt in belangrijke mate bepaald door de materiaalkeuze van verharding en beplanting. Omwille van duidelijkheid en functionaliteit
is de verharding in heel Waelpark gelijk. Functionele verschillen in het gebruik, zoals voor de voetganger en voor de auto, worden zoveel mogelijk aangegeven door
verschillen in materiaal en bestratingspatroon. Daarmee biedt de openbare ruimte
continuïteit in beleving, terwijl de verschillende plandelen en buurten een eigen karakter hebben. Die continuïteit wordt nog ondersteund door de beplanting. Zo zijn de
bomen langs de ontsluitingsweg van dezelfde soort en wordt waar nodig en mogelijk
de Westlandse haag toegepast (zie p22). Bomen in de woonstraten variëren, maar
zijn wel van dezelfde familie, namelijk Prunus. Prunussen (Kersenbomen) bieden het
gehele jaar door sierwaarde in de vorm van bloemen, bladkleur, herfstkleur en decoratieve stam. De soort kent een rijke variatie aan verschijningsvormen, die de mogelijkheid biedt per buurt te variëren.
Daarnaast wordt beplanting toegepast in de groenplekken met hier en daar ook nog
een solitaire boom. Zodoende ontstaat een verscheidenheid in sferen en toch een
zekere samenhang in het geheel. Uitgangspunt voor het geheel aan beplanting is
echter niet alleen visuele verfraaiing, maar ook streven naar biodiversiteit, dus de
toepassing van bomen en plantsoorten uit verschillende familiegroepen.
Een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte zijn de plekken waar kan worden
gespeeld. Omdat concrete verkavelingen nog niet zijn gemaakt is de exacte locatie
van deze plekken nog niet aangegeven. De speelruimten voor 0-6 jarigen (spelen
vlak bij huis) en voor 7-12 jarigen (spelen in de buurt) zijn onderdeel van de verkaveling. Uit de participatie is een sterke voorkeur gebleken voor natuurlijk spelen. Dat zal
zeker in combinatie met het groengebied een extra kwaliteit zijn. In overleg met de
gemeente worden de mogelijkheden hiervoor verkend. Het aanbod aan speelvoorzieningen is gevarieerd en goed verspreid door de wijk.
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• inrichting openbare ruimte op basis van het PvS
• inrichting hoofdontsluiting identiek in heel Waelpark (herkenbaarheid)
• inrichting buurten specifiek (oriëntatie)
• spelen op basis gemeentelijke richtlijnen
• aandacht voor natuurlijk spelen
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SPELREGELS: ontwikkelvelden

Waelpolder bestaat uit een hoofdstructuur en zgn. ontwikkelvelden. Per ontwikkelveld
is een programma aangegeven met de daarbij behorende spelregels. De spelregels
zijn niet opgesteld als restricties. In tegendeel, ze bieden inspiratie en stimulans om
bij te dragen aan het toekomstig karakter van de wijk.
Met de beschrijving per veld kan gemakkelijk de indruk ontstaan dat elk veld als
zelfstandige entiteit wordt gezien. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Diversiteit is
gewenst, en die wordt vooral positief ervaren binnen een duidelijke samenhang, De
samenhang wordt bereikt in de vormgeving en inrichting van de hoofstructuur, zowel
de ecologie, het groen en water als de ontsluiting.
Behalve een ruimtelijke samenhang is ook samenhang in programma gewenst.
Daartoe is een globale zonering aangegeven, waarbinnen overigens weer varianten
denkbaar zijn. De zonering gaat uit van de situering van bepaalde woonmilieus, gebaseerd op woningtypen. Deze zonering is gewenst om te voorkomen dat de ontwikkeling van Waelpolder resulteert in een lappendeken. De uitwerking per ontwikkelveld
wordt steeds afgestemd op het totaal.
Per ontwikkelveld is een kavelpaspoort gemaakt. Daarin zijn aangegeven de spelregels specifiek voor de locatie en de beoogde invulling. De kavelpaspoorten zijn bij
aanvang van de ontwikkeling beschikbaar. De spelregels richten zich met name op de
overgang van openbare ruimte en particulier eigendom. Het geeft richting aan ontwikkel- en bouwinitiatieven op verschillende aspecten, zoals kavelinrichting, beplanting,
bebouwingstypen, en materiaaltoepassing. Daarbij zijn de spelregels enerzijds van
toepassing op geheel Waelpolder en anderzijds specifiek voor bepaalde ontwikkelvelden.
Enkele specifieke spelregels zijn nog dat de toewijzingsprocedure van de gemeente
van kracht is in Waelpolder en dat woningen niet in de verkoop mogen voordat de opties besproken zijn met de gemeente en mogelijk zijn (optiebrief). Verdere spelregels
zullen worden opgenomen in de koopovereenkomst.

• programma per ontwikkelveld
• zonering programma naar woonvormen
• spelregels voor inspiratie en stimulans
• diversiteit en samenhang
• toewijzingsbeleid gemeente van toepassing
• opties vooraf afstemmen
• kavelpaspoort per ontwikkelveld
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accent vrijstaand en 2/1kapwoningen
accent rijwoningen
gemengde woningtypen
ruimtelijk accent mogelijk
gestapeld mogelijk

M

maatschappelijke functies

M

STEDENBOUWKUNDIG PROGRAMMA van EISEN WAELPOLDER mei 2021

28

AAN DE POELKADE
• vrijstaand en 2/1kap
• ontsluiting vanaf hoofdontsluiting
en Poelkade

AAN DE ECOZONE
• mix van luxe en betaalbare rijwoningen
• ontsluiting vanaf hoofdontsluiting

AAN DE ECOZONE
• appartementen
• bijzondere architectuur in de as van
de hoofdontsluiting
• ontsluiting vanaf hoofdontsluiting
TUSSEN ECOZONE EN POELKADE
• vrijstaand en 2/1kap
• ontsluiting vanaf hoofdontsluiting en Poelkade (beperkt)

ACHTER DE POELKADE
• vrijstaand en 2/1kap
• voet/fietsverbinding met P
• ontsluiting vanaf hoofdont

TUSSEN ECOZONE EN NIEUWE VAART
• vrijstaand en 2/1kapwoningen
• fietsverbinding oost-west
• ontsluiting langs ecozone
• beperkte ontsluiting over Nieuwe Vaart
• wel fietsverbinding langs Nieuwe Vaart
TUSSEN ECOZONE EN NIEUWE VAART
• gemengd rijwoningen en appartementen
• ontsluiting langs ecozone
• beperkte ontsluiting over Nieuwe Vaart
• wel fietsverbinding langs Nieuwe Vaart
AAN GROEN EN ECO
• gemengd rijwoningen en appartementen
• bijzonder woonconcepten
• groene overkapping parkeren
• ontsluiting vanaf hoofdontsluiting

AAN GROEN EN ECO
• gemengd rijwoningen en appartementen
• school
• maatschappelijke voorzieningen
• bijzonder woonconcepten
• ontsluiting vanaf hoofdontsluiting
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Poelkade
tsluiting

AAN POELKADE
• gemengd rijwoningen en appartementen
• bijzonder woonconcepten
• groene overkapping parkeren
• voet/fietsverbinding Poelkade
• ontsluiting vanaf hoofdontsluiting

ACHTER DE POELKADE
• vrijstaand en 2/1kap
• voet/fietsverbinding met Poelkade
• ontsluiting vanaf en via hoofdontsluiting en vanaf
Poelkade (beperkt)

AAN DE BOEZEM
• vrijstaand en 2/1kap
• ontsluiting via hoofdontsluiting

n

TUSSEN ECOZONE EN BOEZEM
• ruimtelijke accent

AAN DE BOEZEM
• vrijstaand grote kavels
• relatie met het water
• bijzondere oeverinrichting
• ontsluiting via hoofdontsluiting
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Het kenmerk van een stedenbouwkundig milieu van vrijstaande woningen en twee
onder een kap woningen is een lommerrijke woonomgeving, waarin het straatbeeld
meer lucht dan bouwmassa toont. Daarin passen bijvoorbeeld geen brede straten en
wegen. Uiteraard dienen deze functioneel te zijn, zowel voor de verkeersafwikkeling
als voor parkeren. De aard van de verkaveling is dat vooral op eigen terrein wordt geparkeerd. Echter, ook voor bezoekers dient voldoende ruimte te zijn. De straten zijn
vooral informeel van karakter, met beperkte verharding in gebakken klinkers. Waar
mogelijk is de verharding smal, met groene zones waarin geparkeerd kan worden en
auto’s kunnen passeren.
Een belangrijk deel van de wateroverlast in woonwijken is het gevolg van verharde
(voor)tuinen. Terwijl juist de voortuin met een groene inrichting kan bijdragen aan het
karakter van een lommerrijke woonwijk. Hier is de spelregel dat de verharding beperkt is tot het functioneel noodzakelijke, zoals het voetpad naar de voordeur en een
bandenspoor voor de auto. De spelregels voor erfafscheidingen dienen om een eenduidig een hoogwaardig beeld voor het gehele plangebied te creëren. De erfafscheidingen tussen private terreinen en openbaar gebied worden uitgevoerd als gemengde haag. Vanuit beheerbewust ontwerpen wordt de haag gepland op minimaal 0,5m
van de eigendomsgrens aan de straat.
In de kavelpaspoorten zijn deze uitgangspunten verder uitgewerkt. Daarin is tevens
aangegeven dat geen specifieke architectuurstijl wordt voorgeschreven. Daarbij is
voor private ontwikkeling interessant dat de woningen verschillend zijn, om de gewenste individuele expressie maximaal tot recht te laten komen. Voor projectmatig
gerealiseerde bouw zal het ensemblebeeld domineren.
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• lommerrijke woonomgeving
• straatbeeld toont meer lucht dan bouwmassa
• bescheiden, groene woonstraten
• woning georiënteerd op de straat
• voortuin vrij van bebouwing
• boom in de voortuin en Westlandse haag langs de straat
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De rijwoning kent veel verschijningsvormen en wordt in verschillende prijsklassen
gebouwd. Constanten bij het type zijn herhaling en (over het algemeen) eenvoud. Dat
kan zeker bijdragen tot de kwaliteit van het woonmilieu. Voorwaarde is een zorgvuldige toepassing van deze kenmerken met betrekking tot de stedenbouwkundige situering, de verschijningsvorm en de aansluiting op de openbare ruimte. Een eindeloze rij
woningen leidt gemakkelijk tot een monotone uitstraling. Een middel om dit te voorkomen is kortere rijtjes, waarmee meer hoekwoningen worden gecreëerd, hetgeen de
oriëntatie en herkenbaarheid ten goede komt. Een rijtje is dan nooit langer dan zeven
woningen. Een ander middel is een extra kort rijtje, bijvoorbeeld van drie of vijf woningen, dat met architectonische middelen tot een eigen object wordt en minder toont als
rijwoningen.
Een andere mogelijkheid is de rijwoning als onderdeel van een (gesloten) bouwblok.
Hier wordt het aantal aaneengesloten woningen bepaald door de maat van het bouwblok. Afwisseling wordt in dit geval bereikt met eenvoudige architectonische middelen,
zoals erkers, dakvorm e.d., en eventuele hoogteverschillen.
Dan is er nog de mogelijkheid van rijwoningen met elk een eigen architectuur. Dat
kan projectmatig worden gerealiseerd, maar ook door middel van het uitgeven van
kavels, zo mogelijk in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.
In de kavelpaspoorten zijn deze uitgangspunten verder uitgewerkt. Daarin zijn tevens
de spelregels aangegeven voor de aansluiting van de woningen op de openbare
ruimte.
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• rij is maximaal zeven woningen
• tenzij onderdeel van een bouwblok
• accenten aanbrengen met erkers en dakvormen
• af en toe groeperen tot “object”
• geen “dode” geveldelen aan de straat
• kopgevel aan de straat heeft hoekoriëntatie
• toepassen ‘Delftse stoep’
• of een straat met een bijzonder inrichting
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Enkele plandelen aangeduid op bovenstaande kaart (p28-29) zijn gereserveerd voor
gemengde bouwvormen met bijzondere woonconcepten. Gemengd wil in dit geval
zeggen gebaseerd op grondgebonden woningen en appartementen. Het accent bij
grondgebonden woningen ligt op rijwoningen. In deze plandelen wordt ook een hogere dichtheid voorzien dan in de andere plandelen. De grondgebonden woningen
worden dan ook bij voorkeur gerealiseerd in de vorm van (gesloten) bouwblokken,
waar mogelijk gecombineerd met appartementen. Uit de participatie is naar voren
gekomen dat een ruimere combinatie van verschillende woningtypen gewaardeerd
wordt. Denkbaar zijn andere woningplattegronden, kleinere kavels in ruil voor gezamenlijke buitenruimte, ondergeschikt stratenpatroon en alternatieve parkeervormen.
Gemengde woonvormen en gedeelde buitenruimten vragen om zorgvuldige organisatie van de woningen. Ontwerpen voor de bijzondere woonconcepten moeten rekening
houden met de bereikbaarheid van de woningen, ook voor de aansluitingen (kabels
en leidingen) en met de gewenste privacy, zonder rigoureuze afschermingen uit te
lokken. Tevens zullen andere vormen van parkeren geïntroduceerd moeten worden,
waarbij het parkeren van met name de tweede auto anders behandeld kan worden
dan gebruikelijk.
Voor de beoogde woonconcepten is met opzet de combinatie met appartementengebouwen gezocht. De bedoeling is dat de appartementengebouwen niet alleen
voorzien in de woningbehoefte, maar ook dat deze een functie hebben in het geheel.
Bijvoorbeeld door de aanleg van een groter, overdekt parkeerterrein voor de gehele
buurt. Doorgaans is een dergelijke oplossing alleen voor de appartementen te duur.
Door concentratie van parkeerplaatsen is efficiëntie en mogelijk kostenvoordeel te behalen. Nu zijn parkeervelden doorgaans nare, verharde vlakten, die grote delen van
de dag niet worden gebruikt. Dat kan beter. Laat een lege parkeerplaats iets ander
zijn dan een parkeerplaats. Bijvoorbeeld een speelplek. Overkapping van (delen van)
een parkeerterrein is een vereiste, waarbij de overkapping toegankelijk is en wordt
ingericht als daktuin.
In de kavelpaspoorten zijn deze uitgangspunten verder uitgewerkt.
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• hogere dichtheid
• grondgebonden woningen en appartementen
• bouwblokken
• bijzonder, zowel stedenbouwkundig als architectonisch
• integratie van diverse woonvormen
• appartementengebouwen hebben een sculpturale vorm
• parkeerterreinen zijn uit het zicht
• wel sociaal veilig
• parkeren onder groen dek
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In Waelpolder zijn drie plekken bestemd voor bijzonder bebouwing. Twee ‘specials’ in
de vorm van een ruimtelijk accent en een school. De ruimtelijke accenten zijn gesitueerd op ‘strategische’ plekken: een aan de samenkomst van bestaande boezem
(Nieuwe Vaart) met de nieuwe, nog te voltooien boezem en de ecozone. En een in
de as van de hoofdontsluiting waar deze een knik maakt. De school ligt in het gebied met gemengde bebouwing. In de omgeving van de school is tevens ruimte voor
andere maatschappelijke voorzieningen, zoals een huisartsenpraktijk. Vanwege de
relatief beperkte omvang van deze voorzieningen zullen deze worden opgenomen in
de bebouwing, bij voorkeur grenzend aan de school.
Accenten
Accenten zijn van belang ter oriëntatie en ter markering van een bijzondere plek. Zo
ligt een bescheiden accent in de zichtas van de hoofdontsluiting, komend vanuit zuidelijke richting. Dat is ook het punt waar de hoofdontsluiting afbuigt van de ecozone,
of in andere richting, de hoofdontsluiting samenkomt met de ecozone.
Het accent aan de boezem en de ecozone is een echte ‘landmark’, dat vanwege de
hoogte, 50m, goed te zien is vanuit de omgeving. Met twee woningen per laag is
sprake van luxe appartementen in een slank volume. Dit accent heeft een gebouwde
parkeervoorziening.
School
In de zone ‘gemengd, bijzondere woonconcepten’ wordt rekening gehouden met de
bouw van een school, met bso en gymzaal. Gebouw en buitenruimte zijn als geheel
ontworpen en geïntegreerd met de omgeving. Het schoolgebouw heeft bij voorkeur
ook een functie voor de buurt en het schoolplein is ook buiten schooltijden toegankelijk.
Huisartsenpraktijk
In de zone voor gemengde bebouwing is ruimte voor het realiseren van een huisartsenpraktijk, eventueel gecombineerd met andere maatschappelijke functies. Bij voorkeur zijn deze voorzieningen gesitueerd nabij de school, bijvoorbeeld in de plint van
een appartementengebouw.
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• drie plekken met een speciale invulling
• sterke relatie gebouw en buitenruimte
• bijzondere architectuur
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Inleiding
Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland b.v. (ONW B.V.) is voornemens om het gebied
ten oosten van de kern van ’s Gravenzande te herontwikkelen. Het plan Waelpolder, bestaat uit
de bouw van maximaal 720 nieuwbouwwoningen, inclusief de aanleg van een natuurzone
(ecozone) en circa 7.500 m2 aan maatschappelijke voorzieningen. Waelpolder is onderdeel van
een groter ontwikkelingsgebied, genaamd Waelpark. Binnen dat gebied zijn er, behalve
Waelpolder, in de omgeving nog vier andere woningbouwlocaties bepaald.
Ten behoeve van de ontwikkeling van Waelpolder wordt het bestemmingsplan ‘Waelpolder’
voorbereid. Deze vormvrije m.e.r beoordeling is opgesteld ter onderbouwing van dat
bestemmingsplan en heeft betrekking op de bouw van maximaal 720 woningen, circa 7.500 m2
aan maatschappelijke voorzieningen en de aanleg van een ecozone.

Figuur 1.1 Ligging en begrenzing plangebied Waelpolder (maximaal 720 woningen)
De ontwikkeling past niet in het vigerend plan ‘Het Nieuwe Water’ (vastgesteld op 26 mei 2009).
Het nieuwe bestemmingsplan ‘Waelpolder’ wordt opgesteld om de bouw van de woningen
juridisch-planologisch mogelijk te maken. Conform de eisen van de Wet milieubeheer en het
Besluit milieueffectrapportage dient in het kader van deze procedure vanuit de Wet ruimtelijke
ordening een zogenaamde “informele m.e.r.-beoordeling” te worden doorlopen waarin het
bevoegde gezag (het college van B&W van de gemeente Westland) moet besluiten of er sprake is
van belangrijke nadelige milieugevolgen die het doorlopen van een m.e.r.-procedure noodzakelijk
maakt.
De voorliggende notitie motiveert of er bij de voorgenomen ontwikkeling sprake is van mogelijk
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu en geeft het bevoegde gezag daarmee de milieu-
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informatie voor het m.e.r.-beoordelingsbesluit. Deze notitie is gebaseerd op de gebieds- en
milieuonderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van het bestemmingsplan.
De notitie heeft de volgende opbouw. In hoofdstuk 2 wordt er ingegaan op de noodzaak van het
opstellen van een informele m.e.r.-beoordeling. Hoofdstuk 3 gaat conform de wettelijke eisen
(volgend uit bijlage III van de Europese richtlijn m.e.r. in op de plaats en kenmerken van de
voorgenomen activiteit en de verwachte milieueffecten. Tot slot wordt in hoofdstuk 4 een
conclusie gegeven.
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Waarom een informele m.e.r.-beoordeling?
De milieueffectrapportage-procedure (m.e.r.) is bedoeld om het milieubelang volwaardig en
vroegtijdig in de plan- en besluitvorming in te brengen. Een m.e.r. is altijd gekoppeld aan een
plan of besluit, bijvoorbeeld een structuurvisie, bestemmingsplan of vergunning. De wettelijke
eisen ten aanzien van m.e.r. zijn vastgelegd in de Wet Milieubeheer en in het Besluit m.e.r. In de
Wet Milieubeheer en in het Besluit m.e.r. wordt een onderscheid gemaakt in activiteiten die
m.e.r.-plichtig zijn (de zogenaamde bijlage C-activiteiten) en activiteiten die m.e.r.beoordelingsplichtig zijn (de zogenaamde bijlage D-activiteiten).
De voorgenomen ontwikkeling, de realisatie van maximaal 720 woningen, is opgenomen in
onderdeel D van het Besluit m.e.r. onder categorie D11.2. De omschrijving van de drempelwaarden behorend bij deze categorie is opgenomen in onderstaande tabel (zie: Tabel 2.1).
Tabel 2.1: Uitsnede uit het Besluit m.e.r.
D
11.2

Activiteiten
De aanleg, wijziging of uitbreiding van een
stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip
van de bouw van winkelcentra of
parkeerterreinen

Gevallen
In gevallen waarin de
activiteit betrekking
heeft op:
1. een oppervlakte van
100 hectare of meer,
2. een aaneengesloten
gebied en 2.000 of meer
woningen omvat, of
3. een
bedrijfsvloeroppervlakte
van 200.000 m2 of meer

Besluit
De vaststelling van
het plan, bedoeld in
artikel 3.6, eerste lid,
onderdelen a en b,
van de Wet
ruimtelijke ordening
dan wel bij het
ontbreken daarvan
van het plan,
bedoeld in artikel
3.1, eerste lid, van
die wet.

De voorgenomen ontwikkeling is (veel kleiner) is dan 100 hectare en omvat (veel) minder dan
2.000 woningen (zie ook de kolom Gevallen van Tabel 2.1). De geldende drempelwaarden uit de
C- of D-lijst van het Besluit m.e.r. worden dus niet overschreden. De Wet milieubeheer schrijft
voor dat ook in situaties waarin de drempelwaarde niet overschreden wordt, bekeken moet
worden of er belangrijke negatieve effecten voor het milieu optreden die de uitvoering van een
project-m.e.r. noodzakelijk maken. Dit wordt gedaan met behulp van deze informele m.e.r.beoordeling.
Het uitgangspunt (”geest van de wet”) van een m.e.r.-beoordeling is dat er in beginsel geen
m.e.r.-procedure doorlopen hoeft te worden, tenzij er sprake is van wezenlijk belangrijke
nadelige gevolgen voor het milieu.
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3

Toetsing of sprake is van mogelijk belangrijke
nadelige milieugevolgen
In deze notitie wordt voor de relevante milieuaspecten onderzocht of de voorgenomen
ontwikkeling leidt tot mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen. Deze analyse is uitgevoerd
aan de hand van de criteria uit bijlage III van de Europese richtlijn m.e.r.:
▪ Een beschrijving van de kenmerken van de activiteit. Hierbij wordt ingegaan op de aard
en omvang van het plan en eventuele veranderingen die, al dan niet in cumulatie met
andere projecten, kunnen optreden in bijvoorbeeld de uitstoot van stoffen,
geluidproductie, verkeersgeneratie, risico op ongevallen, etc..
▪ Een beschrijving van de locatie van de activiteit. In het plangebied en daarbuiten kunnen
gebieden voorkomen die gevoelig zijn voor bepaalde verstoringen. Te denken valt hierbij
aan kwetsbare natuurgebieden, gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid, gebieden
met bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische waarden, etc. In een informele
m.e.r.-beoordeling wordt aandacht besteed aan relevante gevoelige gebieden en
locaties in de omgeving van het plan.
▪ Kenmerken van het potentiële effect. Door de mogelijke verstoringen van het plan in
samenhang met de gevoelige gebieden en locaties in de omgeving van het plan te
beschouwen zijn de potentiële effecten van het plan te bepalen. Daarbij wordt, waar
mogelijk, o.a. ingegaan op het bereik van het effect, de orde van grootte en de
complexiteit van het effect, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het
effect, etc.
Dit hoofdstuk is op basis van deze drie punten opgebouwd en volgt daarmee de Europese
richtlijn.

3.1

Kenmerken van de activiteit
De voorgenomen ontwikkeling betreft de bouw van maximaal 720 woningen ten oosten van de
kern ’s Gravenzande. Er is ruimte voor woningen in verschillende categorieën, zoals vrijstaande
tweekappers en rijwoningen. De exacte verdeling van woningen over woningtypen is in het
bestemmingsplan nog niet vastgelegd.
De bebouwing bestaat bij de laagbouwwoningen uit twee woonlagen met kap en bij de
appartementen uit 4 woonlagen, met uitzondering van de woontoren bij de brug die 16
woonlagen gaat tellen. In hoofdzaak sluit de bebouwing hiermee qua massaopbouw aan bij de
woningen in de woonwijk de Kreek, direct ten oosten van Waelpolder. De bebouwingsdichtheid
en structuur sluit aan bij de omgeving van het plangebied. Behalve woningen is ook de
ontwikkeling van circa 7.500 m2 aan maatschappelijke voorzieningen gepland. Een school zal
worden gerealiseerd en er wordt rekening gehouden met bijzondere voorzieningen, zoals een
huisartsenpraktijk en mogelijk een apotheek.
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Groen
Deels door het midden van het plangebied Waelpolder komt in noord-zuid richting een ecozone
te liggen (zie figuur 3.1). Aan de zuidkant schuift deze ecozone geheel naar het westen van het
plangebied op. In de ecozone is een robuust gebied voorzien waarin water, groen en ecologie
elkaar versterken. Combinatie van deze aspecten biedt meerwaarde voor alle onderdelen en
derhalve meerwaarde voor de kwaliteit van het woongebied. Vanuit de ecozone worden
verbindingen gelegd die gebaseerd zijn op de voormalige kavelstructuur. Bij de uitwerking van de
ontwikkelvelden wordt het weefsel nog verder uitgewerkt, zodat de groen- en waterstructuur
door de gehele wijk beleefbaar is. De ecozone in Waelpolder sluit in het noorden aan op
natuurzones in twee andere ontwikkelingsgebieden (Rijnvaart en Waelplas) en komt vervolgens
uit in de Groene Schakel in het hart van de Poelzone (De Groene Schakel is een recreatieve en
ecologische verbinding op circa 900 meter ten noorden van Waelpolder).
Ontsluiting en parkeren
De nieuw aan te leggen ontsluitingsweg loopt dwars door het midden van Waelpolder, waarvan
een klein gedeelte direct langs de ecozone (zie figuur 3.1). In noordelijke richting sluit deze aan
op de Rijnvaartweg. In zuidelijke richting sluit deze aan op de brug over de boezem en de
ecozone, en vervolgens via de Dijckerwaal naar de Teylingenweg en Naaldwijkseweg. Voor de
hoofdontsluiting is over de gehele lengte een breedte gereserveerd van ruim 15 m ten behoeve
van de beoogde verkeersafwikkeling en ondergrondse infrastructuur. Voor wat betreft de
ondergrondse infrastructuur wordt rekening gehouden met extra ruimte voor een vorm van
warmtenet.
Het parkeren wordt op verschillende manieren opgelost. De duurdere laagbouwwoningen
krijgen parkeerplaatsen op eigen terrein. Bezoekers parkeren op straat. Op velden 4 en 11 wordt
het parkeren opgelost binnen de velden (groen overkapping). De rijwoningen en appartementen
parkeren op de binnenterreinen. Voor het parkeren van bewoners van de woontoren nabij de
brug wordt een parkeergarage ontwikkeld.
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Figuur 3.1: Stedenbouwkundige schets met woonvelden en de ecozone (groen-blauwe structuur)
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3.2

Locatie van de activiteit
Plangebied
Het plangebied ligt ten oosten van de kern van ‘s Gravenzande en wordt begrensd door de straat
Eekhoorn aan de noordzijde, De Nieuwe Vaart aan de westzijde, de nieuwe waterverbinding aan
de zuidzijde (nabij straat Porseleinvlinder) en de Poelkade aan de oostzijde (zie figuur 3.2). Het
plangebied is bijna 230.000 m2 groot.
Gevoelige gebieden en waarden
Het plangebied ligt aan de rand van de kern ‘s Gravenzande en is niet gelegen in gebieden met
gevoelige en/of beschermde waarden.
▪ Het plangebied ligt niet in of nabij Natura 2000-gebied. Het meest dichtbij zijnde Natura
2000-gebied ligt op circa 1,8 km afstand: Solleveld en Kapittelduinen (zie figuur 3.3). Direct
ten oosten en deels binnen het plangebied ligt de Poelwatering, onderdeel van het
Natuurnetwerk Nederland (zie figuur 3.2). Paragraaf 3.3 onder de kop Natuur gaat hierop in.
▪ Het plangebied is niet gelegen in of nabij (reserveringsgebied) waterberging,
drinkwaterwinning, grondwaterbeschermingsgebied. Wel ligt er aan de randen van het
plangebied een regionale waterkering. Paragraaf 3.3 onder ‘Water’ gaat hier nader op in.
▪ In het plangebied is geen beschermd stads- en dorpsgezicht aangewezen en liggen geen rijksof gemeentelijke monumenten. Ook zijn er geen archeologische terreinen met
rijksbescherming of archeologische terreinen van provinciaal belang aanwezig binnen het
plangebied. Tevens is geen sprake van de aanwezigheid van een molenbiotoop of kasteel- of
landgoedbiotoop. De Poelwatering, de oostgrens van het plangebied, betreft wel een
historisch landschappelijke lijn. Hier wordt in paragraaf 3.3 onder ‘Cultuurhistorie’ nader op
ingegaan. Wat betreft archeologie is in het vigerend bestemmingsplan uitsluitend sprake van
een dubbelbestemming archeologie op twee locaties buiten het plangebied Waelpolder. De
archeologische beleidskaart van de gemeente Westland geeft aan dat sprake is van
verwachtingszone III, wat betekent dat sprake is van een onderzoeksplicht bij ingrepen
groter dan 500 m2 en dieper dan 50 cm onder het maaiveld. Paragraaf 3.3 onder
‘Archeologie’ geven de resultaten van het archeologische onderzoek weer.

Figuur 3.2: Natura 2000-gebied (donkergroen) en Natuurnetwerk Nederland (De paarse lijn)
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3.3

Kenmerken van het potentiele effect
In deze paragraaf worden de verwachte milieueffecten van het project beoordeeld om per
milieuaspect te bepalen of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.
Voor deze beoordeling zijn de gebieds- en milieuonderzoeken gebruikt die zijn uitgevoerd in het
kader van het nieuwe bestemmingsplan. Het merendeel van de onderzoeken zijn als separate
bijlagen opgenomen bij de toelichting van het bestemmingsplan.

3.3.1

Bodem
Bij transformatie van het plangebied naar nieuwe functies dient rekening te worden gehouden
met de bodemsituatie. De bodem dient geschikt te zijn voor de beoogde functie, zodat de
bodemkwaliteit geen onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers van de bodem.
In het kader van de herontwikkeling van het plangebied is door BMA Milieu een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd (de Jong, 2020).
Chroom en zink in de bovengrond
Voor de bij het nader bodemonderzoek aangetoonde (matige tot) sterke verontreinigingen met
chroom en zink in de bovengrond (ter plaatse van de gehele onderzoekslocatie) wordt
(aanvullend) nader bodemonderozek aanbevolen. Tevens wordt aanbevolen nader
bodemonderzoek uit te voeren naar de matige tot sterke PCB-verontreiniging ter plaatse van D3.
Ernstige bodemverontreinigingen
De aangetoonde gevallen van ernstige bodemverontreiniging dienen voorafgaand aan de
herinrichting te worden gesaneerd. De ernstige gevallen van bodemverontreiniging betreffen:
Chroomverontreiniging (A2) – De omvang van de verontreiniging boven de
interventiewaarde wordt geschat op circa 4.000 m3 (8.000 m2 x 0,5 m);
Zinkverontreiniging (F3) – De omvang van de verontreiniging boven de
interventiewaarde wordt geschat op circa 100 m 3 (200 m2 x 0,5 m).
Niet ernstige bodemverontreinigingen
Voor de aangetoonde gevallen van niet ersntige bodemverontreiniging wordt, gezien het
toekomstig gebruik van de locatie (woningbouw) en het plegen van vrij grondverzet, aanbevolen
deze verontreinigingen te saneren.
Asbest
Zintuigelijk is in drie gaten (1x in grond en 2x in puin) asbesthoudend materiaal aangetroffen.
De zintuiglijk asbesthoudende grond ter plaatse van gat 056 overschrijdt het criterium voor nader
onderzoek (maximaal gemeten concentratie 248,4 mg/kg ds). In verband met reeds graven van
een waterpartij ter plaatse van dit gat (tussen uitvoering van onderhavig bodemonderzoek en
verkrijgen van de analyseresultaten) kan nader onderzoek naar abest hier niet meer worden
uitgevoerd.
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Het zintuigelijk asbesthoudende puin ter plaatse van gat 145 overschrijdt het criterium voor
nader onderzoek niet (maximaal gemeten concentratie 3,9 mg/kg ds.).
Het zintuiglijk asbesthoudende puin onder de verharding bij Poelkade 44, gat 448, overschrijdt
(indicatief) het criterium voor nader onderzoek (maximaal gemeten concentratie 9800 mg/kg
ds.). In verband met deze overschrijding wordt aanbevolen nader onderzoek naar deze locatie te
verrichten.
Concluderend kan worden gesteld dat sprake is van twee situaties: in enkele gevallen is het nodig
nader onderzoek uit te voeren en in sommige gevallen dient gesaneerd te worden. Indien uit de
nadere onderzoeken blijkt dat maatregelen noodzakelijk zijn, zullen deze worden uitgevoerd.
Daarnaast zal de bodem na sanering van die locaties geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Daar
waar sprake is van sanering met het oog op voorliggende ontwikkeling zal de bodemkwaliteit
zelfs verbeteren ten opzichte van de huidige situatie.
Op basis van voorgaande worden geen mogelijk significant nadelige effecten voor het aspect
bodem verwacht.

3.3.2

Luchtkwaliteit
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is aan de hand van de NSL-monitoringstool 2019
(http://www.nsl-monitoring.nl/viewer/) een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van het
plangebied bekeken. Met behulp van de monitoringstool kan inzicht worden gekregen in de
concentraties van de luchtverontreinigende stoffen waarvoor grenswaarden zijn opgenomen in
de Wet milieubeheer. Hierbij vormen fijnstof en stikstofdioxide de belangrijkste verontreinigende
stoffen. De dichtstbijzijnde maatgevende wegen zijn de N467 (Naaldwijkseweg) ten zuiden van
het plangebied en de Koningin Julianaweg ten westen van het plangebied. Voor zowel
stikstofdioxide als fijnstof geldt een jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m3. Voor fijnstof
geldt een advieswaarde van 20 µg/m3. Voor zowel stikstofdioxide als fijnstof bevinden de
concentraties zich ruim onder deze grenswaarden.
Het huidige bouwplan betreft de realisatie van maximaal 720 woningen. In de regeling niet in
betekenende mate (NIBM) is vastgelegd dat bij een ontwikkeling tot 1500 woningen op voorhand
gesteld kan worden dat geen relevante toename van de luchtverontreiniging optreedt. Aangezien
het aantal woningen ruim onder dit aantal ligt kan gesteld worden dat het plan niet in betekende
mate bijdraagt aan het verslechteren van de luchtkwaliteit.
Voor het aspect luchtkwaliteit worden geen belangrijke nadelige milieueffecten verwacht.

3.3.3

Geluid
Wegverkeerslawaai
Bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling die betrekking heeft op de bouw van geluidsgevoelige
gebouwen, de aanleg van nieuwe wegen of de reconstructie van bestaande wegen dient te
worden aangetoond dat wordt voldaan aan de Wet geluidhinder. Daarom is voor dit
bestemmingsplan waarin de bouw van woningen (geluidgevoelige gebouwen) wordt mogelijk
gemaakt een geluidsonderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd (Koopmans & Keizer, 2020).
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De exacte situering van de nieuwe woningen is op het moment van uitvoeren van het onderzoek
nog niet bekend. Daarom is de geluidssituatie inzichtelijk gemaakt doormiddel van
geluidscontouren.
De wegen die van invloed zijn op de geluidssituatie in het plangebied en onderzocht zijn:
Lorentzstraat-Braillestraat (30 km/u), Poelkade (60 km/u) en de nieuwe wijkverzamelweg door
het plangebied heen (30 km/u) (zie figuur 3.3 hieronder). Een aantal wegen heeft een
snelheidsregime van 30 km/u en daarmee is wettelijk gezien geen sprake van een formele
geluidszone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de geluidssituatie langs 30 km/u
wegen in voorliggende situatie echter wel beschouwd.

Figuur 3.3: onderzochte wegen in het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (Koopmans &
Keizer, 2020)
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Figuur 3.4: Geluidscontour t.g.v. nieuwe wijkverzamelweg (geluidsbelasting inclusief correctie
artikel 110g Wet geluidhinder, waarneemhoogte 4,5m)
De hoogst berekende geluidsbelasting vindt plaats bij nieuwe woningen als gevolg van de nieuwe
wijkverzamelweg, dwars door het plangebied heen. Rond deze nieuwe wijkverzamelweg zijn
geluidsbelastingen berekend die hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB (zie figuur
3.4). De hoogst berekende geluidsbelasting bedraagt 57 dB op de randen van de
bestemmingsvlakken. De absolute geluidsbelasting is afhankelijk van de uiteindelijke situering en
de afstand van de nieuwe woningen tot de weg. De berekende geluidsbelastingen zijn niet
uitzonderlijk voor wegen met een maximumsnelheid van 30 km/u met een wijkontsluitende
functie. De hoogst berekende geluidsbelasting van 57 dB is bovendien lager dan de maximale
ontheffingswaarde die geldt bij gezoneerde wegen. De nieuwe wijkverzamelweg is géén
gezoneerde weg (want 30 km/u). Met de exacte uitwerking van het plan, kan door middel van
maatregelen aan de bron (weg) of aan de ontvanger (isolatiewaarde woningen) een lagere
geluidsbelasting worden bereikt. In het eerste geval kan gekozen worden om asfaltverharding toe
te passen. In het geluidsonderzoek is uitgegaan van elementenverharding in keperverband.
Asfaltverharding zorgt voor lagere geluidsbelastingen.
Railverkeerslawaai
Ten zuiden en noordoosten van het plangebied zijn op grote afstand spoorlijnen gelegen. Het
plangebied is gelegen op een afstand van meer dan 4 km vanaf de spoorwegen. Op deze afstand
zijn de geluidseffecten van het railverkeer verwaarloosbaar.
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Industrielawaai
In het plangebied worden milieugevoelige bestemmingen (woningen) gerealiseerd. Door AquaTerra Nova is daarom geanalyseerd welke bedrijven er nabij het plangebied aanwezig zijn
(Barten, 2019). Voor het in beeld brengen van de ruimtelijke milieuzonering van bedrijven is
daarbij gebruikgemaakt van de systematiek zoals aangegeven in de VNG-publicatie ‘Bedrijven en
milieuzonering, editie 2009’.
Categorie bedrijven mogelijk binnen het plangebied
Binnen het plangebied worden voornamelijk woningen gerealiseerd. Daarnaast wordt een school
met kinderopvang en gezondheidscentrum gerealiseerd. Op grond van de VNG publicatie kan het
gebied het beste worden getypeerd als rustige woonwijk.
Basisscholen en kinderopvang zijn op grond van de VNG publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’
in te delen in categorie 2 met een grootste richtafstand van 30 meter tot een ‘rustige woonwijk’
(bepalend hierbij is de afstand voor geluid). Een gezondheidscentrum is op grond van deze VNG
publicatie in te delen in categorie 1 met een grootste richtafstand van 10 meter tot een ‘rustige
woonwijk’ (bepalend hierbij is de afstand voor geluid).
Geadviseerd wordt om de functies school met kinderopvang (met name de buitenspeelplaats) en
het gezondheidscentrum zodanig in te passen in het gebied dat aan deze richtafstand wordt
voldaan tot omliggende woonbestemmingen.
Toets aan VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’
In de omgeving van het plangebied zijn de bedrijven op het bedrijventerrein Teylingen en het
glastuingebouwgebied aanwezig. De ligging van Waelpolder ten opzichte van deze functies is
getoetst aan richtafstanden.

➢ Bedrijventerrein Teylingen
Bedrijventerrein Teylingen ligt ten westen van het plangebied (figuur 3.5). Het bedrijventerrein is
vrijwel volledig ingericht en laat op grond van de bestemmingsplannen Teylingen ’s-Gravenzande
(vastgesteld op 25 januari 2011) en Teylingen VI (vastgesteld op 30 juni 2015) verschillende
milieucategorieën toe uiteenlopend van categorie 1 t/m categorie 4.1.
In het uitgevoerde onderzoek wordt geconcludeerd dat de huidige bedrijfsactiviteiten op
bedrijventerrein Teylingen niet zullen leiden tot een aantasting van een goed woon- en
leefklimaat bij de geplande woningbouw in het plangebied. De richtafstanden die af te leiden zijn
uit de VNG publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ strekken niet tot over het plangebied.
Daarnaast wordt opgemerkt dat alle beschouwde bedrijfslocaties, waaronder Flint ink
(verschillende locaties aan de Wattstraat), de brandweerkazerne (Fultonstraat 2) en Groothandel
BEKO (Franklinstraat 17), reeds worden beperkt in hun activiteiten door bestaande woningen
(aan de Braillestraat 2 t/m 24 en Franklinstraat 10). De bedrijven op het bedrijventerrein moeten
bij deze bestaande woningen al voldoen aan de eisen voor geluid. in het Activiteitenbesluit of de
omgevingsverordening. Hierdoor kan worden gesteld dat bij de geplande woningen, die op
grotere afstand worden gerealiseerd, ruimschoots aan deze normen zal worden voldaan.
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Figuur 3.5: ligging Bedrijventerrein Teylingen, ten westen van het plangebied

➢ Glastuinbouwgebied
Aan de oostzijde van het plangebied ligt een glastuinbouwgebied. Glastuinbouwbedrijven zijn op
grond van de VNG-publicatie in te delen in categorie 2 met een grootste richtafstand van 30
meter (bepalend hierbij is de richtafstand voor geluid). Voor de glastuinbouwbedrijven aan de
oostzijde van het plangebied geldt dat de afstand voor geluid net over het plangebied ligt. Geluid
bij glastuinbouwbedrijven ontstaat voornamelijk bij het laden en lossen van teeltproducten door
vrachtwagens op het buitenterrein. Verder kan geluid een relevant aspect zijn bij WKKinstallaties.
Het merendeel van de glastuinbouwbedrijven wordt ontsloten via wegen ten oosten van de
bedrijven en daarmee aan de zijde die van het plangebied afgekeerd is. Laad- en losactiviteiten
zijn daarmee gelegen op méér dan 30 meter afstand van het plangebied en afgeschermd van het
plangebied door de tussenliggende kassen. Op de enkele locaties waar laad- en losactiviteiten
wel plaatsvinden aan de westzijde van de glastuinbouwbedrijven is de laad/loslocatie gelegen op
ca. 30-40 meter van het plangebied en is geen WKK-installatie nabij het plangebied aanwezig. De
werkelijke geluidproductie van de glastuinbouwbedrijven zal daarmee niet leiden tot een
aantasting van een goed woon- en leefklimaat bij de woningen in het plangebied. Op twee
onbebouwde percelen is nog de uitbreiding van een glastuinbouwbedrijf mogelijk. Tegenover
deze onbebouwde percelen zijn al bestaande woningen aanwezig, waardoor
nieuwbouwactiviteiten op deze locaties reeds zijn beperkt door de bestaande woningen.
Geconcludeerd wordt dat de glastuinbouwbedrijven ten oosten van het plangebied niet zullen
leiden tot een aantasting van een goed woon- en leefklimaat bij de woningen in het plangebied
Geconcludeerd wordt dat geen belangrijke nadelige milieueffecten verwacht worden vanuit het
aspect akoestiek.
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3.3.4

Externe veiligheid
Door Aqua-Terra Nova is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van risicorelevante activiteiten
die de ontwikkelingen binnen het plangebied kunnen belemmeren (Barten, 2019). Tevens is
daarbij onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van explosieven.
De ontwikkelingen in het plangebied zijn getoetst aan de normen voor het plaatsgebonden risico
en groepsrisico, die zijn vastgesteld voor risicovolle inrichtingen en transportroutes voor
gevaarlijke stoffen door buisleidingen en over de weg, water, en het spoor en voor luchthavens.
Risicovolle activiteiten binnen het plangebied
De inrichting van het plangebied voorziet niet in de komst van risicovolle activiteiten naar het
plangebied. Deze zijn ook niet vanuit de bestaande situatie aanwezig in het plangebied.
Risicovolle activiteiten binnen inrichtingen in de omgeving van het plangebied
Het plangebied bevindt zich niet in de directe nabijheid van risicovolle activiteiten binnen
inrichtingen. De meest dichtbij zijnde risicovolle inrichtingen zijn (zie figuur 3.6):
LPG tankstation Texaco, Naaldwijkerweg 255a (nr. 1 in figuur 3.6). Het LPG vulpunt is
gelegen op een afstand van 340 meter van het plangebied. Dit LPG tankstation valt
onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Op grond van de Regeling externe
veiligheid geldt een invloedsgebied van 150 meter rondom het LPG vulpunt en het LPG
reservoir. Het plangebied is gelegen buiten het invloedsgebied van het LPG tankstation.
Brinkman Agro B.V., Wouterseweg 10 in ‚s Gravenzande (nr. 2 in figuur 3.6). Opslag van
gevaarlijke stoffen: vloeibare meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen
(opslagvoorzieningen > 10 ton). Het bedrijf is gelegen op een afstand van 895 meter van
het plangebied. Het plangebied ligt buiten het invloedsgebied van de
opslagvoorzieningen.
Multifunctioneel centrum Maesemunde, Koningin Julianaweg 158 in ’s-Gravenzande (nr.
3 in figuur 3.6). Opslag van chloorbleekloog t.b.v. het zwembad. Het zwembad valt niet
onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Er gelden verder geen
veiligheidsafstanden op grond van het Activiteitenbesluit.
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Figuur 3.6: Risicovolle activiteiten in inrichtingen in de omgeving van het plangebied
Transport van gevaarlijke stoffen via de weg
Het plangebied bevindt zich op 305 meter afstand van een transportroute voor gevaarlijke
stoffen over de weg (provinciale weg N467). De N467 is ter hoogte van het plangebied geen
Basisnetweg, maar wel onderdeel van het onderliggende wegennet waarover structureel
transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Bij deze weg op deze locatie gaat het met name op
GF3 transporten. GF3 stoffen is een verzamelnaam voor verschillende brandbare gassen, zoals
bijvoorbeeld propaan. Op basis van de Risicokaart (aantal LPG tankstations en propaanktanks in
het achterliggende gebied) wordt gesteld dat het aantal GF3 transporten nabij het plangebied
(veel) kleiner is dan 500 per jaar. De N467 beschikt ter hoogte van het plangebied niet over een
PR 10-6 contour. De grenswaarden van de weg vormen geen belemmering voor de
ontwikkelingen in het plangebied.
Aangezien de N467 op méér dan 200 meter afstand tot het plangebied ligt, kan volgens het
Besluit externe veiligheid transportroutes(Bevt) een berekening en verantwoording van het
groepsrisico achterwege blijven. Wel dient op grond van artikel 7 van het Bevt te worden
ingegaan op de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van
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een ramp op de N467 met een tankwagen met GF3-stoffen en de mogelijkheden van personen in
de nieuw te bouwen woningen in het plangebied om zich in veiligheid te brengen (in geval van
een ramp op de N467 met een tankwagen met GF3-stoffen).
Bij een ongeval met een tankwagen met GF3-stoffen kan door beschadiging van de tankwagen
een koude BLEVE (Boiled Liquid Expanding Vapour Explosion) ontstaan. Een BLEVE is een extreem
gevaarlijke explosie waarbij een houder met vloeistof onder druk bezwijkt, waardoor een
plotselinge ‘kook’ van de vloeistof veroorzaakt, waardoor in zeer korte tijd grote hoeveelheden
vloeistof verdampen en als gevolg hiervan een grote overdruk ontstaat die de houder volledig
opblaast. Onderscheid wordt gemaakt in een koude en een warme BLEVE, waarbij een warme
BLEVE een verhoogde temperatuur de druk in de houder doet oplopen. Bij een koude BLEVE
gebeurt dit door andere oorzaken dan een verhoogde temperatuur. Dodelijke effecten van een
koude BLEVE reiken tot ca. 200 meter. Dit scenario leidt niet tot dodelijke slachtoffers in het
plangebied. Als bij een ongeval met een tankwagen met GF3-stoffen brand ontstaat bij de
tankwagen of daar omheen kan de tankwagen opwarmen waardoor uiteindelijk een warme
BLEVE kan ontstaan. Bij een warme BLEVE zullen de optredende warmtestralingseffecten in het
plangebied dermate beperkt zijn dat personen binnen gebouwen niet gewond zullen raken.
Buiten kunnen personen gewond raken door de optredende warmtestraling. Deze personen
kunnen zich in veiligheid brengen door te schuilen in gebouwen of achter gebouwen/objecten.
De personen in het plangebied worden als zelfredzaam beschouwd en kunnen zelfstandig
schuilen.
Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen
Het plangebied bevindt zich niet in de directe nabijheid van buisleidingen. De meest dichtbij
gelegen buisleidingen, zijn:
Aardgas buisleiding W-522-05 van Gasunie (Werkdruk 40 bar, diameter 16 inch, nummer
4 in figuur 3.6 hierboven). De buisleiding ligt op een afstand van 468 meter van het
plangebied. De buisleiding heeft een 1% letaliteitscontour van 170 meter. Het
plangebied ligt buiten het invloedsgebied van de buisleiding.
Aardgas buisleiding MN-411041 van de NAM (Werkdruk 44 bar, diameter 6 inch,
nummer 5 in figuur 3.6 hierboven). De buisleiding ligt op een afstand van 297 meter van
het plangebied. De buisleiding heeft een 1% letaliteitscontour tussen de 70 en 90 meter.
Het plangebied ligt buiten het invloedsgebied van de buisleiding.
Aanwezigheid van conventionele explosieven
Het plangebied ligt aan de westzijde voor een klein gedeelte in een strook (voormalige
tankgracht) waarop een verhoogde verdenking rust van de aanwezigheid van achtergebleven
conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog (verdacht op alle hoofdsoorten
conventionele explosieven behalve afwerpmunitie en onderwatermunitie). Geadviseerd wordt
om de voormalige tankgracht op de verbeelding van het bestemmingsplan voor het plangebied
op te nemen met een omgevingsvergunningsplicht gericht op het beperken van
veiligheidsrisico’s. Indien in deze strook van het plangebied graafwerkzaamheden zullen worden
verricht ten behoeve van de inrichting van het plangebied dient eerst een nader onderzoek te
worden uitgevoerd (veldonderzoek).
Conclusie externe veiligheid
Geconcludeerd wordt dat vanuit het aspect externe veiligheid geen belangrijke nadelige
milieueffecten zijn te verwachten.
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3.3.5

(Agrarische) geurhinder
In de omgeving, ten oosten van het plangebied, bevindt zich glastuinbouw. Volgens de VNGpublicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ geldt voor het aspect geur bij glastuinbouw een
richtafstand van 10 meter tot een rustige woonwijk. De afstand van de glastuinbouwbedrijven tot
het plangebied is overal meer dan 10 meter. Zodoende wordt geen geurhinder verwacht vanuit
de glastuinbouwbedrijven.
Er zijn geen veehouderijen in de omgeving van het plangebied aanwezig. Toetsing aan agrarische
geurhinder vanuit veehouderijen kan dan ook achterwege blijven.
Voor niet-glastuinbouwbedrijven en niet-agrarische bedrijven is tevens een toets uitgevoerd naar
de richtafstanden vanuit de VNG-publicatie ‘Bedrijven en Milieuzonering’ (editie 2009) tussen het
bedrijf en het plangebied, voor het aspect geur. Onder de kop ‘Geluid’ wordt dit beschreven voor
het aspect geluid. Voor het aspect geur geldt ook dat de richtafstanden van de VNG-publicatie
niet tot over het plangebied reiken. Daarnaast worden alle beschouwde bedrijfslocaties reeds
beperkt in hun activiteiten door de bestaande woningen. De bedrijven op het bedrijventerrein
moeten bij deze bestaande woningen al voldoen aan de eisen voor onder andere geur in het
Activiteitenbesluit of de omgevingsverordening. Hierdoor kan worden gesteld dat bij de geplande
woningen, die op grotere afstand worden gerealiseerd, ruimschoots aan deze normen zal worden
voldaan.
Geconcludeerd wordt dat vanuit het aspect (agrarische) geurhinder geen sprake is van significant
nadelige effecten.

3.3.6

Verkeer en parkeren
Door Goudappel Coffeng (Zeijl, van, 2020) is een verkeersonderzoek naar de gevolgen van de
ontwikkeling van Waelpolder uitgevoerd. Hierbij zijn de verkeersintensiteit, verkeersafwikkeling,
routes voor het langzame verkeer, OV-haltes en de realisatie en verkeerssituatie rondom de
geplande basisschool beoordeeld.
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Figuur 3.7: Afwikkeling verkeer van/naar Waelpolder (Zeijl, van, 2020)
Verkeersintensiteiten
De toekomstige verkeersintensiteit op de nieuwe wijkverzamelweg midden door Waelpolder
blijft onder de toelaatbare bovengrens van 6000 motorvoertuigen/etmaal voor
erftoegangswegen. Dit betekent dat alle woonstraten in het plangebied een maximumsnelheid
van 30 km/u kunnen krijgen.
Op hele smalle woonstraten waar men elkaar niet kan passeren, zoals de Nieuwe Vaart en
Poelkade is een intensiteit van circa 2.000 motorvoertuigen/etmaal toelaatbaar. Deze waarde
wordt nergens overschreden. Op deze rustige smalle woonstraten kan worden volstaan met het
aanbrengen van voldoende passeerplaatsen of het instellen van eenrichtingsverkeer.
Het onderzoek laat zien dat het verkeer zich vanuit Waelpolder zowel via de noordkant
(Rijnvaartweg) als via de zuidkant (Dijckerwaal) verspreid. De grootste stroom verkeer is
zuidwaarts van Waelpolder georiënteerd: het merendeel van dit verkeer kiest de route via de
Laan van HH Lambertus naar de N220. Het andere deel van het verkeer dat zuidwaarts rijdt,
neemt de Galgeweg en verspreidt zich vervolgens naar Naaldwijk en de Westlandroute (N222).
Verkeersafwikkeling
Naast verkeersintensiteiten richtte het onderzoek zich ook op de verkeersafwikkeling
(Intensiteit/Capaciteit verhouding en kruispuntanalyses).
Hieruit blijkt dat de huidige rotonde Galgeweg-Kruisbroekweg-Vierschaar (nabij Naaldwijk, zie
nummer 9 op figuur 3.7) in de autonome situatie, dus zonder planontwikkeling, al zwaarbelast is.
Om die reden houdt de gemeente Westland rekening met een reconstructie van deze rotonde.
Een aantal alternatieven is onderzocht. Variant 1 heeft de voorkeur gezien de beschikbare ruimte
en de verkeersveiligheid. Variant 1 gaat uit van het aanbrengen van een bypass op de
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Kruisbroekweg en een extra rijstrook vanuit het noorden van de Galgeweg richting de
Kruisbroekweg. Deze variant heeft als voordeel dat de fietsers op de rotonde, net als in de
huidige situatie, steeds maar een enkele rijstrook hoeven te kruisen. De andere onderzochte
varianten (2, 3 en 4) zijn weliswaar gunstiger voor de verkeersafwikkeling, maar hebben een
grotere impact op de omgeving. Gezien de beschikbare ruimte en verkeersveiligheid heeft variant
1 de voorkeur. Aangezien deze ingreep reeds in de bestaande situatie moet plaatsvinden, leidt
het niet tot belangrijke nadelige gevolgen vanuit Waelpolder.
De overige onderzochte kruispunten hebben voldoende capaciteit om de toename van het
verkeer te verwerken als gevolg van de planontwikkeling in Waelpolder.
Fietsverkeer en OV-haltes
Het nieuwe plan voorziet in weinig voorzieningen, waardoor de bewoners van Waelpolder
aangewezen zijn op de bestaande voorzieningen in de naastliggende wijken. Dit geldt
bijvoorbeeld ook voor de bereikbaarheid van de bestaande bushalten van het openbaar vervoer.
Uit oogpunt van milieu en gezondheid zijn goede en directe verbindingen van en naar Waelpark
voor langzaam verkeer noodzakelijk.
Uit overleg met de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) en de vervoerder EBS blijkt dat
een busverbinding door het nieuwe woongebied Waelpark niet tot de mogelijkheden behoort.
De kosten voor een dergelijke busverbinding zijn te hoog en zal ten koste gaan van bestaande
halten op de Naaldwijkseweg en de Koningin Julianaweg. De nieuw te bouwen woningen
Waelpark liggen op enkele woningen na niet op loopafstand van de bestaande bushalten. Voor
een goede ontsluiting en bereikbaarheid van het openbaar vervoer zijn directe fietsroutes vanuit
Waelpark naar de bushalten noodzakelijk. Dit betekent dat ook de oost-westfietsverbindingen
gewenst zijn ter hoogte van de Edisonstraat en Boomgaardspad – Dijckerwaal (zie figuur 3.8).

Figuur 3.8: Indicatieve ligging fietsverbindingen in en rondom Waelpolder (afkomstig uit het
WVVP en Masterplan Waelpark)
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Een andere fietsroute in oost-west richting die in het vervoersplan (Westlands Verkeer en
Vervoerplan, WVVP) is opgenomen betreft de verbinding tussen de Korenbloem en Teylingen,
met fietsbruggen over de Poelwatering en Nieuwe Vaart (zie figuur 3.8). In noord-zuid richting
noemt het vervoersplan tevens de noord-zuid gerichte fietsroute Arendsduin – Staelduin.
Verschillende routes zijn hiervoor overwogen, waarbij in het Masterplan Waelpark gekozen is
voor de route over de Nieuwe Vaart, aansluitend op het vrijliggende fietspad langs Teylingen en
het fietspad langs de Heenweg. Door het nieuwe fietspad eerst langs de Nieuwe Vaart te laten
lopen, hoeven ter plekke van het Nieuwe Water geen woningen en percelen te worden
aangekocht en kan gebruik worden gemaakt van het nieuwe vrijliggende fietspad langs Teylingen
en de nieuwe veilige rotonde bij de Heenweg. Bij de uitwerking van het Masterplan Waelpark is
het van belang dat de routes voor fietsers en voetgangers een logisch en overzichtelijk tracé
krijgen en comfortabel zijn voor kinderen en oudere fietsers.
Realisatie en verkeerssituatie rondom basisschool
In Waelpolder is een zoeklocatie voor een basisschool aangewezen (zie rode ster op figuur 3.1).
Aandachtspunt hierbij is de verkeersafwikkeling. De school kan bereikt worden middels de
nieuwe wijkverzamelweg dwars door Waelpolder. Met betrekking tot verkeersveiligheid is het
gunstig dat de doorfietsroute langs de Nieuwe Vaart komt te liggen, aangezien kinderen die per
fiets of te voet naar school gaan via deze weg een autovrije route hebben om de school te
bereiken. Wenselijk is om daarnaast nog extra kindvriendelijke routes rondom de basisschool te
realiseren. Bij de uitwerking van het plan zal met dit aandachtspunt rekening worden gehouden.
Parkeren
Voor het parkeren zijn verschillende oplossingen gevonden. De duurdere laagbouwwoningen
krijgen parkeerplaatsen op eigen terrein. Bezoekers parkeren op straat. Op velden 4 en 11 wordt
het parkeren opgelost binnen de velden (groene overkapping). De rijwoningen en
appartementen parkeren op de binnenterreinen. Voor het parkeren van bewoners van de
woontoren nabij de brug wordt een parkeergarage ontwikkeld. Zodoende is het parkeren
opgelost binnen het plangebied.
Conclusie
Samenvattend levert het extra verkeer als gevolg van het plan geen doorstromingsproblemen op.
Dat geldt ook voor de rotonde Galgeweg -Kruisbroekweg-Vierschaar, waarvoor in de bestaande
situatie reeds een aanpassing moet plaatsvinden. Voor wat betreft het langzaam verkeer wordt
bij de uitwerking van het plan rekening gehouden met het creëren van overzichtelijke routes.
Geconcludeerd wordt dat er vanuit het aspect verkeer en parkeren geen belangrijke nadelige
milieueffecten worden verwacht.

3.3.7

Archeologie
Door ‘Archeologie Delft’ is in juni 2020 een archeologisch bureauonderzoek en verkennend
booronderzoek uitgevoerd (Fuijk, de, 2020). Uit het bureauonderzoek is gebleken dat er geen tot
een lage verwachting geldt voor archeologische vindplaatsen in het plangebied.
Uit het booronderzoek blijkt dat het plangebied geheel uit geulafzettingen van de Laag van
Poeldijk bestaat, dankzij de geulactiviteiten van de Heij. Deze geul heeft alle oudere afzettingen
en daarmee eventuele bewoningsresten opgeruimd. In het centrale deel van het plangebied is
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de aanwezigheid van de Heij restgeul aangetoond. Daarnaast is gebleken dat er geen
aanwijzingen zijn voor archeologische vindplaatsen binnen het plangebied. Aangezien er geen
aanwijzingen zijn voor vindplaatsen, betreft het advies om geen vervolgonderzoek uit te laten
voeren in het plangebied. Daarnaast wordt geadviseerd om een medebestemming archeologie
voor dit plangebied te laten vervallen.
Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat voor het aspect archeologie geen
significant nadelige effecten te verwachten zijn.

3.3.8

Cultuurhistorie
De provincie Zuid-Holland heeft een overzicht van de cultuurhistorische kenmerken en waarden
op de cultuurhistorische kaart, ook aangeduid als Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS)
geplaatst. Deze kent drie thema’s: archeologie, historische stedenbouw en historisch landschap.
Daarnaast kent de kaart waarden die specifiek van provinciaal belang zijn.
Zoals reeds beschreven is geen sprake van een molenbiotoop of kasteel- of landgoedbiotoop in
het plangebied. De Poelwatering, de oostgrens van het plangebied, is een historisch
landschappelijke lijn. De Poelwatering aan de oostzijde van het plangebied wordt minimaal
aangetast door de werkzaamheden. Van aantasting van de historische lijn is dan ook geen sprake.
Op basis van het bovenstaande worden geen mogelijk significant nadelige effecten voor het
aspect cultuurhistorie verwacht.

Figuur 3.9: uitsnede uit de cultuurhistorische kaart (CHS) van de provincie Zuid-Holland (de
blauwe lijn geeft een historisch landschappelijke lijn, de Poelwatering, aan)
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3.3.9

Natuur
Door Aqua-Terra Nova is in een natuurtoets uitgevoerd (Doorn, van 2019). Onderstaand worden
de conclusies hiervan weergegeven.
Beschermde gebieden
Aan de rand van het plangebied bevindt zich de Poelwatering. Dit is een onderdeel van het
Natuurnetwerk Nederland, namelijk een ecologische verbindingszone, genaamd ‘de Poelzone’
(zie figuur 3.10). Indien er niet gewerkt gaat worden in deze Poelzone, zijn negatieve effecten uit
te sluiten. Indien er wel gewerkt gaat worden aan de poelzone of de begeleidende elementen
dienen middels een korte toets de (mogelijke) effecten van de voorgenomen ruimtelijke ingreep
op het NNN in kaart te worden gebracht. Daarbij wordt een advies gegeven hoe negatieve
effecten kunnen worden voorkomen. Als er sprake zal zijn van werkzaamheden in de EVZ, zullen
deze dusdanig beperkt zijn dat significante effecten zeker kunnen worden voorkomen.

Figuur 3.10 (links): Ligging plangebied ten opzichte van NNN; ecologische verbindingszone ‘de
Poelzone’ (paarse lijn)
Figuur 3.11 (rechts): Ligging plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebied (geel gekleurd)
Natura-2000 gebied
Het meest dichtbij gelegen Natura 2000-gebied bevindt zich op circa 1,7 km afstand tot het
plangebied (Solleveld & Kapittelduinen, ten zuiden van het plangebied) (zie figuur 3.11). Door de
vorm en verdeling van dit Natura 2000-gebied, bevindt een deel van het gebied zich tevens op
circa 2,5 km ten noorden van Waelpolder. Gezien de afstand tot het plangebied en de scheiding
ervan door stedelijk gebied en glastuinbouwgebied, zijn de meeste verstoringsfactoren uit te
sluiten. De storingsfactoren zoals o.a. geluid, trillingen en licht kunnen niet voor significante
gevolgen op de Natura 2000-gebieden zorgen. Voor de factor verzuring en vermesting
(stikstofdepositie) is dit op voorhand niet uit te sluiten en is een stikstofdepositie onderzoek
uitgevoerd door Antea Group (Been & Rotte, 2021).
In het stikstofdepositie onderzoek zijn de emissies die plaatsvinden tijdens de realisatie van de
planontwikkeling (realisatiefase) en tijdens in gebruik name van het plangebied (gebruiksfase)
vergeleken met de emissies die optreden als gevolg van de kassen (referentiesituatie).
Het onderzoek concludeert dat er in de realisatiefase vergeleken met de referentiesituatie geen
sprake is van een toename van stikstofdepositie in het Natura 2000-gebied Solleveld &
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Kapittelduinen. Voor de gebruiksfase vergeleken met de referentiesituatie wordt dezelfde
conclusie getrokken. Er is dus geen sprake van een belangrijk nadelig milieugevolg op het gebied
van natuur.
Beschermde soorten
Op basis van een locatiebezoek en een literatuurstudie heeft Aqua-Terra Nova (van Doorn, 2019)
geïnventariseerd welke beschermde soorten er in het plangebied aanwezig kunnen zijn. Aan de
hand van de projectbeschrijving is getoetst of de geplande activiteiten in strijd kunnen zijn met
de Wet natuurbescherming.
Op grond van het onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
Boombewonende vleermuizen: de aanwezigheid van boombewonende vleermuizen in
de bomen langs de Nieuwe Vaart en de wilg bij Poelkade 32 kan niet uitgesloten
worden. Nader onderzoek naar boombewonende vleermuizen in deze bomen is
noodzakelijk (zie hieronder);
Vliegroute en foerageergebied van vleermuizen: het verwijderen van bomen langs de
Nieuwe Vaart, bouwen van woningen en verleggen van watergangen kan een nadelig
effect hebben op een mogelijk vliegroute boven deze vaart. Nader onderzoek naar de
Nieuwe Vaart als potentiële vliegroute en foerageergebied is noodzakelijk;
Gebouwbewonende soorten: De woningen rond het plangebied zijn geschikt voor
diverse gebouwbewonende soorten, zoals huismus, gierzwaluw en vleermuizen.
Broedende vogels en algemeen voorkomende dieren: tijdens de werkzaamheden moet
rekening gehouden worden met broedende vogels in bomen en op de grond en met
algemeen voorkomende dieren zoals egel, marterachtigen, konijn, haas en muizen.
Specifiek voor algemene broedvogels kan het advies zijn te werken buiten het
broedseizoen of het terrein ongeschikt te maken. Het weren van grondbroedende
vogels voor de aanleg van de Waalcampus (gebied waar de school is voorzien) is reeds
gestart. Voor de andere delen van het gebied moet dit nog uitgevoerd worden;
Bij het dempen van watergangen moeten de werkzaamheden ecologisch begeleid
worden, en indien nodig de aanwezige soorten (vissen en amfibieën) weggevangen
worden. Deze kunnen in watergangen uitgezet worden die buiten de invloedssfeer van
de werkzaamheden liggen. De uitheemse Amerikaanse rivierkreeft mag enkel in
dezelfde watergang teruggezet worden. Als dat niet mogelijk is, dient de soort op
humane wijze gedood te worden.
Nader onderzoek Poelkade 32A
In 2019 is een nader onderzoek uitgevoerd naar de aan- dan wel afwezigheid van (essentiële)
leefgebieden en de aanwezigheid van verblijfplaatsen van huismussen en vleermuizen (Van der
Steeg, 2019a) ter plaatse van de woning aan de Poelkade 32A.
In het onderzoek wordt geconcludeerd dat in het plangebied (Poelkade 32A):
Drie vaste nestlocaties van huismus aanwezig zijn;
Geen essentieel foerageergebied van huismussen aanwezig is;
Vleermuizen:
Geen verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn;
Geen essentieel foerageergebied of essentiële vliegroutes aanwezig zijn van vleermuizen
in het plangebied;
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De watergang Poelwatering wordt gebruikt door de watervleermuis en gewone
dwergvleermuis als essentiële vliegroute en foerageergebied.

Het onderzoek naar de Poelkade 32A leidt tot de volgende aanbevelingen:
De woning Poelkade 32A mag alleen gesloopt worden buiten de meest kwetsbare
periode (maart t/m augustus) van de huismussen.
Voordat de woning aan de Poelkade 32A gesloopt wordt, dient een ontheffing in het
kader van de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd. Daarvoor is het
noodzakelijk een activiteitenplan (plan van aanpak) op te stellen aangaande de omgang
met de huismus. Voor het verloren van verblijfplaatsen dienen tijdig compenserende
verblijfplaatsen te worden aangebracht. De voorwaarden waaronder sloop en
compensatie moeten plaatsvinden worden opgenomen in de ontheffing. Deze
ontheffing vormt de borging voor het voorkomen van significante effecten.
Nader onderzoek Nieuwe Vaart
In 2019 is tevens nader onderzoek uitgevoerd naar de aan- dan wel afwezigheid van (essentiële)
foerageergebieden en vaste vliegroutes van vleermuizen boven en rondom de watergang Nieuwe
Vaart (Van der Steeg, 2019b).
In het onderzoek wordt de volgende conclusies getrokken over het plangebied (Nieuwe Vaart):
De watergang de Nieuwe Vaart gebruikt wordt als vliegroute door de gewone
dwergvleermuis. Gezien het lage aantal (3) waargenomen vleermuizen betreft het hier
géén essentiële vaste vliegroute;
De watergang en opgaand groen langs de Nieuwe Vaart wordt gebruikt als
foerageergebied door de gewone dwergvleermuis, watervleermuis, ruige
dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis. Er is in de omgeving voldoende
alternatief foerageergebied, namelijk de Poelwatering, de sportvelden in ’sGravenzande, Plas van Alle Winden en Recreatieplas Prinsenbos;
Er zijn geen vaste rust- en/of verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen in het
plangebied tijdens de twee inventarisaties.
Er zijn geen andere beschermde soorten waargenomen waarvoor de Nieuwe Vaart een
essentiële functie heeft.
Uit bovenstaande wordt geconcludeerd dat de watergang de Nieuwe Vaart géén essentiële
vliegroute of essentieel foerageergebied voor vleermuizen betreft. Het aantal vleermuizen dat
wel gebruikt maakt van de watergang en opgaand groen langs de Nieuwe Vaart zou wel hinder
kunnen ondervinden van de geplande werkzaamheden (a.g.v. uitstraling van verlichting op de
watergang). Daarom dient aan de volgende punt voldaan te worden: de watergang Nieuwe Vaart
mag niet méér verlicht worden dan nu het geval is, omdat anders de zeer lichtgevoelige
watervleermuis verstoord wordt. Wanneer tijdens de werkzaamheden gebruik wordt gemaakt
van bouwverlichting, geldt de verplichting om deze verlichting in de nacht uit te zetten. Indien
dat niet mogelijk is, dient de verlichting niet uit te stralen naar omliggende watergangen of
groen. Het gebruik van groene of blauwe verlichting, met name tussen zonsondergang en
zonsopkomst, is niet toegestaan. Het gebruik van amberkleurige bouwverlichting is wel
toegestaan. Genoemde voorwaarden m.b.t. verlichting gelden voor zover de werkzaamheden
plaatsvinden binnen de actieve periode van vleermuizen (globaal maart t/m september).
Overige aanbevelingen betreffen:
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De nieuw aan te leggen ecozone biedt op termijn een nieuw foerageergebied en
mogelijke vliegroutes voor vleermuizen. Aanbevolen wordt om de nieuwe ecozone
zo donker mogelijk te houden, bij voorkeur met een uitstraling van minder dan 0,5
lux, om foeragerende en overvliegende vleermuizen niet te verstoren;
De hogere bomengroep langs de Nieuwe Vaart en overige bomen in het plangebied
blijven naar alle waarschijnlijkheid behouden. Indien er toch een aantal bomen niet
behouden kunnen blijven, wordt geadviseerd een ecoloog in te schakelen welke de
boom kan controleren op geschiktheid voor boombewonende vleermuizen.
Wanneer de te kappen bomen geschikte holtes of kieren en spleten bevatten voor
boombewonende vleermuizen, dient jaarrond onderzoek uitgevoerd te worden
naar vaste rust- en verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen (tenminste.
twee bezoeken in het najaar).
Wanneer er nieuwe verlichting langs de wegen en de watergangen wordt geplaatst,
wordt aanbevolen om verlichting toe te passen die verstoring bij vleermuizen zoveel
mogelijk beperkt. De lichthinder voor vleermuizen door verlichting kan aanzienlijk
worden beperkt door het toepassen van amberkleurige UV-vrije LED-armaturen,
lagere lichtmasten en een scherpere afsnede van de lichtinval.
Door het bouwen van woningen, zullen (ontsluitings)wegen aangepast moeten
worden, en daar waar nodig verbreed worden. Dit heeft een mogelijk effect op laanen straatbomen, met name de knotwilgen langs de Nieuwe Vaart en de Poelkade.
Het wordt aanbevolen om de weg zodanig in te richten dat de bomenrijen van
knotwilgen behouden kunnen blijven, zodat de watergangen Nieuwe Vaart en
Poelwatering donker genoeg blijven voor de watervleermuis en andere vleermuizen.
Dit is onder andere mogelijk door op bepaalde wegen eenrichtingsverkeer in te
stellen voor gemotoriseerde voertuigen.

Tevens is te allen tijde de zorgplicht (artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming) van toepassing
(zie bijlage 1 van ‘van Doorn, 2019’).
Conclusie nader onderzoek Poelkade 32A en nader onderzoek Nieuwe Vaart
Uit de toetsing en de bevindingen van het Nader onderzoek naar vleermuizen en vogels volgt dat
negatieve effecten niet op voorhand niet kunnen worden uitgesloten. Pas na het nemen van
mitigerende en compenserende maatregelen kunnen significante effecten worden uitgesloten.
Voor vleermuizen betreft het maatregelen van restricties aan de verlichting, welke praktisch goed
zijn te realiseren. De maatregelen worden geborgd in een ontheffingsaanvraag en/of het
ecologisch werkprotocol van de aannemer. Effecten op populatieniveau kunnen zeker uitgesloten
worden.
Voor huismus (Poelkade 32A) betreft het compensatie van verblijfplaatsen en voorwaarden ten
aanzien van fasering. De compenserende voorzieningen dienen tijdig te worden gerealiseerd
binnen de voorwaarden van de ontheffing Wet natuurbescherming. De maatregel ter
compensatie van het verlies van verblijfplaatsen is praktisch goed te realiseren. De maatregelen
worden geborgd in een ontheffingsaanvraag en het ecologisch werkprotocol van de aannemer.
Effecten op populatieniveau kunnen zeker uitgesloten worden.
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3.3.10

Water
Ten behoeve van de ontwikkeling van Waelpark, waar Waelpolder deel van uitmaakt, heeft RPS
een waterhuishoudkundig plan opgesteld (Dieren, 2017). Als onderzoeksgebied is niet alleen
Waelpolder, maar zijn ook de andere ontwikkelingsgebieden in de omgeving (Waelplas, Rijnvaart,
Dijckerwaal 1 en 2) meegenomen. Het bestemmingsplan waarvoor deze vormvrije m.e.r.
beoordeling wordt gemaakt, ziet enkel op het plangebied Waelpolder, dat tussen deze gebieden
in ligt.
Waterveiligheid
Het plangebied wordt voor overstroming uit de boezem beschermd door een boezemkering (zie
figuur 3.12). Deze regionale kering is in de legger van Delfland opgenomen en voldoet aan de
vastgestelde normen. In de beschermingszone van de regionale waterkering, in het profiel van
vrije ruimte en in(op) het waterstaatswerk zelf gelden voorwaarden voor de aanleg van werken
en wegen. Aan deze voorwaarden zal bij het bouwen van bouwwerken (woningen) en wegen
worden voldaan.

Figuur 3.12 (hierboven): Schetsontwerp toekomstige waterstructuur plangebied Waelpolder (de
gestippelde paarse lijn geeft globaal het plangebied Waelpolder aan) (Bron: Dieren, 2017)
Voor de realisatie van een nieuwe boezemverbinding tussen de Nieuwe Vaart en de Poelwatering
is de waterkering tussen de Poelpolder en de boezem reeds gewijzigd en in de praktijk reeds
aangepast. Reeds heeft een partiele leggerwijziging plaatsgevonden voor de wijziging van de
boezemkade aan de zuidzijde van de Poelpolder (per besluit Delfland 24 april 2017, DSM nr.
1304715). Op de nieuwe waterkering en de bijbehorende beschermingszones zijn de
beleidsregels van Hoogheemraadschap van Delfland van toepassing. Hierdoor gelden aan de
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zuidrand van Waelpolder (direct ten noorden van de straat Porseleinvlinder) beperkende
voorwaarden voor de inrichting van bijvoorbeeld wegen en riolering. Bij de exactere invulling van
het woningbouwplan zal rekening worden gehouden met de ligging van de woningen in relatie
tot de aanwezige regionale waterkering.
Waterkwantiteit
Hemelwaterafvoer
Om afstromend regenwater op te vangen en wateroverlast te voorkomen, dient binnen het
plangebied voldoende waterberging te worden gerealiseerd. Hoogheemraadschap Delfland heeft
zowel voor het boezemland als het poldergebied van het totale gebied Waelpark
bergingsnormen afgeleid (zie figuur 3.10 voor de begrenzing van Waelpark). In tabel 3.1 wordt
voor verschillende verhardingspercentages de wateropgave weergegeven voor heel Waelpark,
waar Waelpolder deel van uitmaakt. De twee gebieden uit tabel 3.1 zijn op figuur 3.13
weergegeven; daarbij is onderscheid gemaakt in het deel dat op de boezem afwatert (Boezem)
en het gedeelte dat binnen de polder afwatert (Poelpolder).
Tabel 3.1: Wateropgave Waelpark in Poelpolder en de Boezem

Figuur 3.13: Onderscheid in Poelpolder en Boezem in
totaalgebied Waelpark (paars omlijnd is het plangebied
Waelpolder)
In het plangebied Waelpolder zal in de beoogde situatie het totaaloppervlak van
oppervlaktewater groter zijn dan het huidige oppervlak van oppervlaktewater; er is sprake van
een toename aan oppervlaktewater ten opzichte van de huidige situatie. Om gedurende de
gefaseerde ontwikkeling van Waelpark inzicht te houden in de benodigde en gerealiseerde
waterberging wordt dit bijgehouden in een bergingsregister.
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Kweltoename en opbarstrisico
Bij de nadere uitwerking en inrichting en de aanleg van nieuwe watergangen (zoals de ecozone in
Waelpolder) is het voorkomen van het opbarsten van de waterbodem een aandachtspunt. Uit
onderzoek van Fugro bleek dat het risico op het (deels) opbarsten van de bodem zeer groot is.
Mogelijk zijn maatregelen zoals het aanbrengen van kleilagen in de waterbodem noodzakelijk om
een kweltoename en/of opbarsten te voorkomen. Dit kan in de uitvoering nader uitgewerkt
worden en is een aandachtspunt voor het bestek. Deze concrete maatregelen zijn technisch
mogelijk en leiden daarom niet tot te verwachten significante effecten.
Afvalwater
Binnen het totaalgebied Waelpark wordt een gescheiden rioolstelstel aangelegd. In een
afzonderlijk rioleringsplan wordt de verdeling van de afvoer van het afvalwater nader uitgewerkt
en onderbouwd.
Waterkwaliteit
De inrichting van het nieuwe watersysteem dient bij te dragen aan een goede (ecologische)
waterkwaliteit zonder overlast als stank, (blauw)algen en kroos. Het waterhuishoudkundig plan
bespreekt verschillende inrichtingsmaatregelen waarmee een goede ecologische waterkwaliteit
bereikt kan worden, zoals bijvoorbeeld het voorkomen van doodlopende watergangen.
Als gevolg de ontwikkeling van het plangebied verdwijnen glastuinbouw en overig agrarische
landgebruik, en daarmee verdwijnt een directe bron van nutriënten en
gewasbeschermingsmiddelen. Daardoor verbetert de (chemische) waterkwaliteit. Echter vormt
de historische belasting van de (water)bodem in de Poelpolder op dit moment nog een
belemmering voor de ontwikkeling van het gezonde aquatische ecosysteem in de polder. Voor
zover bestaande watergangen behouden blijven binnen de inrichting van het nieuwe
watersysteem is het van belang deze eerst te baggeren en de voedselrijke sliblaag af te voeren.
De chemische waterkwaliteit in de boezem voldoet op dit moment nog niet aan de normen. Door
functieverandering van de polder en generieke KRW (Kaderrichtlijn Water) maatregelen, is in de
komende jaren zowel in de polder als in de boezem een verbetering van de waterkwaliteit te
verwachten. Aanbevolen wordt daarom om de waterkwaliteit te blijven monitoren en waar
mogelijk het doorspoelregiem hierop aan te passen. Dit heeft verder geen invloed op de (fysieke)
inrichtingsmaatregelen die in het waterhuishoudkundig plan worden voorgesteld.
Hemelwater van daken kan direct (en waar mogelijk bovengronds) worden afgevoerd naar het
oppervlaktewater. Hemelwater afkomstig van wegverharding wordt zo veel mogelijk via
bermpassages en greppels afgevoerd naar oppervlaktewater. Bij de aanleg van een
hemelwaterstelstel wordt voor de lozing op het oppervlaktewater een zuiverende voorziening in
de vorm van een lamellenafscheider door de gemeente verplicht gesteld. Indien gekozen wordt
geen trottoirbanden langs de weg toe te passen langs de weg, dient bij de uitwerking van de
plannen aandacht te worden besteed aan de afstroming van hemelwater. Hierbij moet
voorkomen worden dat hemelwater vanaf het openbare gebied de tuinen of de woningen in kan
stromen.
Om de waternatuur te stimuleren worden langs de watergangen in de ecozone (zie figuur 3.1)
natuurvriendelijke oevers aangelegd. Zowel op boezemniveau als in de polder worden
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plasbermen en oever met een flauw talud (1:3 of flauwer) aangelegd. De natuurvriendelijke
oevers langs de boezemwatergangen krijgen waar mogelijk een KRW-status. Dit wordt in
afstemming met Delfland nader uitgewerkt.
Concluderend wordt gesteld dat voor het aspect water geen significant negatieve effecten te
verwachten zijn. De beschreven maatregelen in de paragraaf moeten in de af te geven
vergunningen verder worden geborgd. Het reguliere wettelijke kader borgt dit afdoende.

3.3.11

Cumulatie
Voor het beschouwen van de effecten van de ontwikkeling van Waelpolder moet tevens worden
beschreven in hoeverre cumulatie met effecten van andere ontwikkelingen kan optreden. Om
deze cumulatie in beeld is gekeken naar projecten in de omgeving van Waelpolder. In deze
omgeving worden enkele andere projecten ontwikkeld (zie figuur 3.14 hieronder voor de ligging).
Voor de cumulatie van de effecten wordt slechts gekeken naar die projecten die nog niet
gerealiseerd zijn. Van de weergegeven ontwikkelingen bevinden slechts Waelplas en Gantel de
Baak zich in de planfase. De overige ontwikkelingen zijn reeds gerealiseerd. Waelplas ligt
ongeveer 470 meter ten noorden van Waelpolder. Hier zijn maximaal 110 woningen voorzien.
Gantel de Baak ligt op ongeveer 1 km afstand ten noordoosten van Waelpolder.
Zoals in de voorgaande teksten is beschreven, is bij Waelpolder voor een enkel milieuaspect
sprake van een beperkt effect (Geluid, Verkeer), maar kan dit effect worden geminimaliseerd of
voorkomen door een maatregel te treffen.
Waelpolder betreft geen ontwikkeling die leidt tot veel extra geluid op de omgeving, maar een
aanvulling met woongebied en past daarmee in de omgeving waarin de ontwikkeling gerealiseerd
wordt. Door de verspreide ligging van de andere ontwikkelingen is van cumulatie van geluid
slechts in zeer beperkte mate sprake. Door het realiseren van extra woningen zal het verkeer in
de omgeving verder toenemen dan in het kader van deze vormvrije-m.e.r.-beoordeling is
beschreven, maar de verkeersafwikkeling blijft via de bestaande wegen mogelijk (m.u.v. het
kruispunt Galgeweg-Kruisbroekweg-Vierschaar, dat reeds in de autonome situatie aangepast
moet en zal worden). Andere milieuaspecten leiden niet tot een dusdanige cumulatie van
effecten dat hierdoor alsnog een m.e.r.-procedure gevolgd moet worden.

Figuur 3.14: andere (woningbouw)projecten in de omgeving van Waelpolder
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Conclusie
Concluderend kan gesteld worden dat voor de voorgenomen ontwikkeling geen belangrijke
nadelige milieueffecten worden verwacht. Er is geen reden tot het uitvoeren van een m.e.r.procedure.
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1 Inleiding
1.1 Uw situatie
Onlangs spraken we telefonisch over het plan Waelpark, waarover wij u in voorgaande jaren geadviseerd
hebben. Inmiddels zijn de eerste deelgebieden geheel opgeleverd of in uitvoering. Op dit moment bereidt
u het deelgebied Waelpolder voor, een locatie voor circa 600 woningen. Vanwege het financiële tekort en
het feit dat de gemeente wil deelnemen aan de 1e tranche Woningbouwimpuls 2020, wilt u beschikken over
een actualisatie van ons eerdere rapport uit 2018, met daarin aanvullingen op de grondprijsadviezen en
een verdere onderbouwing van de behoefte naar betaalbare woningbouw in Westland (conform
betaalbaarheid in de Regeling Woningbouwimpuls 2020). Hieronder leest u ons advies.
Figuur 1: situering deelgebieden binnen Waelpark

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Duingeest
Tuinveld
Gantel de Baak
Waelplas
Rijnvaart
Waelpolder
Dijckerwaal I en II

Bron: BNG (2020), bewerking Stec Groep (2020)

1.2 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 beschrijven we de uitgangspunten voor Waelpolder. Achtereenvolgens behandelen we de
SWOT, de (concurrerende) bestaande woningvoorraad, de demografische ontwikkeling, kansrijke
doelgroepen, kansrijke product-marktcombinaties, marktvraagraming en concurrentieanalyse. Aan het eind
van hoofdstuk 2 geven wij onze adviezen ten aanzien van de ontwikkeling Waelpolder.

WOONVISIE EN WOONSTRATEGIE GEMEENTE WESTLAND 2020-2030
De gemeente Westland zet met haar Woonvisie 2020-2030 en Woonstrategie 2030 in op de betaalbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit van de woningvoorraad in het Westland. Dat wil men bereiken door
in te zetten op 55% betaalbare woningen. Deze 55% betreft een mix van “sociale huur (huur tot € 737),
“goedkope koop (tot € 198.500) én “bereikbare koop” (van € 198.500 tot € 231.000 en van € 231.000 tot €
310.000) (prijspeil 2020). Ook het toevoegen van middenhuurwoningen (tot € 950, prijspeil 2020) biedt
daarbij kansen, in het bijzonder voor huishoudens met een bruto jaarinkomen vanaf ca. € 39.000. Deze
inkomens hebben geen toegang tot een sociale huurwoning en kunnen geen koopwoning financieren.
Door een toenemende vergrijzing en de groei van één- en tweepersoonshuishoudens ziet men
uitdagingen voor de levensloopgeschiktheid en / of aanpasbaarheid van de bestaande en de
nieuwbouwvoorraad. Extramuralisering van zorg leidt daarnaast ook tot een stijgende vraag naar
“zelfstandige” sociale woningen. De gemeente zet daarbij in op innovatieve, toekomstbestendige
concepten die vooral in de vijf grootste kernen gerealiseerd zullen worden.
Bron: Woonvisie gemeente Westland 2020-2030 (2020), Woonstrategie gemeente Westland 2030 (2016).
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2 Conclusies & advies
In dit hoofdstuk beschrijven we de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan ons advies over een
optimale invulling van Waelpolder. We beginnen met een beoordeling van de locatie. Daarna gaan we in
op de marktvraag en concurrentiepositie.

2.1 SWOT: sterke woningmarktregio, maar relatief volumineus plan
Hierna vatten we de beoordeling van uw project samen in een SWOT. Hoofdconclusie van de SWOT is dat
Waelpolder kansrijk is voor de realisatie van woningen. De vraag is groter dan het aanbod in alle
segmenten, zowel op lokaal als op regionaal niveau. Wel raden we aan rekening te houden met een minder
onderscheidende ligging van Waelpolder binnen ‘s-Gravenzande en ten opzichte van concurrerende
nieuwbouw (in de regio). Dat betekent dat het belangrijk is een zeer complementair / onderscheidend
product aan te bieden ten opzichte van de belangrijkste concurrerende locaties in de markt. Zo kunt u de
trekkracht van Waelpolder vergroten en uw opdrachten optimaliseren. Als u meer huishoudens uit
bijvoorbeeld Den Haag wilt trekken, dan moet Waelpolder immers de concurrentie aan kunnen met meer
woningbouwprojecten.
Tabel 1: indicatie sterke en minder sterke punten Waelpolder ‘s-Gravenzande
Sterk
Redelijk tot goede autobereikbaarheid. Via de A20 en N211
zijn Rotterdam en Den Haag in circa 30 minuten bereikbaar.
De ligging aan de oostkant van ’s-Gravenzande is relatief
gunstig.
Mogelijkheden tot recreatie in de nabije omgeving.
Waelpolder ligt op fietsafstand van de duinen en het strand.
Het Juliana Sportpark ligt op fietsafstand.
Relatief veel aandacht voor groen in het plan. Dit sluit aan
bij de voorkeur van kansrijke doelgroepen voor een rustige,
beschutte en kindvriendelijke omgeving.
Nabijheid dagelijkse voorzieningen. Deze zijn gelegen in het
dorpscentrum van ’s-Gravenzande. Dit is op 5 tot 10 minuten
fietsen afstand gelegen.
Kansen
Creëren van een op zichzelf staand woonmilieu. Door de
grootte en relatief zelfstandige ligging van Waelpolder heeft u
de mogelijkheid hier een eigen woonmilieu te realiseren. Dit
biedt kansen om u te onderscheiden van concurrerend
aanbod.
Relatief sterke woningmarkt. De woningmarkt in Westland
kent een grote dynamiek en er is een grote vraag naar
betaalbare woningen in de (sociale) huur en het koopsegment.
Forse toename 65+ huishoudens in Westland. Hierdoor is
het kansrijk om geschikte nultredenwoningen voor deze
doelgroep toe te voegen zoals appartementen, patiowoningen,
benedenwoningen en bungalows.

Minder sterk
Matige OV-bereikbaarheid. Het dichtstbijzijnde treinstation is
Hoek van Holland, op circa 7 kilometer. Een bushalte ligt op
circa 10 minuten lopen.
Waelpolder grenst aan kassengebied en industrie. Dit oogt
verminderd aantrekkelijk en veroorzaakt mogelijk lichtoverlast
in de nacht.

Bedreigingen
Concurrentie van andere projecten. Er zijn verschillende
andere nieuwbouwprojecten binnen Westland welke een
vergelijkbaar product aanbieden. Door een complementair
woonproduct aan te bieden onderscheidt u zich van andere
plannen.
Het plan voorziet in een fors bouwvolume. Zorg voor
voldoende differentiatie (in architectuur, typologie en
prijsklasse) om afzetkansen te vergroten.
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Onderstaand locatieprofiel geeft een beeld van de relatieve locatie van Waelpolder ten opzichte van
voorzieningen en uitvalswegen.
Figuur 2: locatieprofiel Waelpolder ‘, s-Gravenzande

Bron: Stec Groep (2020).

2.2 Bestaande voorraad in Westland
Zo’n 67% van de woningvoorraad in Westland is een koopwoning
Van de totale woningvoorraad in Westland is zo’n 67% een koopwoning: circa 28.935 woningen. Het
aandeel koopwoningen in Westland ligt daarmee boven het landelijk gemiddeld van 57%. Ook het aandeel
vrijesectorhuur ligt met 7% boven het landelijk gemiddelde van 4%. Het aandeel gereguleerde huur ligt in
Westland juist onder het landelijk gemiddelde.
Figuur 3: opbouw woningmarkt Westland (binnenste ring) en Nederland (buitenste ring)
4%
7%

39%

Koop

27%

Gereguleerde huur

66%

57%

Bron: Lokale Monitor Wonen (2017), Bewerking Stec Groep (2020).

Vrijesectorhuur
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Woningbouwproductie trekt aan, sterke nadruk op koopsegment
In de gemeente Westland zijn in de periode 2012-2017 ongeveer 2.800 woningen opgeleverd, gemiddeld
465 woningen per jaar. Als we kijken naar de afgifte van bouwvergunningen, dan blijkt dat vooral door
marktpartijen gebouwd wordt in de koopsector.
Figuur 4: gerealiseerde woningen (links), verleende vergunningen woningbouw Westland (rechts)
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Bron: CBS (2020), Bewerking Stec Groep (2020) * betreft voorlopige cijfers.

Aanbod woningmarkt bestaat voornamelijk uit koopwoningen met een koopprijs vanaf € 400.000
Op Funda staan in de gemeente Westland medio mei 2020 in totaal bijna 540 bestaande grondgebonden
koopwoningen te koop. In de periode begin mei 2019 tot begin mei 2020 werden in Westland 2,5 keer
zoveel (circa 1.290) grondgebonden woningen verkocht. Zie ook de tabel hierna. Deze verhouding duidt op
een sterke dynamiek van de markt voor koopwoningen: het aanbod is relatief beperkt in vergelijking met
het aantal transacties.
Tabel 2: huidig aanbod te koop en verkocht grondgebonden woningen Westland
Koopprijs
Tot € 175.000
€ 175.000 - 225.000
€ 225.000 - 310.000
€ 310.000 - 400.000
€ 400.000 - 500.000
Vanaf € 500.000
Totaal

Te koop
(aantal)
0
4
79
175
111
168
537

Te koop
(aandeel)
0%
1%
15%
33%
21%
31%
100%

Verkocht
(aantal)
3
26
368
491
139
263
1.290

Verkocht
(aandeel)
0%
2%
29%
38%
11%
20%
100%

Totaal
(aantal)
3
30
447
666
250
431
1.827

Totaal
(aandeel)
0%
2%
24%
36%
14%
24%
100%

Dynamiek*
0%
15%
21%
36%
80%
64%
42%

Bron: Funda (mei 2020). Bewerking Stec Groep (2020). Verkoop afgelopen jaar. *Verhouding te koop staande en verkochte woningen.
Lager percentage betekent hogere dynamiek.

Circa 60% van het totaal te koop staande en verkochte grondgebonden woningen heeft een koopprijs
tussen de € 225.000 en € 400.000. De grootste dynamiek zit echter in het segment tot € 310.000, daar
worden woningen relatief snel verkocht. In de duurdere segmenten is dit relatief minder het geval, vooral
vanaf € 500.000.
Huishoudens die een koopwoning tot € 310.000 kunnen financieren, kunnen ook kiezen voor een
huurwoning met een huurprijs tot zo’n € 1.100 per maand. In dit segment is geen aanbod in Westland (zie
onderstaande tabel). De markt voor vrijesectorhuur zit in het segment vanaf € 1.100 per maand.
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Tabel 3: huidig aanbod te huur en verhuurd grondgebonden woningen Westland
Huurprijs
(per maand)
< € 710**
€ 710-800
€ 800-900
€ 900-1.000
€ 1.000-1.100
> € 1.100
Totaal

Te huur
(aantal)

Te huur
(aandeel)
0
0
0
0
0
6
6

0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%

Verhuurd
(aantal)

Verhuurd
(aandeel)
0
0
1
1
1
28
31

0%
0%
3%
3%
3%
90%
100%

Totaal
(aantal)

Totaal
(aandeel)
0
0
1
1
1
34
37

0%
0%
3%
3%
3%
92%
100%

Dynamiek*
0%
0%
0%
0%
0%
21%
19%

Bron: Funda (mei 2020). Bewerking Stec Groep (2020). Onbepaalde tijd. exclusief gemeubileerd. Verhuurd afgelopen jaar. *Verhouding
te huur staande en verhuurde woningen. Lager percentage betekent hogere dynamiek. ** Woningen in het sociale segment worden
veelal via de corporaties aangeboden.

Samenstelling koopwoningmarkt in Westland: vooral grondgebonden woningen.
Het huidige aanbod aan koopwoningen in Westland bestaat grotendeels uit grondgebonden woningen.
Zo’n 83% van het huidige aanbod is een grondgebonden woning. Van alle verkochte woningen in Westland
was 83% een grondgebonden woning.
Verhuisdynamiek vooral intern gericht
Bijna 65% van alle gevestigde verhuisbewegingen is het resultaat van verhuisbewegingen van Westlandse
huishoudens die binnen de gemeente verhuizen. Daarnaast concluderen we dat er een sterke verhuisrelatie
bestaat met Den Haag. Circa 16% van de inkomende verhuiswegingen komt uit Den Haag, zo blijkt op basis
van CBS-cijfers over verhuisbewegingen in de periode 2011 t/m 2018. Ook zien we een relatief sterke
verhuisrelatie met Rotterdam (3%), Delft (2%) en Rijswijk (2%). Uit deze gemeenten verhuizen relatief veel
huishoudens naar Westland.
Uitgezet naar leeftijd zien we dat bij huishoudens in de leeftijd 30 tot 65 jaar er relatief meer huishoudens
in Westland komen wonen, dan vertrekken. Het migratiesaldo van zowel de jongere (tot 30 jaar) als de
oudere (vanaf 65 jaar) huishoudens is in balans. Voor Waelpolder verwachten we dat u vooral huishoudens
in de leeftijdsklasse 30-65 jaar trekt, afkomstig uit Westland, en omliggende gemeenten (Den Haag
Rotterdam, Delft en Rijswijk.)
Figuur 5: verhuisbewegingen naar Westland (r.) en saldo verhuisbewegingen naar leeftijdsklasse (l.)
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
-2.000
Tot 30 jaar 30 - 65 jaar
Vestiging

Vertrek

65 plus
Saldo

Bron: CBS (2018), cijfers 2011 t/m 2018. Bewerking Stec Groep (2020).
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2.3 Demografie: groeiend aantal (oudere) huishoudens
Aantal huishoudens stijgt met 12% tot 2030
Een demografische analyse is de basis voor het bepalen van de toekomstige woningbehoefte. In dit
behoefteonderzoek is daarvoor de huishoudensprognose leidend, niet de bevolkingsprognose. We maken
in deze paragraaf gebruik van de meest recente prognose van het Primos (2019) om de
huishoudensontwikkeling op gemeenteniveau in beeld te brengen. In onderstaande figuur zetten we deze
prognose af tegen eerdere prognoses, zoals Primos 2018 en Primos 2017. De Primos prognose 2019
prognosticeert een totaal aantal huishoudens van 50.990 in 2030 (+12%). Daarmee valt deze prognose lager
uit dan eerdere prognoses van het Primos. Op lange termijn (10 jaar en verder) nemen de
onzekerheidsmarges toe.
Figuur 6: Demografische huishoudensontwikkeling Westland, historisch en prognose
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Bron: Primos (2019), Primos (2018), Primos (2017), CBS (2019), bewerking Stec Groep (2020).

Let op: prognoses zijn omgeven door onzekerheid. Zo kunnen prognoses voor elkaar opvolgende jaren
sterk van elkaar afwijken. Staar u dus niet blind op de uitkomsten van één prognose, maar beschouw de
uitkomsten als richtinggevend.
De bevolking vergrijst: sterke groei 65-plusdoelgroep
Het aantal huishoudens in de gemeente Westland groeit tot 2040. Met name het aantal oudere
huishoudens groeit sterk. Wat valt verder op?
• De groep alleenstaanden en stellen ouder dan 65 jaar neemt naar verwachting tot 2040 met bijna de
helft toe, tot circa 19.690 huishoudens. Deze groep groeit deze groep ook de komende tien jaar relatief
sterk (+29%).
• Het aantal gezinnen groeit de komende tien jaar met 720 huishoudens, dat is een toename van circa
4% tot 2030. In 2040 zijn er naar verwachting circa 18.950 gezinshuishoudens, een toename van 8% ten
opzichte van 2020.
• De omvang van de groep alleenstaanden en stellen tussen de 35 en 65 jaar groeit nog tot 2030, maar
maakt over een periode van 20 jaar een krimp door van in totaal 460 huishoudens (afname van 4%).
• Het aantal jonge huishoudens tot 35 jaar neemt naar verwachting de komende 10 jaar af met circa 670
huishoudens (afname van 12%). Over de periode 2020-2040 daalt naar verwachting het aantal jonge
huishoudens met circa 1.010 huishoudens, een afname van 18%.
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Tabel 4: huishoudensontwikkeling gemeente Westland 2020-2040
Doelgroep
Alleenstaanden & stellen tot 35 jaar
Gezinnen
Alleenstaanden & stellen 35 t/m 65 jaar
Alleenstaanden & stellen 65+
Overig*
Totaal

Huishoudens
2020
5.680
17.580
10.290
12.850
170
46.570

Huishoudens
2030
5.010
18.300
10.890
16.570
220
50.990

Ontwikkeling
2020-2030
-670
+720
+600
+3.720
+50
+4.420

Huishoudens
2040
4.670
18.950
9.830
19.690
250
53.390

Ontwikkeling
2020-2040
-1.010
+1.370
-460
+6.840
+80
+6.820

Bron: Primos (2019), bewerking Stec Groep (2020). Afgerond op tientallen, hierdoor kan optelling afwijken. *Onder de groep ‘overig’
verstaan we samenwonenden, niet zijnde partners of ouder/kind, zoals samenwonende vrienden of familieleden.

2.4 Kansrijke doelgroepen Waelpolder: suburbaan georiënteerde huishoudens
In deze paragraaf gaan we in op de kansrijke huishoudenstypen voor woningen in Waelpolder. Om de voor
Waelpolder kansrijke doelgroepen in beeld te brengen gebruiken we het Stec-doelgroepenmodel voor
wonen. Deze indeling van 25 doelgroepen is gebaseerd op het woonmilieu, leeftijd- en samenstelling en
het inkomen van het huishoudens, gecombineerd met kwalitatieve kenmerken (leefstijl, woonvoorkeuren,
et cetera). We maken hierbij onder ander gebruik van gegevens van het CBS, Primos 2019, WoON2015,
WoON2018 en de Lokale Monitor Wonen. Voor elke doelgroep is in de bijlage een profiel opgesteld met
een beschrijving van de doelgroep aan de hand van kwalitatieve kenmerken en woonwensen.
Op basis van onze analyses en de locatiekenmerken van Waelpolder, vinden we primair de suburbaan
georiënteerde doelgroepen kansrijk. Over het algemeen gaat het om een doelgroep die kiest voor het
gemak en comfort van nieuwbouw in een groene en ruim opgezette nieuwbouwwijk binnen de
invloedssfeer van de kern ‘s-Gravenzande. Hieronder lichten we de doelgroepen voor de grondgebonden
woningen en appartementen toe. Een bijbehorende algemene profielschets is opgenomen in de bijlage.
Tabel 5: Voorkeur kansrijke doelgroepen voor grondgebonden woning of appartement /
nultredenwoningen in Waelpolder
Doelgroepen

Vroeg Volwassen
(starters)
Veel voor weinig
(starters)
Familie doorzon

Leeftijd en
samenstelling

alleenstaanden
en stellen tot 35
jaar
gezinnen

Ruimtezoekers
voor de kinderen
Jong geleerd, oud
alleenstaanden
gedaan
en stellen 35 - 64
jaar
Woonerf
welgestelden
Suburbane
alleenstaanden
Senioren
en stellen 65+
Ruim(t)e genieters
/ zilveren rand
Totaal kansrijke doelgoepen
Overige doelgroepen
Totaal alle doelgroepen

Inkomen*

Huishoudens
2020**
laag

3.080

Ontwikkeling
tot
2030**
-360

midden &
hoog
laag & midden

2.590

-300

4.080

170

hoog

13.350

550

laag

2.950

170

midden &
hoog
laag

7.260

420

8.280

2.390

midden &
hoog

4.500

1.300

46.080
320
46.400

4.340
30
4.370

Jaarlijks
verhuisd

Voorkeur
grondgebonden

Voorkeur
appartement
/ nultreden

20 tot
25%
20 tot
25%
5 tot
10%
5 tot
10%
5 tot
10%
5 tot
10%
0 tot
5%
0 tot
5%

55 tot 65%

35 tot 45%

85 tot 95%

5 tot 15%

80 tot 90%

10 tot 20%

85 tot 95%

5 tot 15%

45 tot 55%

45 tot 55%

60 tot 70%

30 tot 40%

10 tot 20%

80 tot 90%

20 tot 30%

70 tot 80%

Bron: Primos 2019, WoON2018 & WoON2015. Bewerking Stec Groep (2020). Afronding kolom 4, 5, op tientallen, kolom 6, 7 en 8 op 5%.
Hierdoor kunnen optellingen verschillen *Inkomensgrenzen: tot € 36.798 (laag), € 36.798 tot € 47.040 (midden) en € 47.040 + (hoog). De
dominante voorkeuren van iedere doelgroep zijn groen gearceerd.
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Kansrijke doelgroepen grondgebonden woningen
De grondgebonden woningen in Waelpolder zijn interessant voor gezinnen en stellen tot 65 jaar. Het zijn
voornamelijk suburbaan georiënteerde huishoudens die in Waelpolder een ruime nieuwbouwwoning
zoeken in een rustige kindvriendelijke omgeving. Hoewel deze huishoudens bovengemiddeld vaak een
auto bezitten is de nabijheid van bijvoorbeeld een supermarkt, onderwijsvoorzieningen en sport- en
recreatievoorzieningen voor hen van belang. De huishoudens met een laag inkomen landen in de sociale
koop en het sociale huursegment. De middeninkomens landen in de vrijesectorhuur en het bereikbare
koopsegment. De hogere inkomens eerder in de middeldure en dure koop. Stellen en gezinnen met een
hoger gezamenlijke inkomen zijn daarbij in staat om een vrijstaande woning te (laten) bouwen op een
eigen kavel.
Kansrijke doelgroepen appartementen en nultredenwoningen
De voor de appartementen kansrijke doelgroep zijn de 65-plushuishoudens. Ook de alleenstaanden en
stellen tussen de 35 en 64 jaar met een laag inkomen hebben een relatief grote voorkeur voor een
appartement (circa 50%). Het zijn doelgroepen met relatief lage en midden / hoge inkomens met een
suburbaan georiënteerde leefstijl. De huishoudens die kiezen voor een appartement in Waelpolder kiezen
voor het gemak van nieuwbouw en landen daardoor niet in een bestaand appartement elders in ‘sGravenzande. Net als de suburbaan georiënteerde doelgroep voor de grondgebonden woningen hechten
zij veel waarde aan het gebruik van hun auto. Een eigen parkeerplaats is daarom een pré. De oudere 65plus doelgroep voor appartementen in Waelpolder woont nu nog in een grotere vrijstaande woning die
niet geschikt is als levensloopbestendige woning. De oudere huishoudens hebben in toenemende mate de
voorkeur voor een appartement of gelijkvloerse woning in het huursegment. Dit is al dan niet het resultaat
van een afnemende vitaliteit en het feit dat men zorgeloos wil wonen zonder het onderhoud aan een
koopwoning. Ze kiezen bij voorkeur voor een nultredenwoning in een beschutte groene omgeving, maar
bij voorkeur op relatief korte (loop)afstand van dagelijkse voorzieningen.

2.5 Kwalitatieve behoefte: circa 65 tot 75% van de koopvraag gaat uit naar segment tot
€ 310.000
Om de kwalitatieve woningbehoefte voor Waelpolder in beeld te brengen, gebruiken we meerdere
methoden. Eerst brengen we de marktvraag in beeld door woonvoorkeuren (uit WoON2015 & WoON2018)
te confronteren met doelgroepomvang en -ontwikkeling, op basis van de Stec-doelgroepenindeling.
Potentiële jaarlijkse marktvraag kansrijke huishoudens Waelpolder: circa 3.380 tot 3.960 woningen
Voor de periode 2020 tot 2030 (10 jaar) zien we vanuit kansrijke doelgroepen een jaarlijkse potentiële
marktvraag naar circa 3.380 tot 3.960 woningen.
• De jaarlijkse marktvraag wordt voor ruim 34% vertegenwoordigd door jonge stellen en alleenstaanden.
Hoewel dit type huishoudens de komende jaren in omvang af neemt, is hun verhuisgeneigdheid ten
opzichte van andere huishoudenstypen groot. Dit stuwt de jaarlijkse marktvraag vanuit deze doelgroep.
• Ook nemen gezinnen een groot aandeel van de marktvraag in (30%). De relatief grote marktdruk vanuit
gezinnen komt onder andere voort uit een forse groei van deze doelgroep.
• Circa 15 tot 20% van de jaarlijkse marktvraag komt vanuit de 65+ huishoudens. Hoewel de groep
oudere huishoudens de komende 10 jaar fors groeit, is hun effectieve vraag relatief beperkt door hun
lage verhuismobiliteit (een gezin verhuist circa 2 tot 3 keer vaker dan een 65-plushuishouden, zie tabel
1, kolom 6).
• Circa 60 tot 65% van de potentiële jaarlijkse marktvraag gaat uit naar een koopwoning, 25 tot 30% naar
een sociale huurwoning en 10 tot 15% naar een vrijesectorhuurwoning.
• Vooral gezinnen en alleenstaanden en stellen met een midden tot hoog inkomen zijn koop
georiënteerd.
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Tabel 6: potentiële jaarlijkse marktvraag in Westland per doelgroep naar eigendom en prijsklasse.
Doelgroepen

Leeftijd
en
samenstelling

Vroeg
Volwassen
(starters)
Veel voor weinig
(starters)

alleenst.
& stel
tot 35
jaar

Familie doorzon

gezinnen

Ruimtezoekers
voor de
kinderen
Jong geleerd,
oud gedaan
Woonerf
welgestelden
Suburbane
Senioren

alleenst.
& stel
35 - 64
jaar
alleenst.
& stel
65+

Ruim(t)e
genieters /
zilveren rand
Totaal kansrijke doelgoepen

Overige doelgroepen
Totale potentiële vraag per jaar

Inkomen*

Huur /
Sociaal
< € 740

Huur /
Vrije sector
> € 740

Koop /
sociaal
< € 225.000

Koop /
bereikbaar
€ 225.000 –
€ 310.000

laag

230 - 250

130 - 140

190 - 200

100 - 110

Koop /
middelduur
tot duur
€ 310.000 € 400.000
20 - 30

Koop /
middelduur
tot duur
€ 400.000 € 500.000
0 - 10

Koop /
duur
> € 500.000

midden &
hoog

20 - 30

40 - 50

160 - 170

190 - 200

90 - 100

20 - 30

0 - 10

laag &
midden

140 - 150

40 - 50

110 - 120

40 - 50

20 - 30

0 - 10

0 - 10

hoog

40 - 50

20 - 30

140 - 150

230 - 240

150 - 160

80 - 90

60 - 70

laag

130 - 140

10 - 20

30 - 40

10 - 20

0 - 10

0 - 10

0 - 10

midden &
hoog

50 - 60

30 - 40

120 - 130

100 - 110

50 - 60

30 - 40

10 - 20

laag

270 - 290

50 - 60

40 - 50

20 - 30

0 - 10

0 - 10

0 - 10

midden &
hoog

30 - 40

40 - 50

30 - 40

40 - 50

20 - 30

10 - 20

0 - 10

910 - 1.010

360 - 440

820 - 900

730 - 810

350 - 430

140 - 220

70 - 150

0 - 10
910 - 1.020

0 - 10
360 - 450

0 - 10

10 - 20
2.120 - 2.530

Bron: Primos 2019, WoON2018 & WoON2015. Bewerking Stec Groep (2020). Afronding kolom 4 t/m 10 op tientallen. Hierdoor kunnen
optellingen verschillen *Inkomensgrenzen: tot € 36.798 (laag), € 36.798 tot € 47.040 (midden) en € 47.040 + (hoog). Dominante
voorkeuren van iedere doelgroep zijn groen gearceerd.

Circa 75 tot 85% van de totale marktvraag van kansrijke huishoudens gaat uit naar woningen in het
betaalbare segment.
• De marktvraag van kansrijke huishoudens naar woningen in het betaalbare segment gaat voor circa 30
tot 35% uit naar sociale huur, 10 tot 15% naar vrijesectorhuur en 50 tot 55% naar een woning in het
koopsegment tot € 310.000.
• Zo’n 65 tot 75% van alle koop georiënteerde huishoudens geeft de voorkeur aan een koopwoning in
het segment tot € 310.000. In werkelijkheid koopt 30% van de kopers een woning in dit segment (zie
tabel 2), mogelijk omdat er relatief weinig woningen tot € 310.000 te koop staan (15% van totale
aanbod is woning tot € 310.000).
Let wel, het gaat om een potentiële vraag. Dit is de vijver waaruit u vist. Slechts een deel van de
verhuisgeneigde huishoudens verhuist daadwerkelijk. Verder moet u huishoudens naar uw project
verleiden. U concurreert immers met andere nieuwbouwprojecten, die ook een deel van de koek
afsnoepen. Ook concurreert u met woningen die vrijkomen bij mutatie in de bestaande bouw.
Vooral voorkeur voor ruime woningen, maar niet in praktijk niet altijd haalbaar
Naast dat we de voorkeur voor prijsklasse en eigendom in beeld brengen, doen we dat ook voor de
omvang van een woning. In onderstaande figuur is per doelgroep weergegeven welke voorkeuren zij
hebben met betrekking tot de omvang van een woning. Voor alle doelgroepen geldt dat zij de grootste
voorkeur hebben voor een woning vanaf 120 vierkante meter. Kanttekening hierbij is dat wens voor een
bepaald type woning in de praktijk anders kan uitpakken wanneer ook rekening wordt gehouden met de
betaalbaarheid van een woning. Voor de doelgroepen ‘vroeg volwassen’, ‘jong geleerd, oud gedaan’ en
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‘suburbane senioren’ is het vanuit het betaalbaarheidsperspectief bijvoorbeeld minder realistisch dat zij in
een woning groter dan 120 m² landen.
Figuur 7: percentage vraag per doelgroep naar omvang woning
0%

10%

Vroeg Volwassen

20%

22%

40%

13%

60%

21%

23%

12%

50%

15%

Veel voor weinig 1% 12%
Familie doorzon

30%

80%

7%

19%
14%

70%

90%

100%

36%
45%

13%

48%

tot 60 m²
60-80 m²

Ruimtezoekers voor de kinderen 2%4% 9%
Jong geleerd, oud gedaan

18%

Woonerf welgestelden

5% 9%

Suburbane Senioren
Ruim(t)e genieters / zilveren rand

10%
24%
20%

14%
9%

74%

18%
14%

Bron: Primos 2019, WoON2018. Bewerking Stec Groep (2020).

15%

5%

13%
20%
27%

80-100 m²
37%

vanaf 120 m²

53%
4%
14%

100-120 m²

44%
36%
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2.6 Kwantitatieve woningbehoefte: ruimte voor toevoeging 4.370 woningen tot 2030
In deze paragraaf gaan we in op de wisselwerking tussen marktvraag en bestaande voorraad: welke vraag
kan worden bediend met het bestaande woningaanbod en in welk segment zijn nog nieuwe woningen
nodig?
In onderstaande figuren simuleren we de woningmarktbehoefte in de komende 10 jaar. Door vrijkomend
aanbod met de vraag (op basis van WoON2015, WoON2018 en Primos 2019) te salderen ontstaat een beeld
van de netto behoefte. Dit doen we op basis van het doorstroommodel. Daarin worden de verschillende
prognoses gecombineerd om over een langere termijn uitspraken te kunnen doen. Op basis van het model
zien we dat tot 2030 de vraag naar grondgebonden woningen jaarlijks af zal nemen. De vraag naar
appartementen en nultredenwoningen 1 is de eerste twee jaar negatief. Vanaf 2022 stijgt de vraag langzaam
en vanaf 2025 stabiliseert de vraag zich tot circa 100 woningen per jaar.
Figuur 8: additionele woningbehoefte over de periode 2020-2030 uitgesplitst naar type op basis van
het doorstroommodel
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Bron: Primos 2019, WoON 2015, WoON 2018, bewerking Stec Groep (2020).

In de praktijk wel behoefte aan toevoeging sociale huurwoningen
Bovenstaande figuur geeft voor de periode tot 2023 een theoretisch overschot van sociale huurwoningen
weer en op de langere termijn (tot 2030) een behoefte. We benadrukken daarbij dat het model uitgaat van
een optimaal gebruik van de bestaande/huidige woningvoorraad in Westland (zie ook tekstbox over de
werking van het Doorstroommodel op de volgende pagina). Door het scheefwonen in de bestaande sociale
voorraad zijn deze woningen nu niet beschikbaar voor de doelgroep. Daardoor is er in de praktijk ook op de
korte termijn een behoefte aan nieuwe sociale huurwoningen om de doelgroep passend te kunnen
huisvesten.

Appartementen en nultredenwoningen zijn appartementen (met lift) of levensloopbestendige grondgebonden woningen.
levensloopbestendige grondgebonden woningen zijn idealiter nultreden. Brede deurposten, geen drempels en gemakkelijk toe te
voegen ruimtes (zoals een slaapkamer) op de begaande grond maken de woning geschikt voor ouderen.

1
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Additionele behoefte: circa 2.270 grondgebonden en 2.100 appartementen/nultredenwoningen
De prognoses gecombineerd geeft voor de periode 2020 - 2030 een totale behoefte van circa 2.270
grondgebonden woningen en 2.100 appartementen/nultredenwoningen. De vraag naar koopwoning blijft
daarbij groter dan de totale vraag naar woningen in het sociale- en vrijesectorhuursegment.
Figuur 9: additionele behoefte voor de periode 2020-2030 uitgesplitst naar type en eigendomsvorm op
basis van het doorstroommodel.

Appartement /
nultreden*
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2.155
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770
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Bron: Primos 2019, WoON 2015, WoON 2018, bewerking Stec Groep (2020). *Nultredenwoning: basisfuncties (woonkamer, kleuken,
docuhe, wc en minimaal 1 slaapkamer) zijn gelijkvloers. Dit kunnen zowel appartementen als grondgebonden nultredenwoningen zijn.

UITLEG STEC-DOORSTROOMMODEL
Het doorstroommodel is een methode om de opgave in de woningmarkt te benaderen. Het is een
dynamisch en vraaggestuurd model dat jaarlijks de vraag en het aanbod van woningen tegen elkaar afzet.
De bestaande voorraad, het verhuisgedrag en demografische ontwikkelingen liggen hieraan ten
grondslag. Het model simuleert de jaarlijkse in- en uitgaande verhuizingen op basis van verhuis- en
woonwensen (WoON 2015 & WoON 2018). Zo ontstaat een vraag-aanbodconfrontatie die per saldo een
jaarlijkse opgave oplevert.
Het doorstroommodel is een theoretische benadering. De uitkomsten moeten als indicatief worden
beschouwd. Het is een ideaalscenario op basis van verhuis- en woonwensen en volledige keuzevrijheid.
De woningmarkt is een aanbodmarkt, waardoor huishoudens in de praktijk ander gedrag kunnen
vertonen dan op basis van hun woonwensen kan worden verwacht. Ook de neemt de betrouwbaarheid
van demografische prognoses af naarmate we verder vooruit kijken.
Grotere opgave sociale huur door regionale afspraken
Op basis van ons doorstroommodel komen we tot een cumulatieve opgave van circa 535 sociale
huurwoningen in de periode 2020-2030 om in de sociale woningbehoefte in Westland te kunnen voorzien.
De gemeente Westland heeft samen met de andere gemeenten in de regio Haaglanden ook afspraken
gemaakt over de regionale opgave binnen de sociale huur. Om de opgave beter te spreiden over de regio
moet de gemeente meer sociale huurwoningen bouwen dan nodig zijn op basis van de gemeentelijke
behoefteraming 2. In het referentiescenario van ABF wordt uitgegaan van een opgave van circa 380 sociale
huurwoningen tussen 2019 en 2030. Het scenario ‘meer evenwicht’ gaat uit van een opgave van circa 3.500
sociale huurwoningen om ook de regionale vraag (inclusief een meer gelijkmatige spreiding vanuit onder
andere Den Haag en Delft) op te kunnen vangen. Beide scenario’s zijn gebaseerd op de
woningbehoefteraming (WBR) 2019 van de Provincie Zuid-Holland, onze raming is gebaseerd op de meest
actuele prognose van ABF, de Primos 2020.

2

Op basis van ABF-rapport ‘naar meer evenwicht in Haaglanden’ van december 2019
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2.7 Concurrentiepositie
Vervolgens bekijken we in hoeverre in deze behoefte al wordt voorzien in planaanbod en waar per saldo
dus nog veel marktruimte / behoefte is.
Op basis van de beschikbare gegevens omtrent de plancapaciteit 3 van de gemeente Westland schatten we
in dat er voor de periode 2020 tot 2030 plannen zijn voor circa 5.500 tot 5.600 woningen. Het merendeel
van alle woningen landt in plannen voor de komende 5 jaar. Onbekend is welk aandeel hard en welk
aandeel zachte plannen betreft. Op basis van eerdere ontvangen gegevens van de gemeente Westland 4 en
de inventarisatie plancapaciteit van ABF (oktober 2019) doen we de aanname dat circa 70 tot 80% van alle
plannen harde plancapaciteit betreft: circa 4.160 woningen. We verwachten dat dit inclusief circa 600
woningen in Waelpolder is. Exclusief de geplande woningen in Waelpolder gaat het om harde plannen
voor circa 3.560 woningen. Daarmee is er de komende 10 jaar naar verwachting nog ruimte voor de
toevoeging van circa 810 woningen in harde plannen.
Figuur 10: Inschatting van de confrontatie woningbehoefte en plancapaciteit Westland 2020 - 2030
Woningbehoefte Westland tot 2030
Harde plancapaciteit tot 2030 (excl.
Waelpolder)
Planruimte
0
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1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

Bron: Gemeente Westland (2020), Gemeente Westland (2018), Primos (2019), ABF (2019), bewerking Stec Groep (2020).

Circa 81% van de woningen in de plannen (exclusief deelgebied Waelpolder) betreft een grondgebonden
woningen, waarvan het grootste deel rijwoningen. De landt de meerderheid (ruim 68%) van alle
woningen in het dure koopsegment vanaf € 310.000. Zie onderstaande figuur.
Figuur 11: Type woningen naar type (links) en prijsklasse (rechts) op basis van plancapaciteit
gemeente Westland
2%
7%

7%
19%

15%

4%

Sociale huur (<€740)
3%

Appartement

Vrije sectorhuur
(>€740)

Rijwoning
19%

2-1 kap
vrijstaand
57%

kavels

68%

Koop goedkoop
(<€198.500)
Koop middelduur
(€198.500 - €310.000)
Koop duur (>€310.000)

Bron: plancapaciteit gemeente Westland (juni 2020), bewerking Stec Groep (2020).

Op basis van de plancapaciteit kan de verwachting worden uitgesproken dat er tot 2030 sprake is van
relatief veel concurrerend aanbod in soortgelijke nieuwbouwprojecten in Westland. Veel van de geplande

3
4

Ontvangen van de gemeente Westland (per juni 2020).
Op basis van plancapaciteit gemeente Westland eind 2017, ontvangen mei 2018.
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ontwikkelingen zullen hierdoor direct concurreren met uw project. Onderstaande tabel toont een selectie
van deze mogelijk concurrerende plannen.
Tabel 7: Selectie van nieuwbouwprojecten met grondgebonden woningen en appartementen in
Westland: plaatje, omschrijving aantallen en woningtypes, oplevering, concurrentiekracht ten opzichte
van Waelpolder (+ en -)
Nr

Project

1

Brandmeester, Naaldwijk

Aantal
woningen
36

Planning

Kenmerken

Oplevering
onbekend

Appartementen
Type: Koop
Oppervlakte: 75 tot 100 m²
Prijs: n.n.b.

Beoordeling
Concurrentiekracht
Vergelijkbaar
+/-

Bijzonderheden: voormalige
brandweerkazerne,
gelijksvloers wonen, nabij
centrum.
2

Van Buyten, Poeldijk

53

Verkoop
gestart

Vrijstaand, twee-ondereen-kap, geschakeld,
herenhuis en hoekwoning.
Type: Koop
Oppervlakte: 140 tot 227 m²
Prijs: € 395.000 tot € 769.000
v.o.n.

Vergelijkbaar

+/-

Vergelijkbaar.
Hogere prijsstelling
zal andere
doelgroep aan
kunnen trekken.

+/-

Vergelijkbaar.
Trekt mogelijk
andere doelgroep
door ligging in
dorpskern

+/-

Vergelijkbaar

+/-

Bijzonderheden: deel
huizen grenst aan voorzijde
aan water
3

Glaszicht (fase 2), Maasdijk

4

Verkoop
gestart

Twee-onder-een-kap
Type: Koop
Oppervlakte: 186 tot 194 m²
Prijs: € 647.500 tot
€ 677.5000 v.o.n.
Bijzonderheden: royale
woningen

4

Nieuw Ambacht, ‘sGravenzande

70

Bouw
gestart

Appartementen
Type: Koop
Oppervlakte: 45 tot 145 m²
Prijs: n.b.
Bijzonderheden:
gelijksvloers wonen, drie
royale penthouses

5

De Blauwe Kreken, Poeldijk

44

Verkoop
gestart

Twee-onder-een-kap,
tussen- en hoekwoning
Type: koop
Oppervlakte: 125 tot 181 m²
Prijs: € 364.850 tot € 644.850
v.o.n.
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6

7

Natuurlijk wonen, ’sGravenzande

Graf van Zande (fase 1), ’sGravenzande

53

41

Verkoop
gestart

Bouw
gestart

Vrijstaand, twee-ondereen-kap en tussen- en hoek
woningen
Type: koop
Oppervlakte: 125 tot 179 m²
Prijs: € 349.500 tot € 900.000
v.o.n.
Bijzonderheden: deel
kavels grenzend aan water
en enkele luxe villa’s met
zeer riante kavels.
Appartementen en
tussenwoningen
Type: koop
Oppervlakte: 112 tot 146 m²
Prijs: € 345.000 tot € 630.000
v.o.n.
Bijzonderheden:
gelijksvloers wonen, drie
royale penthouses

Bron: Nieuwbouw-Westland, (2020), bewerking Stec Groep (2020).

Vergelijkbaar.
Deels hogere
prijsstelling
waardoor andere
doelgroep
aangetrokken kan
worden.

+/-

Vergelijkbaar

+/-
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2.8 Planoptimalisaties en adviezen
Planoptimalisatie Waelpolder
In deze sub paragraaf doen we enkele eerste suggesties die ontwikkeling van Waelpolder kunnen
versterken:
• Zet in op een diversificatie van uw programma met woningen in het sociale huursegment, de
vrijesectorhuur en het koopsegment. Circa 30% van de potentiële jaarlijkse marktvraag gaat uit naar
een sociale huurwoning, 5% naar goedkope koop, 20% naar middeldure koop of huur en 45% naar
dure koop.
• Realiseer voornamelijk woningen in het betaalbare segment. Circa 75 tot 85% van de totale
marktvraag van kansrijke huishoudens gaat uit naar woningen in het betaalbare segment. De vraag
naar woningen in het betaalbare segment gaat voor circa 30 tot 35% uit naar sociale huur, 10 tot 15%
naar vrijesectorhuur en 50 tot 55% naar een woning in het koopsegment tot € 310.000.
• Zet in op de ontwikkeling van koopwoningen in het segment tot € 310.000. De vraag naar
koopwoningen is groot, waarbij vooral vraag is naar woningen in het betaalbare koopsegment tot €
310.000. Daarmee spreekt u de grootste doelgroep aan. Zo’n 65 tot 75% van alle koop georiënteerde
huishoudens geeft de voorkeur aan een koopwoning in het segment tot € 310.000. U kunt er daarnaast
voor kiezen om op enkele plekken (bijvoorbeeld aan de rand van het plangebied) enkele woningen te
realiseren in een duurder segment: 5 tot 10% van de kopers heeft de voorkeur voor een woning boven
de € 400.000. Vooral gezinnen en alleenstaanden en stellen met een midden tot hoog inkomen zijn
koop georiënteerd. Door daarnaast een deel van de ruimte voor dure koopwoningen binnen het project
te reserveren voor zelfbouwkavels spreekt u een bredere doelgroep aan en bevorderd u de
differentiatie binnen de wijk.
• Zet in op de ontwikkeling van levensloopbestendige woningen. Het aantal huishoudens van 65 jaar
en ouder in Westland neemt de komende jaren fors toe, waardoor ook de vraag naar geschikte
woningen voor deze oudere doelgroep sterk toeneemt. U bedient de 65+ huishoudens met
levensloopbestendige (grondgebonden) woningen in Waelpolder, zoals appartementen,
benedenwoningen, patiowoningen of bungalows. Levensloopbestendige woningen zijn idealiter
nultreden, hebben brede deurposten, geen drempels en/of zijn gemakkelijk aan te passen door de
mogelijkheid om een slaapkamer en badkamer te realiseren op de begane grond. Met dit type woning
speelt u in op de toenemende vergrijzing en onderscheid u zich van andere concurrerende projecten
met grondgebonden nieuwbouwwoningen. De levensloopbestendige (grondgebonden) woning is
vooral kansrijk nabij voorzieningen. Het noordoostelijk deel van uw plangebied vinden wij dan ook het
meest kansrijk voor de realisatie van dit type woning.
• Creëer verschillende woonmilieus om eentonigheid en uniformiteit te voorkomen. Dit kunt u doen
door het plangebied op te delen in kleinere projecten. Realiseer verschillende woningtypen en groottes
binnen de kleinere projecten. Maak onderscheid door in te zetten op architectuur en inrichting van de
openbare ruimte.
• Let bij de ontwikkeling op het groene karakter van het project. Een groene uitstraling zal vooral de
doelgroep jonge stellen, gezinnen en ouderen aanspreken. Zij zijn veelal op zoek naar ruimte (voor hun
kinderen). Door bij de ontwikkeling van woningen ook aandacht te hebben voor het behouden en
verbeteren van bestaand groen, en het inpassen van speelvoorzieningen en een wandelroute verbetert
u de aantrekkelijkheid van de leefomgeving voor de kansrijke doelgroepen.
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Adviezen met betrekking tot Woningbouwimpulsregeling
Ter aanvulling op ons marktonderzoek leest u hieronder onze adviezen met betrekking tot de
aandachtspunten die het Rijk benoemt voor de Woningbouwimpulsregeling ten aanzien van
betaalbaarheid en doelgroepen.
Beschrijf de betaalbaarheid van de woningen en ga hierbij in op de volgende aspecten:
1. In hoeverre worden
maatregelen getroffen om
te garanderen dat het
beoogde aantal betaalbare
huur- en koopwoningen
daadwerkelijk gerealiseerd
wordt?

2. Welke eisen worden aan
deze woningen gesteld?
(zoals eisen rondom het
langjarig betaalbaar houden
en het oppervlak van de
woningen)

Borging van het aantal betaalbare huur- en koopwoningen in het plan kan op verschillende
manieren: (1) publiekrechtelijk via het bestemmingsplan, (2) via een privaatrechtelijke
overeenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar of (3) een combinatie van beiden.
In het bestemmingsplan heeft u de mogelijkheid categorieën sociale huur, sociale koop en
middenhuur op te nemen. Voor middenhuur is een separate doelgroepen- of
middenhuurverordening nodig. Voor sociale koop geldt een bovengrens van € 200.000, die naar
verwachting in 2021 wordt opgetrokken naar de NHG-grens van € 310.000 (prijspeil 2020).
Privaatrechtelijke afspraken kennen meer contractvrijheid, waardoor u meer gedetailleerd kunt
afspreken welke voorwaarden gelden. U kunt hierin ook afspraken maken over een termijn waarop
de woningen gebouwd moeten worden.
Ook dit kunt u vastleggen in het bestemmingsplan en/of privaatrechtelijke overeenkomsten. Het
betaalbaar houden van woningen kan op verschillende manieren:
• Voor sociale huurwoningen op te nemen in het bestemmingsplan kunt u via de
doelgroepenverordening vastleggen hoe lang deze minimaal geëxploiteerd moeten worden in het
sociale segment.
• Voor middenhuurwoningen geldt dat u in een zelfde doelgroepenverordening (of
middenhuurverordening) een minimale exploitatieduur kunt vastleggen en voorwaarden kunt
stellen aan aanvangshuren en indexatie daarvan. Privaatrechtelijk zijn ook koppelingen tussen
huurprijs en vierkante meters mogelijk.
• Voor sociale koopwoningen kunt u publiekrechtelijk geen afspraken maken over het langjarig
betaalbaar houden van de woningen. Deze betaalbaarheid van de woning wordt bepaald door
vraag en aanbod. We adviseren u daarom vooral in te zetten op de marktconformiteit van de
betaalbare koopwoningen: een passend metrage bij een passende prijs. Bij een scheve
verhouding tussen beiden bestaat de kans dat betaalbare koopwoningen snel het betaalbare
segment ontstijgen, waardoor behoud van betaalbaarheid niet slaagt.

Ter overweging: als u de betaalbaarheid van betaalbare koopwoningen toch maximaal wilt borgen,
dan kunt u een koopgarantconstructie overwegen. Dit is een (erfpacht)constructie waarbij de
gemeente (of ontwikkelaar) korting geeft op de aankoopprijs van de woning, die wordt verrekend
bij doorverkoop. De gemeente of ontwikkelaar heeft daarbij een terugkoopplicht. Er ontstaat een
repetitief proces dat langdurige betaalbaarheid van de woningen borgt. Een koopgarantconstructie
vraagt o.a. om oprichting van een grondverwervings- en terugkoopfonds.
Beschrijf welke doelgroepen bereikt worden en ga hierbij in op de volgende aspecten:
3. In hoeverre maatregelen
getroffen zijn of worden om
een menging van
doelgroepen te bereiken;

4. In hoeverre specifiek
gebouwd gaat worden voor
bepaalde doelgroepen;
5. In hoeverre maatregelen
getroffen worden om
woningen aan bepaalde
doelgroepen toe te wijzen.

Menging van doelgroepen borgt u op verschillende manieren:
• Programmamix van diverse woningbouwcategorieën – zoveel mogelijk gespikkeld - in het
bestemmingsplan.
• Toewijzingsregels voor sociale huur, sociale koop en middenhuurwoningen in een doelgroepen(of middenhuur)verordening. Hierin kan een gemeente bijvoorbeeld als voorwaarde opnemen dat
de woningen aan bepaalde inkomensgroepen moeten worden verkocht/verhuurd.
• In de huisvestingsverordening kan een gemeente specifieke woningbouwcategorieën (alleen in
de huur) aanwijzen die vergunningplichtig zijn. Aan de vergunningsaanvraag kunnen
voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van het inkomen. Om specifieke
woningbouwcategorieën aan te wijzen is het nodig de schaarste in het desbetreffende segment
aan te tonen.
Door woningbouwcategorieën te bestemmen in het bestemmingsplan, gekoppeld aan de
doelgroepenverordening, borgt u hoeveel gebouwd voor specifieke doelgroepen.
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Bijlage: Kansrijke
doelgroepen
Naam doelgroep

JULB (jong urbaan, laag budget)

Woonmilieu

Leeftijd en
samenstelling

Inkomen*

Stedelijk

alleenstaanden &
stellen tot 35 jaar
alleenstaanden &
stellen tot 35 jaar
alleenstaanden &
stellen tot 35 jaar
gezinnen
gezinnen
alleenstaanden en
stellen 35 - 64 jaar
alleenstaanden en
stellen 35 - 64 jaar
alleenstaanden en
stellen 65+
alleenstaanden en
stellen 65+
alleenstaanden &
stellen tot 35 jaar
alleenstaanden &
stellen tot 35 jaar
gezinnen
gezinnen
alleenstaanden en
stellen 35 - 64 jaar
alleenstaanden en
stellen 35 - 64 jaar
alleenstaanden en
stellen 65+
alleenstaanden en
stellen 65+
alleenstaanden &
stellen tot 35 jaar
alleenstaanden &
stellen tot 35 jaar
gezinnen
gezinnen
alleenstaanden en
stellen 35 - 64 jaar
alleenstaanden en
stellen 35 - 64 jaar
alleenstaanden en
stellen 65+
alleenstaanden en
stellen 65+

laag

JUMI (Jong, Urbaan, MiddenInkomen)
Yuppies
Geboren en getogen
Stads-elite
KISS (klein inkomen, stedelijke setting)
Midlife, Mid-City
Oudere eenvoud stedelijk
Stedelijk genieten
Vroeg Volwassen (starters)

Suburbaan

Veel voor weinig (starters)
Familie doorzon
Ruimte en Gemak
Jong geleerd, oud gedaan
Woonerf Welgestelden
Suburbane Senioren
Ruim(t)egenieters / zilveren rand
JOLO (JOng LOkaalgebonden)
Blijvers en Terugkeerders
Rurale ruimtezoekers gezin
Gegoed ruraal gezin
Blijf-in-de-wijkers
Stadsontwijkers / Off the (Urban) grid
Landelijke eenvoud
Landelijke luxe

Landelijk

Aandeel
Nederland
4,8%

Westland**
0,0%

midden

1,0%

0,0%

hoog

2,2%

0,0%

laag en midden
hoog
laag

6,0%
9,6%
6,4%

0,0%
0,0%
0,0%

midden en hoog

7,8%

0,0%

laag

6,5%

0,0%

midden en hoog

3,2%

0,0%

laag

2,3%

6,6%

midden en hoog

1,9%

5,6%

laag en midden
hoog
laag

4,0%
11,0%
4,1%

8,8%
28,8%
6,4%

midden en hoog

7,2%

15,6%

laag

6,8%

17,8%

midden en hoog

4,8%

9,7%

laag

0,4%

0,0%

midden en hoog

0,4%

0,0%

laag
midden en hoog
laag

0,6%
3,7%
0,9%

0,0%
0,3%
0,1%

midden en hoog

1,9%

0,1%

laag

1,5%

0,1%

midden en hoog

1,1%

0,1%

Bron: Stec Groep (2020). *Inkomensgrenzen: tot € 36.798 (laag), € 36.798 tot € 47.040 (midden) en € 47.040 + (hoog). ** indicatief op basis
van Stec-doelgroepenindeling.

21

Markttoets (deel) project Waelpolder
20.167

Omschrijving suburbane huishoudens
De ‘vroeg volwassen’ (starters) doelgroep
zijn jonge alleenstaanden en stellen met
een laag inkomen die uit huis gaan of voor
het eerst gaan samenwonen. De voorkeur
van deze doelgroep gaat doorgaans uit naar
een eengezinswoning, maar door hun
beperkte bestedingsruimte zijn ze beperkt in
hun woonkeuze. Voor alleenstaanden
behoort een appartement ook tot de
mogelijkheid. De vroeg volwassen
doelgroep landt daardoor in het goedkope
koopsegment of de sociale huur. Ze
hechten waarde aan het hebben van een
eigen auto, zodat werk in de regio goed
bereikbaar is.

De ‘veel voor weinig’ (starters) doelgroep
kiest vooral vanwege de relatieve
betaalbaarheid ten opzichte van andere wijken
en dorpsen in Westland voor een
grondgebonden nieuwbouwwoning in
Waelpolder. Zij maken een rationele afweging:
in Waelpolder krijgen ze meer vierkante
meters voor hetzelfde bedrag; ‘value for
money’. De ‘veel voor weinig’ doelgroep heeft
een grote voorkeur voor een ruime
grondgebonden woning. Ze landen daardoor
in de grotere (koop) woningen in Waelpolder,
die ze dankzij hun goede financiële positie
kunnen veroorloven. U maakt de woningen in
Waelpolder aantrekkelijk voor deze doelgroep
door extra in te zetten op duurzaamheid.

De ‘familie doorzon’ (gezinnen met een laag
en middeninkomen) kiezen voor een
grondgebonden koopwoning in Waelpolder
omdat ze een volgende stap willen maken in
hun woon carrière. Een deel van de ‘familie
doorzon’ doelgroep woont nu in een sociale
huurwoning maar wil naar een koop- of
vrijesectorhuurwoning verhuizen, passend bij
hun groeiende inkomen. Hun voorkeur gaat
uit naar een grondgebonden koopwoning
met een tuintje. Daardoor landen ze in de
kleinere en daardoor betaalbare
gezinswoningen in Waelpolder. Het zijn auto
georiënteerde gezinnen, afkomstig uit de
directe omgeving. De aanwezigheid van
scholen en andere voorzieningen maakt uw project aantrekkelijk voor deze doelgroep.

Markttoets (deel) project Waelpolder
20.167

22

De ‘ruimtezoekers voor de kinderen’
(gezinnen met een hoog inkomen) die voor
een grondgebonden woning in Waelpolder
kiezen zijn gericht op luxe en comfort. Ze
kiezen voor een grondgebonden woning
met tuin en voldoende ruimte voor de
kinderen. Het is een doelgroep die kiest
voor karakter en eigenheid en heeft een
grote voorkeur voor een koopwoning.
Onderscheidende architectuur en een hoog
afwerkingsniveau sluiten aan bij de eisen
en levensstijl waaraan deze doelgroep haar
identiteit ontleent. De buurt waar je woont,
en de uitstraling van het huis, en de straat
doen ertoe. Belangrijk ook is er te wonen
met andere gezinnen die grofweg dezelfde
verwachtingen hebben. Het comfort van
nieuwbouw maakt dat zij voor Waelpolder
kiezen.
De groep ‘Jong geleerd, oud gedaan’ zijn
alleenstaanden en stellen van middelbare
leeftijd met een laag inkomen. Ze zijn door het
beperkte budget beperkt in de woonkeuze en
tonen daarmee gelijkenis met de groep ‘vroeg
volwassen’. De ‘Jong geleerd, oud gedaan’
groep is auto georiënteerd en veelal
woonachtig in een sociale huurwoning. Ze
hechten veel waarde aan de wijk waarin ze
wonen omdat familie en vrienden ook in
dezelfde wijk wonen. Ze landen in Waelpolder
omdat ze elders geen sociale huurwoning
kunnen bemachtigen, of juist kiezen voor het
comfort van een nieuwbouwwoning.

‘Woonerf welgestelden’ zijn alleenstaanden
en stellen tussen de 35 en 65 jaar met een
midden tot hoog inkomen. Ook voor hen is
Waelpolder een interessante locatie. Het gaat
om relatief vermogende huishoudens (vaak
tweeverdieners) met een of twee auto’s. Zij
zijn carrièregericht, suburbaan georiënteerd,
en onderscheiden zich daarmee van de meer
stedelijk georiënteerde alleenstaanden en
stellen in dezelfde leeftijdscategorie. Een
ruime woning met het oog op kinderen
hebben zij niet nodig. Wel kiezen ze bewust
voor de ruimte van een eengezinswoning met
tuin, gelegen in een rustige en groene
omgeving. In de buurt is het belangrijk dat je
kunt sporten, en dat voorzieningen nabij zijn.
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‘Suburbane Senioren’ zijn oudere
huishoudens met een laag inkomen. Het zijn
huishoudens die een grondgebonden
woningen inruilen voor een gelijkvloers
appartement. Door hun lage inkomen zijn zij
vaak aangewezen op het sociale huursegment.
Ze landen vaak in gelijkvloerse appartementen
in kleinschalige complexen. Laagdrempelige
voorzieningen zoals een buurthuis zijn voor
hen belangrijke ontmoetingsplekken. Ze
wonen graag in de nabijheid van
zorgvoorzieningen, zoals de huisarts, een
apotheek. Omdat de eigen
vervoersmogelijkheden afnemen zijn zij vaker
aangewezen op het openbaar vervoer.

De ‘ruim(t)e genieters / zilveren rand’ zijn
alleenstaanden en stellen vanaf 65 jaar met
een midden tot hoog inkomen. Ze wonen nu
nog in een grote vrijstaande woning die niet
geschikt is als levensloopbestendige
woning. Deze oudere huishoudens hebben
in toenemende mate de voorkeur voor een
appartement of gelijkvloerse woning (in het
huursegment). Dit als resultaat van een
afnemende vitaliteit en het feit dat men
zorgeloos wil wonen zonder het onderhoud
aan de woning of een tuin. Zij vinden een
veilige omgeving en een hoogwaardig
afgewerkt, ruim appartement van belang,
evenals een goede autobereikbaarheid. De
oudere huishoudens zijn doorgaans gesteld
op een beschutte omgeving, maar wonen bij
voorkeur op loopafstand van dagelijkse voorzieningen.
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1
1.1

INLEIDING
Aanleiding

Het project Waelpark in ’s-Gravenzande betreft de uitwerking van de in bestemmingsplan Het
Nieuwe Water (vastgesteld in mei 2009) aangegeven bestemming nader uit te werken
woongebied. Dit project is verdeeld in meerdere deelplannen.
Op dit moment vindt een stedenbouwkundig onderzoek plaats wat betreft de invulling van het
deelplan Waelpolder (zowel Noord en Zuid) met woningen, een school met kinderopvang, een
gezondheidscentrum en een eventuele recreatieve voorziening aan de Nieuwe Vaart.
Voor de afronding van dit onderzoek en daarin op te nemen bestemming is het van belang om
vast te stellen welke milieuzonering van invloed is op het gehele plangebied, zodat bij de
bestemmingen hiermee rekening kan worden gehouden. Deelplan Waelpolder Noord en Zuid
(verder aangeduid als het plangebied) wordt begrensd door de plandelen c.q.
bestemmingsplannen Rijnvaart en Dijckerwaal, alsmede de watergangen Nieuwe Vaart en
Poelwatering.
Het plangebied bevindt zich in de nabijheid van bedrijven. In deze notitie wordt daarom ingegaan
op de omgevingsaspecten geur, geluid en stof en vindt toetsing plaats aan hetgeen is gesteld in
de Richtlijn bedrijven en milieuzonering voor het toetsen van de verschillende milieucategorieën.
De resultaten van deze toetsing zijn beschreven in hoofdstuk 3.
De locatie is óók getoetst op de aanwezigheid van risicorelevante activiteiten die de
ontwikkelingen binnen het plangebied zouden kunnen belemmeren. De resultaten van deze
toetsing zijn beschreven in hoofdstuk 4.

1.2

Methode

Bedrijven en Milieuzonering
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang, dat bij de aanwezigheid van
bedrijven in de omgeving van milieugevoelige functies (zoals bijvoorbeeld woningen):
a. ter plaatse van deze gevoelige functies een goed woon- en leefmilieu wordt gegarandeerd;
b. rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en de milieuruimte van de betreffende
bedrijven.
Op basis van de VNG-publicatie ‘Bedrijven en Milieuzonering kan worden bepaald in hoeverre de
inrichtingen en bedrijven beperkend kunnen zijn voor het tot stand brengen van een goed woonen leefmilieu in hun omgeving. In deze uitgave zijn per (milieu)categorie bedrijvigheid
richtafstanden genoemd, die kunnen worden aangehouden ten einde de hinderlijke invloed van
bedrijfsactiviteiten op gevoelige functies te beperken. Hiertoe worden een zestal
milieucategorieën onderscheiden. Per milieucategorie is een richtafstand opgenomen, welke ten
opzichte van in de omgeving aanwezige gevoelige bestemmingen dient te worden aangehouden.
Deze richtafstand is gebaseerd op de als gevolg van de bedrijfsactiviteiten te verwachten
milieuhinder (vanwege geur, geluid, stof of gevaar). De VNG geeft in de richtlijn richtafstanden
voor milieubelastende functies gegeven zoals deze gelden ten opzichte van een “rustige
woonwijk” en van een “gemengd gebied”.
Externe veiligheid
In het onderzoek naar externe veiligheid wordt ingegaan op de externe veiligheidsaspecten die
kunnen zijn verbonden aan het project. Vervolgens wordt op basis van de professionele
risicokaart en informatie van derden een inventarisatie gemaakt van:
1. Risicorelevante bedrijven en activiteiten in de nabijheid van het plangebied.
2. Relevante transportroutes voor gevaarlijke stoffen.
In deze risicoanalyse worden risicovolle activiteiten in de nabijheid van het plangebied in kaart
gebracht die onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), Besluit externe veiligheid
transportroutes (Bevt) of Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) vallen. Verder wordt
2180720 Aqua-Terra Nova 302bAW_PB EV BMZ
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gekeken of er andere objecten in de omgeving bevinden die beschikken over een aan te houden
veiligheidsafstand of risicocontour (propaanreservoir, luchthaven, etc.)
Transportroutes voor gevaarlijke stoffen betreffen zowel verkeersroutes voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen over de weg als ondergrondse buisleidingen onder hoge druk. Vervoer van
gevaarlijke stoffen over het water en spoor komt in de omgeving niet voor en wordt in dit rapport
niet verder beschouwd. Geïnventariseerd wordt of aan de omliggende inrichtingen en
transportroutes veiligheidscontouren zijn verbonden en of deze van invloed zijn op het project.
In dit onderzoek is op een adequate en zorgvuldige wijze getracht een zo volledig mogelijk beeld
te schetsen van de externe veiligheidsrisico’s aan de hand van de meest recente en beschikbare
informatie. Niettemin kunnen aan dit onderzoek geen rechten worden ontleend.
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2

PLANGEBIEDGEGEVENS

2.1 Omschrijving voorgenomen wijzigingen plangebied
In het vigerende bestemmingsplan Het Nieuwe Water (vastgesteld in mei 2009) is het plangebied
in zijn geheel aangegeven als nader uit te werken woongebied. In de bestaande situatie bevindt
zich in het plangebied verspreid liggende woningen en agrarische bedrijven. In de te bestemmen
situatie zal het plangebied worden ingericht met woningen, een school met kinderopvang, een
gezondheidscentrum en een eventuele recreatieve voorziening aan de Nieuwe Vaart.
In figuur 2.1 is hoofdstructuur van het plangebied weergegeven zoals dit is aangegeven in het
masterplan Waelpark 2018. In het nog op te stellen bestemmingsplan zullen de bestemmingen
nader worden uitgewerkt.
Bestemde situatie

Bestaande situatie

Te bestemmen situatie

Figuur 2.1 Ligging plangebied bestemde situatie, bestaande situatie en nieuw te bestemmen situatie
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TOETS BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING

Voor het in beeld brengen van de ruimtelijke milieuzonering van bedrijven is gebruik gemaakt
van de systematiek zoals aangegeven in de VNG-publicatie ‘Bedrijven en Milieuzonering, editie
2009’. Deze publicatie geeft afstanden voor de milieuthema’s geur, stof, geluid en gevaar
gebaseerd op een gewenste omgevingskwaliteit geldend voor een ‘rustige woonwijk’ of een
vergelijkbaar omgevingstype. Aan de hand van een SBI-codering zijn voor deze thema’s
richtafstanden vastgesteld. Deze afstanden gelden als een handreiking voor een goede ruimtelijke
ordening. Op basis van jurisprudentie is afwijking mogelijk mits dit gemotiveerd en onderbouwd
plaatsvindt op basis van een milieukundig onderzoek.

3.1

Categorie bedrijven mogelijk in plangebied

Binnen het plangebied zelf is de huidige bestemde functie ‘Uit te werken Woongebied’. In de
nieuw te bestemmen situatie worden voornamelijk woningen gerealiseerd. Verder wordt een
school met kinderopvang en een gezondheidscentrum gerealiseerd. Basisscholen en kinderopvang
zijn op grond van de VNG publicatie in te delen in categorie 2 met een grootste richtafstand van
30 meter (bepalend is hierbij de afstand voor geluid). Een gezondheidscentrum is op grond van
de VNG publicatie in te delen in categorie 1 met een grootste richtafstand van 10 meter
(bepalend is hierbij de afstand voor geluid).
Deze richtafstanden zijn afgestemd op de omgevingskwaliteit die wordt nagestreefd in een
‘rustige woonwijk’. Geadviseerd wordt om de functies school met kinderopvang (met name de
buitenspeelplaats) en het gezondheidscentrum zodanig in te passen in het bestemmingsplan dat
aan deze richtafstand wordt voldaan tot omliggende woonbestemmingen.

3.2

Toets aan VNG-publicatie ‘Bedrijven en Milieuzonering’

Het plangebied wordt ingericht als woongebied met wijkgebonden voorzieningen. Op grond van
de VNG publicatie kan deze situatie het beste worden getypeerd als rustige woonwijk.
Ten noorden en zuiden van het plangebied zijn uit te werken en bestemde woongebieden
aanwezig. Deze gebieden zijn niet nader beschouwd.
Ten westen van het plangebied is het bedrijventerrein Teylingen gelegen. Het bedrijventerrein is
vrijwel volledig ingericht en laat op grond van de bestemmingsplannen Teylingen s-Gravenzande
(25-01-2011) en Teylingen VI (30-06-2015) de volgende milieucategorieën toe:
•
Bedrijven t/m milieucategorie 2 (groen gearceerd weergegeven in figuur 3.1)
•
Bedrijven t/m milieucategorie 3.1 (geel)
•
Bedrijven t/m milieucategorie 3.2 (oranje)
•
Bedrijven t/m milieucategorie 4.1 (rood)
Hiervoor gelden de volgende richtafstanden op grond van de VNG publicatie:
•
milieucategorie 2 : 30 meter (weergeven als groen gestreepte lijn in figuur 3.1)
•
milieucategorie 3.1 : 50 meter (geel)
•
milieucategorie 3.2 : 100 meter (oranje)
•
milieucategorie 4.1 : 200 meter (rood)
Ten oosten van het plangebied is een grotendeels ingericht glastuinbouwgebied aanwezig.
In bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Westland (19-12-2012) is langs de rand nabij het
plangebied de bestemming vrijwel geheel Agrarisch-Glastuinbouw. Glastuinbouwbedrijven zijn op
grond van de VNG publicatie in te delen in categorie 2 met een grootste richtafstand van 30
meter (bepalend is hierbij de afstand voor geluid). Deze richtafstand is in figuur 3.1 weergeven
als groen gestreepte lijn.
Deze richtafstanden zijn afgestemd op de omgevingskwaliteit die wordt nagestreefd in een
‘rustige woonwijk’.
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richtafstand
richtafstand
richtafstand
richtafstand

milieucategorie
milieucategorie
milieucategorie
milieucategorie

2 (30 meter)
3.1 (50 meter)
3.2 (100 meter)
4.1 (200 meter)

Figuur 3.1 Richtafstanden VNG publicatie

Geconcludeerd wordt dat de volgende milieuzones (richtafstanden) de geplande locaties voor
woningbouw overlappen:
bedrijfsbestemmingen t/m milieucategorie 3.2 en t/m milieucategorie 4.1 op bedrijventerrein
Teylingen,
Glastuinbouwbedrijven milieucategorie 2.
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Indien milieuzones een gewenste woningbouwlocatie overlappen kan volgens het stappenplan in
paragraaf 4.2 van de VNG publicatie als volgt worden gehandeld in stap 3 en 4 (stap 1 en 2 zijn
bovenstaand al uitgewerkt):
3. indien de milieuzones de gewenste woningbouwlocatie overlappen:
a. pas de woningbouwplannen aan, of;
b. ga na wat de werkelijke bedrijfsactiviteiten zijn. Indien de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten
kleinere richtafstanden opleveren, beoordeel dan of het benedenwaarts aanpassen van
richtafstanden in het – vigerende – bestemmingsplan wenselijk is. Overweeg dit ook los van
de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten, vanuit een langere termijn visie op de gewenste
ontwikkeling van het bedrijventerrein. Bestaande bedrijven kunnen immers vertrekken en
nieuwe bedrijven kunnen zich aandienen.
4. Indien de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten van de vestigde bedrijven strijdig zijn met de
gewenste woningbouw:
a. pas de woningbouwplannen aan, of;
b. doe gewenst vervolgonderzoek naar de daadwerkelijke milieubelasting van de bedrijven.
Uitwerking stap 3
Voor de bestemming Agrarisch-Glastuinbouw ten oosten van het plangebied komen de
daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten overeen met de bestemde bedrijfscategorie (milieucategorie 2)
en is deze stap niet toepasbaar (zie verder uitwerking stap 4).
Voor de bedrijfsbestemmingen t/m milieucategorie 3.2 en t/m milieucategorie 4.1 op
bedrijventerrein Teylingen is voor de percelen, die op minder dan 100 meter respectievelijk 200
meter van het plangebied zijn gelegen, de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten bepaald (screening
op basis van gegevens van het BAG, luchtfoto’s, streetview en bedrijfsgegevens op internet) en
ingedeeld in milieucategorieën.
richtafstand
richtafstand
richtafstand
richtafstand

milieucategorie
milieucategorie
milieucategorie
milieucategorie

2 (30 meter)
3.1 (50 meter)
3.2 (100 meter)
4.1 (200 meter)

bestemmingsplanvlak milieucategorie 3.2
binnen 100 m plangebied
bestemmingsplanvlak milieucategorie 4.1
binnen 200 m plangebied

Figuur 3.2 Geselecteerde milieucategorie 3.2 en 4.1 bestemmingsplanvlakken binnen 100 resp. 200 m
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bedrijfsbestemmingen t/m milieucategorie 4.1 op minder 200 m plangebied
adres

Aard bedrijf

Nobelstraat 8 BU2 t/m12

Bedrijfsverzamelgebouw
met units van 121-182 m2
Bedrijfsverzamelgebouw
met units van 202-285 m2
Bedrijfsverzamelgebouw
met units van 164-404 m2
Bedrijfsverzamelgebouw
met units van 67-248 m2
Bedrijfsverzamelgebouw
met units van 67-248 m2
Bedrijfsverzamelgebouw
met units van 137-250 m2
Aannemersbedrijf
(585m 2)
Bedrijfsverzamelgebouw
met units van 137-250 m2

Nobelstraat 9 BU1 t/m4
Nobelstraat 9 BU5 t/m7
en 11 t/m 11 BU4
Nobelstraat 10 BU 1 t/m 9
Nobelstraat 10 BU 2 t/m 8
Nobelstraat 12 BU 1 t/m 6
Nobelstraat 13
Nobelstraat 14 BU 1 t/m 6

SBI code 2008
(+nr)
niet nader bepaald

milieucategorie

41, 42, 43 (3)

2

niet nader bepaald

1 t/m 3.2 (4.1 praktisch
gezien niet mogelijk in
bedrijfsverzamelgebouw
met dergelijk klein
oppervlak)

Franklinstraat 6
Franklinstraat 2D t/m 2P

Kringloopwinkel
Bedrijfsverzamelgebouw
met industriefunctie van
65-451 m2 en kantoor
functie 660 m2

47
niet nader bepaald

Franklinstraat 11 en 17

Groothandel in
bakkersbenodigdheden
Productie ladders steigers
en trappen
Bouwadvies

4638, 4639

1 t/m 3.2 (4.1 praktisch
gezien niet mogelijk in
bedrijfsverzamelgebouw
met dergelijk klein
oppervlak)
1
1 t/m 3.2 (4.1 praktisch
gezien niet mogelijk in
bedrijfsverzamelgebouw
met dergelijk klein
oppervlak)
2

2562, 3311 (1)

3.2

63, 69tm71, 73,
74, 77, 78,
80tm82
niet nader bepaald

1

464, 46733
41, 42, 43 (3)
2562, 3311 (1)

2
2
3.2

Franklinstraat 9
Fultonstraat 10
Fultonstraat 8
Fultonstraat 6
Fultonstraat 4
Fultonstraat 3-5

Staat te koop/ te huur
160 m2 kantoor en 605
m3 bedrijfshal
Pleegzorg magazijn
Isolatiebedrijf
Nieuwbouw Boal
Ontwerp en productie
aluminium
kasdeksystemen

bedrijfsbestemmingen t/m milieucategorie 3.2 op minder 100 m plangebied
adres

Aard bedrijf

Buijs Ballotstraat 17 B

Onderdelenmagazijn
freshpack handling
systems
Aannemersbedrijf (421
m2)
Nobelstraat 18
Installatietechnisch bedrijf
Franklinstraat 17
Groothandel in
bakkersbenodigdheden
Franklinstraat 6 +
Groothandel in
buitenterrein achterzijde
kunststofproducten
Fultonstraat 11
Verkoop en reparatie
motoren
Marie Curiestraat 2
Aannemersbedrijf (145
m2)
Marie Curiestraat 4
Verhuur en verkoop licht,
beeld en geluidapparatuur
Tabel 3.3: aard bedrijven binnen geselecteerde vlakken met

SBI code 2008
(+nr)
466, 469

milieucategorie

41, 42, 43 (3)

2

41, 42, 43 (2)
4638, 4639

3.1
2

466, 469

2

451, 452, 454

2

41, 42, 43 (3)

2

466, 469

2

2

milieucategorie 3.2 en 4.1

Op de percelen met bedrijfsbestemmingen t/m milieucategorie 4.1 die gelegen zijn binnen 200
meter afstand van het plangebied bevinden zich bedrijven met de milieucategorieën 1 t/m 3.2.
Het ligt volgens de bedrijventerreinvisie van de gemeente niet in de lijn der verwachtingen dat
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zich hier nog bedrijven met milieucategorie 4.1 zullen gaan vestigen. Op de percelen met
bedrijfsbestemmingen t/m milieucategorie 3.2 die gelegen zijn binnen 100 meter afstand van het
plangebied bevinden zich bedrijven met de milieucategorie 2 of 3.1. Het ligt volgens de
bedrijventerreinvisie van de gemeente niet in de lijn der verwachtingen dat zich hier nog
bedrijven met milieucategorie 3.2 zullen gaan vestigen. De bedrijfsactiviteiten op bedrijventerrein
Teylingen zullen niet leiden tot een aantasting van een goed woon- en leefklimaat bij de
woningen in het plangebied.
In de bedrijventerreinvisie van de gemeente is hierover het volgende opgenomen:
“In de Bedrijventerreinenvisie 2013 -2020 (met een doorkijk naar 2030) wordt de visie uit de
Bedrijventerreinenvisie 2008 overgenomen en nader uitgewerkt voor wat betreft het
toetsingskader bij functiemenging. Oorspronkelijk zijn bedrijventerreinen ontstaan om
bedrijfsmatige functies van woongebieden te scheiden. De terreinen boden plaats aan
(milieu)hinderlijke bedrijven. In de loop der jaren zijn bedrijven echter steeds minder industrieel
en steeds dienstverlenender geworden. Door de 'verdienstelijking' van de bedrijven verandert het
bedrijfsmatige karakter van de Westlandse bedrijventerreinen. Het aandeel bedrijven uit lichtere
milieucategorieën neemt toe, waardoor veel terreinen de laatste jaren vaker gebruikt worden
voor functies als bouwmarkten, woonwinkels, kantoren en fitnessbedrijven. Hierdoor zijn
vestigingsmogelijkheden voor zwaardere activiteiten verder afgenomen. Door de aanwezigheid
van een kringloopwinkel, een bedrijf dat licht, beeld en geluidapparatuur verhuurt en verkoopt
en een bedrijfsverzamelgebouw op het bedrijventerrein Teylingen is er sprake van
functiemenging. Deze functiemenging leidt ertoe dat het bedrijventerrein niet meer geschikt is
voor zwaardere industriële activiteiten. In de bedrijventerreinenvisie is opgenomen dat een
uitbreiding van milieuhinderlijke bedrijven in de gemeente Westland niet wenselijk is en dat er
behoefte is aan gemengde zones om alternatieven te bieden voor publieksfuncties buiten de
dorpskernen.”
Verder wordt opgemerkt dat voor alle beschouwde bedrijfslocaties de bedrijfsactiviteiten reeds
beperkt zijn door de bestaande woningen aan de Braillestraat 2 t/m 24 en Franklinstraat 10. De
geplande inrichting van het plangebied als woongebied met wijkgebonden voorzieningen levert
voor deze bedrijfslocaties geen extra beperking op. Deze bestaande woningen zijn gelegen tussen
de betreffende bedrijfslocaties en het plangebied. De bedrijven op het bedrijventerrein moeten bij
deze bestaande woningen al voldoen aan de eisen voor geur, stof, geluid e.d. in het
Activiteitenbesluit of de omgevingsvergunning. Hierdoor kan worden gesteld dat bij de geplande
woningen, die op grotere afstand worden gerealiseerd, ruimschoots aan deze normen zal worden
voldaan. Door de aanwezigheid van de bestaande woningen is hierdoor in de praktijk voldoende
gewaarborgd naar de toekomst toe dat er sprake zal zijn van een goed woon- en leefklimaat bij
de woningen in het plangebied.
Gezien het bovenstaande wordt geconcludeerd dat de huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten
op bedrijventerrein Teylingen niet zullen leiden tot een aantasting van een goed woon- en
leefklimaat bij de woningen in het plangebied.
Uitwerking stap 4
Glastuinbouwbedrijven zijn op grond van de VNG publicatie in te delen in categorie 2 met een
grootste richtafstand van 30 meter (bepalend is hierbij de afstand voor geluid). Deze
richtafstanden zijn afgestemd op de omgevingskwaliteit die wordt nagestreefd in een ‘rustige
woonwijk’.

Tabel 3.4: richtafstanden VNG voor glastuinbouwbedrijven

De afstanden voor geur, stof en gevaar liggen niet over het plangebied. Alleen de afstand voor
geluid ligt net over het plangebied. Geluid bij glastuinbouwbedrijven ontstaat voornamelijk bij het
laden en lossen van teeltproducten en grondstoffen door vrachtwagens op het buitenterrein.
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Verder kan in beginsel geluid een relevant aspect zijn bij WKK-installaties. In de praktijk staan
deze echter opgesteld in geluid geïsoleerde ruimten waardoor deze niet tot geluidhinder zullen
leiden. Overige inpandige geluidbronnen (in kassen en werkruimten) dragen niet significant bij
aan de geluidproductie en zullen niet tot hinder kunnen leiden bij woningen in het plangebied. Het
merendeel van de glastuinbouwbedrijven wordt ontsloten via wegen ten oosten van deze
bedrijven en daarmee aan de zijde die van het plangebied afgekeerd is. Laad en losactiviteiten en
eventuele WKK-installaties zijn daarmee gelegen op veel meer dan 30 meter van het plangebied
en afgeschermd van het plangebied door de tussenliggende kassen. Op de enkele locaties waar
laad en los activiteiten wel plaatsvinden aan de westzijde van de glastuinbouwbedrijven is de
laad/loslocatie gelegen op ca. 30-40 meter van het plangebied. Verder is bij deze bedrijven geen
WKK-installatie aanwezig nabij het plangebied. De werkelijk geluidproductie van de
glastuinbouwbedrijven zal daarmee niet leiden tot een aantasting van een goed woon- en
leefklimaat bij de woningen in het plangebied. Op 2 onbebouwde percelen is nog de uitbreiding
van een glastuinbouwbedrijf mogelijk. Gezien de ligging van deze percelen ligt het in de lijn der
verwachting dat hier alleen uitbreiding van kassen worden gerealiseerd en geen ruimte voor
laad/losactiviteiten of ruimten voor technische installaties (zoals een WKK). Tegenover deze
percelen zijn overigens al bestaande woningen aanwezig waardoor nieuwbouwactiviteiten op deze
locaties reeds zijn beperkt zijn door de bestaande woningen. Geconcludeerd wordt dat de
bestemming Agrarisch-Glastuinbouw ten oosten van het plangebied nu en in de toekomst niet zal
leiden tot een aantasting van een goed woon- en leefklimaat bij de woningen in het plangebied.
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4
4.1

TOETS EXTERNE VEILIGHEID
Algemeen

Externe veiligheid richt zich op het beheersen van activiteiten die een risico voor de omgeving
kunnen opleveren, zoals milieurisico’s, transportrisico’s en risico’s die kunnen optreden bij de
productie, het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen in inrichtingen. Bij de (her)inrichting
van een gebied bepaalt de externe veiligheidssituatie mede de ruimtelijke (on)mogelijkheden.
In het kader van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), gelezen in samenhang met de regels
omtrent externe veiligheid, moet worden onderzocht of er sprake is van aanwezigheid van
risicobronnen in de nabijheid van de locatie waarop het Wro-besluit betrekking heeft en dienen
het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR), en de wijziging hiervan, geanalyseerd te
worden. Soms moeten de risico’s worden berekend.
Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks
gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die
plaats zou verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of
langs een vervoersas. De normstelling heeft de status van een grenswaarde die niet overschreden
mag worden. Voor kwetsbare objecten (bijv. woningen) wordt in zowel bestaande als nieuwe
situaties het niveau van 10-6 per jaar als grenswaarde gehanteerd. Nieuwe beperkt kwetsbare
objecten zijn alleen toegestaan onder een gewichtige motivering. Bestaande beperkt kwetsbare
objecten zijn toegestaan binnen de PR 10-6 contour.
Het GR kan worden beschouwd als de maat van maatschappelijke ontwrichting in geval van een
calamiteit (en drukt dus de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal 10 personen
overlijdt als rechtstreeks gevolg van een calamiteit). De normstelling heeft de status van een
oriënterende waarde. Deze waarde is geen vastgestelde wettelijke norm. Desondanks hebben
overheden en betrokken private instellingen een inspanningsverplichting om te voldoen aan deze
oriënterende waarde en dient een toename van het GR in elk geval bestuurlijk te worden
verantwoord.

4.2

Besluit externe veiligheid inrichtingen

4.3

Besluit externe veiligheid transportroutes

4.4

Besluit externe veiligheid buisleidingen

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) uit 2004 legt veiligheidsnormen op aan
overheden die besluiten nemen over bedrijven die een risico vormen voor personen buiten de
bedrijven. De bedrijven verrichten soms risicovolle activiteiten dichtbij (beperkt) kwetsbare
objecten waaronder woningen, ziekenhuizen, scholen, winkels, horecagelegenheden en
sporthallen. Hierdoor ontstaan risico’s voor mensen die in de buurt ervan wonen of werken.
Het Besluit verplicht gemeenten en provincies bij het nemen van ruimtelijke besluiten o.a.
uitwerkingsplannen met deze externe veiligheid rekening te houden. Dit betekent bijvoorbeeld
dat nieuwe woningen niet gepland mogen worden als deze te dicht bij risicovolle bedrijven komen
te liggen.

Het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) is op 1 april 2015 in werking getreden. Met
het Bevt is de normering voor het plaatsgebonden risico en de verantwoording van het
groepsrisico wettelijk vastgelegd voor wegen (basisnetwegen en overige wegen), spoorwegen en
vaarwegen. De wijze waarop het plaatsgebonden risico en groepsrisico moet worden berekend of
vastgesteld is verder uitgewerkt in een ministeriële regeling (Regeling Basisnet). De normstelling
voor het plaatsgebonden risico is in lijn met het Bevi. Hiermee worden nieuwe kwetsbare
objecten binnen de PR 10-6 contour niet toegestaan. Voor wegen geldt voor besluiten binnen 200
meter afstand van de weg dat moet worden nagegaan of het groepsrisico moet worden
beschouwd en verantwoord. Voor enkele basiswegen geldt verder een plasbrand-aandachtsgebied
waarbinnen regels gelden ten aanzien van de brandwerendheid van gebouwen en vluchtroutes.

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. Het
Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond
buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De normstelling is in lijn met het Bevi. Hiermee worden
nieuwe kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contour niet toegestaan. Ook is vastgesteld dat
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wanneer binnen het invloedsgebied van een buisleiding een ruimtelijk besluit wordt genomen, de
verantwoordingsplicht van toepassing is.
Het Bevb gaat uit van een belemmeringsstrook van 4 meter of van 5 meter, afhankelijk van de
druk van de buisleiding. Voor deze strook geldt in principe een bouwverbod en de plicht tot een
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van
werkzaamheden in de grond.

4.5

Gegevens op de professionele risicokaart

Aan de hand van de gegevens op de risicokaart is nagegaan welke risicovolle activiteiten en
bronnen in de nabijheid van het plangebied aanwezig zijn.
Op de risicokaart is zichtbaar dat rondom het plangebied enkele risicorelevante activiteiten
aanwezig zijn.

Figuur 4.1 Ligging plangebied (rode lijn) op risicokaart
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4.6 Risicovolle activiteiten binnen het plangebied
De inrichting van het plangebied voorziet niet in de komst van risicovolle activiteiten naar het
plangebied.

4.7 Risicovolle activiteiten in de omgeving van het plangebied
4.7.1 Risicovolle activiteiten binnen inrichtingen
Voor risicovolle activiteiten is het wettelijk toetsingskader voor externe veiligheid bij ruimtelijke
besluiten opgenomen in het Besluit externe veiligheid inrichtingen.
Het plangebied bevindt zich niet in de directe nabijheid van risicovolle activiteiten binnen
inrichtingen. De meest dichtbij zijnde risicovolle inrichtingen zijn:
•
LPG tankstation Texaco, Naaldwijkerweg 255a in ’s-Gravenzande (nummer 1 in figuur 4.1).
Het LPG vulpunt is gelegen op een afstand van 340 meter van het plangebied. Dit LPG
tankstation valt onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Op grond van de Regeling
externe veiligheid geldt een invloedsgebied van 150 meter rondom het LPG vulpunt en het
LPG reservoir. Het plangebied is gelegen buiten het invloedsgebied van het LPG tankstation.
•
Brinkman Agro B.V., Woutersweg 10 in ’s-Gravenzande (nummer 2 in figuur 4.1). Opslag van
gevaarlijke stoffen: vloeibare meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen (opslagvoorzieningen
>10 ton). Het bedrijf is gelegen op een afstand van 895 meter van het plangebied. Het
plangebied is net gelegen buiten het invloedsgebied van de opslagvoorzieningen.
•
Multifunctioneel centrum Maesemunde, Koningin Julianaweg 158 in ’s-Gravenzande (nummer
3 in figuur 4.1). Opslag van chloorbleekloog t.b.v. het zwembad. Het zwembad valt niet onder
het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Er gelden verder geen veiligheidsafsafstanden op
grond van het Activiteitenbesluit.
De aanwezigheid van risicovolle activiteiten binnen inrichtingen vormt geen belemmering voor de
ontwikkelingen in het plangebied.

4.7.2 Transport van gevaarlijke stoffen over wegen
Het plangebied bevindt zich op 305 meter afstand van een transportroute voor gevaarlijke
stoffen over de weg (provinciale weg N467, nummer 6 in figuur 4.1). De N467 is, ter hoogte van
het plangebied, geen Basisnetweg, maar wel onderdeel van het onderliggend wegennet waarover
structureel transport van gevaarlijke stoffen plaats vindt.
Voor het betreffende wegvak zijn geen tellingen bekend. Daarom is, op basis van de Risicokaart,
een analyse gemaakt van het aantal LPG tankstations en propaantanks in het achterliggende
gebied. Op basis van die analyse kan worden gesteld dat het aantal GF3 transporten nabij het
plangebied (veel) kleiner is dan 500 per jaar. Van de andere stofcategorieën is geen inschatting
gemaakt omdat die niet significant vertegenwoordigd zullen zijn.
De N467 beschikt ter hoogte van het plangebied niet over een PR=10-6 risicocontour. De
grenswaarden van de weg vormen geen belemmering voor de ontwikkelingen in het plangebied.
De omvang van het invloedsgebied wordt bepaald door het incidentscenario met de grootste 1%
letaliteitsafstand. In tabel 1 van de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) zijn per
stofcategorie de maximale afstanden tot een overlijdenskans van 1% weergegeven.

2180720 Aqua-Terra Nova 302bAW_PB EV BMZ
Definitieve rapportage 8 juli 2019

12

Tabel 4.2: invloedsgebied per stofcategorie

Het invloedsgebied van de N467 valt voor een klein gedeelte over het plangebied.
Voor de hoogte van het groepsrisico is vooral de bebouwing dichtbij de transportroute van
belang. Bebouwing die op grotere afstand van de transportroute is gelegen draagt minder bij aan
de hoogte van het groepsrisico dan dichtbij gelegen bebouwing (met een zelfde
personendichtheid). Vanaf een bepaalde afstand (mede afhankelijk van het aantal personen in
het plangebied) draagt een ontwikkeling niet meer significant bij aan de hoogte van het
groepsrisico. In het Besluit externe veiligheid transportroutes is daarom opgenomen dat een
berekening en verantwoording van het groepsrisico achterwege kan blijven bij ruimtelijke
ontwikkelingen die op meer dan 200 meter van een transportroute zijn gelegen.
De N467 is gelegen op meer dan 200 meter van het plangebied, namelijk op ongeveer 305
meter. Een beschouwing en verantwoording van het groepsrisico op grond van artikel 8 van het
Bevt kan hierdoor achterwege blijven.
Wel dient op grond van artikel 7 van het Bevt te worden ingegaan op de mogelijkheden tot
voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp op de N467 met een
tankwagen met GF3-stoffen en de mogelijkheden van personen in de nieuw te bouwen woningen
in het plangebied om zich in veiligheid te brengen indien zich een ramp op de N467 voordoet met
een tankwagen met GF3-stoffen.
Bij een ongeval met een tankwagen met GF3-stoffen kan door beschadiging van de tankwagen
een koude BLEVE ontstaan. Dodelijke effecten van een koude BLEVE reiken tot ca. 200 meter. Dit
scenario leidt niet tot dodelijke slachtoffers in het plangebied. Als bij een ongeval met een
tankwagen met GF3-stoffen brand ontstaat bij de tankwagen of daar omheen kan de tankwagen
opwarmen waardoor uiteindelijk een warme BLEVE kan ontstaan. Bij een warme BLEVE zullen de
optredende warmtestralingseffecten in het plangebied dermate beperkt zijn dat personen binnen
gebouwen niet gewond zullen raken. Buiten kunnen personen gewond raken door de optredende
warmtestraling. Deze personen kunnen zich in veiligheid brengen door te schuilen in gebouwen of
achter gebouwen/objecten. De personen in het plangebied worden als zelfredzaam beschouwd en
kunnen zelfstandig schuilen.
De aanwezigheid van de N467 vormt geen belemmering voor de ontwikkelingen in het
plangebied.

4.7.3 Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen
Voor het transport van gevaarlijke stoffen is het wettelijk toetsingskader voor externe veiligheid
bij ruimtelijke besluiten opgenomen in het Besluit externe veiligheid buisleidingen.
Het plangebied bevindt zich niet in de directe nabijheid van buisleidingen. De meest dichtbij
zijnde buisleidingen zijn:
•
Aardgas buisleiding W-522-05 van Gasunie (werkdruk 40 bar, diameter 16 inch, nummer 4 in
figuur 4.1). De buisleiding is gelegen op een afstand van 468 meter van het plangebied. De
buisleiding heeft een 1% letaliteitscontour van 170 meter. Het plangebied is gelegen buiten
het invloedsgebied van de buisleiding.
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•

Aardgas buisleiding MN-411041 van de NAM (werkdruk 44 bar, diameter 6 inch, nummer 5 in
figuur 4.1). De buisleiding is gelegen op een afstand van 297 meter van het plangebied. De
buisleiding heeft een 1% letaliteitscontour tussen de 70 en 90 meter. Het plangebied is
gelegen buiten het invloedsgebied van de buisleiding.

De aanwezigheid van buisleidingen met gevaarlijke stoffen vormt geen belemmering voor de
ontwikkelingen in het plangebied.

4.8

Beleidsvisie externe veiligheid

De gemeente Westland heeft geen specifiek eigen beleid vastgesteld ten aanzien van het aspect
‘externe veiligheid’. De ontwikkelingen in het plangebied zijn daarom getoetst aan het landelijk
geldende beleid ten aanzien van externe veiligheid.
De ontwikkelingen in het plangebied vinden plaats buiten het invloedsgebied van risicovolle
activiteiten binnen inrichtingen en buisleidingen. Verder heeft de ontwikkeling in het plangebied
geen effect op de hoogte van het groepsrisico bij transportroutes voor gevaarlijke stoffen over
wegen.

4.9 Aanwezigheid van conventionele explosieven
In de gehele strook langs de Nederlandse kust is er in de Tweede Wereldoorlog veel
gebombardeerd. Ook zijn er vliegtuigen met niet afgeworpen bommen neergestort en waren er
munitieopslagen van de bezetter aanwezig. Vooral bij werkzaamheden in sinds 1945 niet
geroerde grond spelen deze risico’s. Primair gaat het om risico’s die behoren tot het domein van
arbeidsveiligheid maar, gezien de afstand van het plan tot dichtbij gelegen bebouwing, zijn er ook
risico’s voor derden. Heien nabij een achtergebleven explosief kan op een afstand van 50 meter
nog tot detonatie leiden. Het is naast een arbeidsveiligheidsprobleem dus ook een issue ten
aanzien van openbare orde en veiligheid.
In de gemeente Westland worden op verschillende plaatsen munitie en explosieven gevonden uit
de WOII. Er is een gemeentelijke kaart opgesteld met mogelijk verdachte locaties en
vindplaatsen van explosieven. Ter plaatse van eventuele vindplaatsen is in de
bestemmingsplannen Glastuinbouwgebied Westland en Teylingen s-Gravenzande de
gebiedsaanduiding 'veiligheidszone-munitie' opgenomen. Binnen deze gebiedsaanduiding is het
niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren of werken aan te leggen, tenzij uit nader
onderzoek blijkt dat dit verantwoord is.
De locatie is getoetst aan de explosievenkaart (C.E. Bodembelastingkaart) van de gemeente
Westland. Ter hoogte van het plangebied is een vooronderzoek uitgevoerd door Saricon B.V.
(projectnr. 14S023). Zie figuur 4.3. Het plangebied ligt aan de westzijde voor een klein gedeelte
in een strook (voormalige tankgracht) waarop een verhoogde verdenking rust van de
aanwezigheid van achtergebleven conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog
(verdacht op alle hoofdsoorten CE behalve afwerpmunitie en onderwatermunitie). In het
bestemmingsplan direct grenzend aan het plangebied (Teylingen s-Gravenzande) is voor deze
tankgracht de gebiedsaanduiding 'veiligheidszone-munitie' opgenomen. In de regels is een
omgevingsvergunningsplicht opgenomen gericht op het beperken van veiligheidsrisico's.
Geadviseerd wordt om de voormalige tankgracht op de verbeelding van het bestemmingsplan
voor het plangebied op te nemen met een omgevingsvergunningsplicht gericht op het beperken
van veiligheidsrisico's. Indien in deze strook van het plangebied graafwerkzaamheden zullen
worden verricht ten behoeve van de inrichting van het plangebied dient eerst een nader
onderzoek te worden uitgevoerd (veldonderzoek).
Voor het gedeelte van de tankgracht (gelegen tussen het plangebied en bestemmingsplan
Dijkerdaal fase 1) heeft dit nader onderzoek al plaatsgevonden in 2010 waarbij geadviseerd is om
bij grondverzet in deze strook beneden 0,3 m-mv laagsgewijze detectie toe te passen (vrijgeven
van lagen met dikte van 30 centimeter tijdens het werk door een senior OCE deskundige).
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Plangebied

Figuur 4.3 Ligging plangebied op explosievenkaart gemeente Westland
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5

CONCLUSIE

Voor het plangebied Waelpolder (Noord en Zuid) in ‘s-Gravenzande bestaat het voornemen
middels een bestemmingsplan een nadere uitwerking te geven voor de invulling van het
plangebied met woningen, een school met kinderopvang, een gezondheidscentrum en een
eventuele recreatieve voorziening aan de Nieuwe Vaart.
De ontwikkelingen zijn getoetst aan de VNG richtlijn Bedrijven en Milieuzonering. Geconcludeerd
wordt dat de huidige bedrijfsactiviteiten op bedrijventerrein Teylingen niet zullen leiden tot een
aantasting van een goed woon- en leefklimaat bij de woningen in het plangebied.
Verder wordt opgemerkt dat voor alle beschouwde bedrijfslocaties de bedrijfsactiviteiten reeds
beperkt zijn door de bestaande woningen. Deze bestaande woningen zijn gelegen tussen de
betreffende bedrijfslocaties en het plangebied. De bedrijven op het bedrijventerrein moeten bij
deze bestaande woningen al voldoen aan de eisen voor geur, stof, geluid e.d. in het
Activiteitenbesluit of de omgevingsvergunning. Hierdoor kan worden gesteld dat bij de geplande
woningen, die op grotere afstand worden gerealiseerd, ruimschoots aan deze normen zal worden
voldaan. Door de aanwezigheid van de bestaande woningen is hierdoor in de praktijk voldoende
gewaarborgd naar de toekomst toe dat er sprake zal zijn van een goed woon- en leefklimaat bij
de woningen in het plangebied. Om een toekomstig goed woon- en leefklimaat bij de woningen in
het plangebied formeel te waarborgen wordt geadviseerd om t.z.t. in bestemmingsplan Teylingen
s-Gravenzande (25-01-2011) de betreffende percelen met milieucategorie 4.1 en 3.2
benedenwaarts aan te passen.
Voor de bestemde en aanwezige glastuinbouwbedrijven aan de oostzijde van het plangebied geldt
dat alleen de afstand voor geluid net over het plangebied ligt. Geluid bij glastuinbouwbedrijven
ontstaat voornamelijk bij het laden en lossen van teeltproducten en grondstoffen door
vrachtwagens op het buitenterrein. Inpandige geluidbronnen (in kassen en werkruimten) en
inpandig geluid geïsoleerd opgestelde WKK’s dragen niet significant bij aan de geluidproductie en
zullen niet tot hinder kunnen leiden bij woningen in het plangebied.
Het merendeel van de glastuinbouwbedrijven wordt ontsloten via wegen ten oosten van deze
bedrijven en daarmee aan de zijde die van het plangebied afgekeerd is. Laad en losactiviteiten
zijn daarmee gelegen op veel meer dan 30 meter van het plangebied en afgeschermd van het
plangebied door de tussenliggende kassen. Op de enkele locaties waar laad en los activiteiten wel
plaatsvinden aan de westzijde van de glastuinbouwbedrijven is de laad/loslocatie gelegen op ca.
30-40 meter van het plangebied. Verder is bij deze bedrijven geen WKK-installatie aanwezig nabij
het plangebied. De werkelijk geluidproductie van de glastuinbouwbedrijven zal daarmee niet
leiden tot een aantasting van een goed woon- en leefklimaat bij de woningen in het plangebied.
Op 2 onbebouwde percelen is nog de uitbreiding van een glastuinbouwbedrijf mogelijk. Gezien de
ligging van deze percelen ligt het in de lijn der verwachting dat hier alleen uitbreiding van kassen
worden gerealiseerd en geen ruimte voor laad/losactiviteiten of ruimten voor technische
installaties (zoals een WKK). Tegenover deze percelen zijn overigens al bestaande woningen
aanwezig waardoor nieuwbouwactiviteiten op deze locaties reeds zijn beperkt zijn door de
bestaande woningen. Geconcludeerd wordt dat de bestemming Agrarisch-Glastuinbouw ten
oosten van het plangebied nu en in de toekomst niet zal leiden tot een aantasting van een goed
woon- en leefklimaat bij de woningen in het plangebied.
De ontwikkelingen in het plangebied zijn getoetst aan de normen voor het plaatsgebonden- en
groepsrisico, die zijn vastgesteld voor risicovolle inrichtingen en transportroutes voor gevaarlijke
stoffen door buisleidingen en over de weg, water en het spoor en voor luchthavens. De
aanwezigheid van risicorelevante activiteiten in de omgeving van het plangebied vormen geen
belemmering voor de ruimtelijke ontwikkeling. Een berekening en verantwoording van het
groepsrisico is niet vereist op grond van het Bevi, Bevb en Bevt. In het kader van het Bevt zijn de
effecten van een ongeval met een tankwagen met GF3 stoffen op de N467 beschouwd.
Het plangebied ligt aan de westzijde voor een klein gedeelte in een strook (voormalige
tankgracht) waarop een verhoogde verdenking rust van de aanwezigheid van achtergebleven
conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog (verdacht op alle hoofdsoorten CE behalve
afwerpmunitie en onderwatermunitie). Geadviseerd wordt om de voormalige tankgracht op de
verbeelding van het bestemmingsplan voor het plangebied op te nemen met een
omgevingsvergunningsplicht gericht op het beperken van veiligheidsrisico's. Indien in deze strook
van het plangebied graafwerkzaamheden zullen worden verricht ten behoeve van de inrichting
van het plangebied dient eerst een nader onderzoek te worden uitgevoerd (veldonderzoek).
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BRONVERMELDING
1.
2.
3.
4.
5.

BEVI. Besluit externe veiligheid inrichtingen. Te raadplegen via www.overheid.nl
REVI. Regeling externe veiligheid inrichtingen. Te raadplegen via www.overheid.nl
BEVB. Besluit externe veiligheid buisleidingen. Te raadplegen via www.overheid.nl
REVB. Regeling externe veiligheid buisleidingen. Te raadplegen via www.overheid.nl
Explosievenkaart gemeente Westland
https://www.gemeentewestland.nl/fileadmin/documenten/wonen_bouwen_en_verhuizen/Beleid_Bouwen_W
onen/14S023-BB-03_explosievenkaart__met_vrijwaringen_en_met_labels___verkleinde_versie_.pdf
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BIJLAGE 1
TOELICHTING BEGRIPPEN
Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI)
Kwetsbaar object
Woningen
Gebouwen voor verblijf (al dan
niet een gedeelte van de dag)
van minderjarigen, ouderen,
zieken of gehandicapten
Gebouwen waarin grote
aantallen personen gedurende
een groot gedeelte van de dag
aanwezig zijn
Kampeer- en andere
recreatieterreinen
Beperkt kwetsbaar object
Verspreid liggende woningen van
derden
Kantoorgebouwen en hotels
Restaurants
Winkels met een
vloeroppervlakte < 2000 m2
Sporthallen, zwembaden en
speeltuinen
Sport-, kampeer-, en recreatieve
terreinen
Bedrijfsgebouwen
Objecten die gelijkgesteld
kunnen worden aan
bovenstaande beperkt kwetsbare
objecten
Objecten met een hoge
infrastructurele waarde

Nadere detaillering
uitgezonderd: verspreid liggende woningen maximaal
2 per ha. en dienst- en bedrijfswoningen
zoals ziekenhuizen, bejaarden- en verpleeghuizen,
scholen en dagopvang.
zoals kantoorgebouwen en hotels vloeroppervlak
>1500 m2, winkel (complexen) waarin een
supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd
(complexen > 5 winkels en gezamenlijk
vloeroppervlak > 1000 m2 of winkelvloeroppervlak. >
2000 m2 per object).
voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende
meerdere aaneengesloten dagen van het jaar
Nadere detaillering
met een dichtheid van maximaal 2 woningen per ha
en dienst- en bedrijfswoningen van derden.
met een vloeroppervlak < 1500 m2
als geen grote aantallen personen gedurende groot
gedeelte van de dag aanwezig zijn.
voorzover geen winkelcomplex met > 5 winkels en >
1000 m2 vloeroppervlak en geen supermarkt,
hypermarkt of warenhuis.

voor zover geen verblijf > 50 personen gedurende
meerdere dagen
waarin geen grote aantallen personen gedurende een
groot gedeelte van de dag aanwezig zijn.

zoals een telefoon- of elektriciteitscentrales

Het individueel risico, ofwel het plaatsgebonden risico (PR), is het risico buiten een inrichting
(uitgedrukt in de kans 10-6 per jaar) dat één persoon die onafgebroken en onbeschermd op die
plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die
inrichting, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Bij ´kwetsbare objecten´ worden hiervoor
grenswaarden als norm opgelegd. De grenswaarden kunnen worden omgerekend tot een
veiligheidscontour. Bij ‘beperkt kwetsbare objecten’ gelden richtwaarden. Dit betekent dat
om gewichtige redenen mag worden afgeweken van de richtwaarden.
Het groepsrisico (GR) is de cumulatieve kans (per jaar) dat minstens 10, 100 of 1.000 personen
overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting
en zich een ongewoon voorval voordoet binnen die inrichting, waarbij een gevaarlijke stof
betrokken is. Bij zowel ’kwetsbare objecten’ als ‘beperkt kwetsbare objecten’ worden
hiervoor oriëntatiewaarden als norm opgelegd. Afwijkingen van deze waarden zijn mogelijk,
mits goed onderbouwd. Dit is de motiveringspicht. De oriëntatiewaarden kunnen worden
omgerekend tot een invloedsgebied.
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De gestelde normen en contouren betreffen afstanden tot risicovolle inrichtingen en
transportroutes voor gevaarlijke stoffen.
Een risicovolle inrichting is een vergunning plichtige inrichting (op grond van Wm), die zeer
grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen bewerkt en / of opslaat. Dit zijn bijvoorbeeld alle
bedrijven die onder het ‘Besluit zware ongevallen 1999’ vallen. Dit zijn inrichtingen voor opslag
en vervoer van gevaarlijke (afval-) stoffen in emballage (bijvoorbeeld > 10.000 kg
bestrijdingsmiddelen), chemische fabrieken, LPG-tankstations, inrichtingen met koel- en
vriesinstallatie >400 kg ammoniak en spoorwegemplacement waar goederentreinen met
gevaarlijke stoffen worden gerangeerd.
Transportroutes spoor, weg en water
Voor transportroutes over spoor, weg en water wordt aangesloten bij de in het Bevi gehanteerde
begrippen.
Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)
Het Bevb gaat uit van grens- en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico (PR) en een
verantwoordingsplicht van het groepsrisico (GR). De verantwoordingsplicht is aan de orde
wanneer een besluit betrekking heeft op een gebied dat binnen het invloedsgebied is gelegen.
De regeling van buisleidingen is hiermee vergelijkbaar met de regeling voor inrichtingen zoals
vastgesteld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI). Voor de definitie van de
begrippen PR, GR, kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten verwijst het Bevb naar het BEVI.
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Voor
deze overige categorieën is geen sprake van een relevant risico in relatie tot het projectplan.
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Opmerking omgevingsdienst
Op grond van eigen bureauonderzoek binnen de Omgevingsdiensten
Haaglanden verdienen in ieder geval de volgende locaties een nadere
beschouwing:
1. Flint ink, Wattstraat (bedrijfsgebouwen op meerdere plekken).
2. BOAL Systemen B.V., Marie Curiestraat 3.
3. Brandweerkazerne (bij uitruk) Fultonstraat 2.
4. Verschillende kunststofverwerkende bedrijven aan de Franklinstraat.
5. Beko groothandel (transport) Franklinstraat 17 (een cat 2 lijkt te laag ingeschat gezien de vele
vrachtwagens).
Reactie
Ad 1.
Deze locatie ligt op 500 meter van het plangebied. Op korte afstand ten westen en noorden van Flint
liggen al bestaande woningen die maatgevend zijn voor Flint. Op deze bestaande woningen moet al
voldaan worden aan de eisen in de milieuvergunning of het Activiteitenbesluit. Hierdoor zal deze
inrichting zeker geen effect hebben op het woon- en leefklimaat in het plangebied.
Ad. 2
Dit betreft de bestaande locatie van BOAL. De nieuwe locatie van BOAL is wel beschouwd omdat
deze in een gebied met categorie 4.1 ligt. BOAL valt onder categorie 3.2. De bestaande locatie van
BOAL is niet beschouwd omdat de bestemming hier categorie 3.2 is en deze locatie is gelegen op 100
meter van het plangebied.
Ad 3.
De brandweerkazerne is gelegen op 370 m van het plangebied. Het incidenteel wegrijden bij uitruk
heeft gezien deze afstand zeker geen effect hebben op het woon- en leefklimaat in het plangebied.
Verder liggen tegenover de karzerne al bestaande woningen !
Ad. 4.
Kunststofverwerkende activiteiten kunnen milieucategorie 3.2 of 4.1 zijn. De locaties op de
Franklinstraat met bestemde milieucategorie 3.2 en 4.1 op minder dan 100 resp. 200 meter van het
plangebied zijn onderzocht. Hierbij zijn geen kunststofverwerkende bedrijven aangetroffen die onder
resp. categorie 3.2 en 4.1 vallen. Wel is er een botenbouw en reparatie bedrijf aanwezig dat voor
reparatie wrs. polyestherhars zal gebruikten. Deze locatie is deels in milieucategorie 3.2 of 4.1 gebied
gelegen maar op meer dan 200 meter afstand van het plangebied en daarmee geen belemmering
voor het plangebied.
Ad. 5
Gezien de aard van de produkten die worden getransporteerd is dit de juiste SBI code en derhalve de
juiste milieucategorie om in te delen. Bepalende afstand is de afstand voor geluid van 30 meter. Deze
wordt bepaald door het laden en lossen van vrachtwagens (manoevreerbewegingen vrachtwagens
en het in en uitrijden van goederen). Voor deze activiteiten is normaliter het piekgeluid (Lamax) de
bepalende geluidwaarde. Deze is niet afhankelijk van het aantal laad/losbewegingen. Het
langtijdgemiddeld geluidsniveau is normaliter niet de bepalende geluidwaarde. Mocht dit door het
aantal transportbewegingen wel het geval zijn dan zijn de 2 aanwezige woningen op het
industrieterrein zelf (ten noorden en ten zuiden van de laad/losplaats) de maatgevende woningen

waar voldaan moet worden aan de geluidnormen van het Activiteitenbesluit. Er word dan ook bij de
woningen in het plangebied voldaan aan deze geluidnormen.
Conclusie
De door de Omgevingdienst aangedragen locaties voor nadere beschouwing vormen geen
belemmering voor het plangebied en vormen geen aanleiding om het rapport inhoudelijk aan te
passen.
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Bijlage

Geluidscontouren

1
Inleiding

Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland b.v. (ONW) is voornemens woningen te
ontwikkelen in de Waelpolder. Dit plan maakt onderdeel uit van het totale plan Waelpark
(zie omkaderde middengebied in figuur 1.1).

Figuur 1.1: Beoogde (concept-)invulling Waelpark (Waelpolder)

Akoestisch onderzoek Waelpolder

1

In het plangebied worden nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk gemaakt in
de vorm van woningen. Daarnaast wordt een nieuwe wijkverzamelweg (30 km/h)
gerealiseerd. Ten behoeve van de doorlopen bestemmingsplanprocedure is daarvoor een
akoestisch onderzoek noodzakelijk. Dit akoestisch onderzoek is in voorliggende
rapportage beschreven.

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 gaat in op het wettelijke kader in relatie met het plan. Hoofdstuk 3 beschrijft
vervolgens de uitgangspunten van het onderzoek. Vervolgens zijn in hoofdstuk 4 de
resultaten beschreven. Hoofdstuk 5 sluit af met de belangrijkste conclusies van het
onderzoek.
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2
Wettelijk kader

De regelgeving omtrent geluidshinder is vastgelegd in de Wet geluidhinder. In
voorliggende situatie gaat het om nieuwe woningen binnen de geluidszones en
invloedssfeer van bestaande wegen.
Onderzoek en toetsing aan de gestelde geluidsnormen dient te worden uitgevoerd per
geluidsbron (per weg). Hierna is ingegaan op de algemene geluidszones en geluidscriteria die van toepassing zijn in voorliggend onderzoek.

2.1

Zonering

In artikel 74 van de Wet geluidhinder is bepaald dat zich langs alle wegen een
geluidszone bevindt. Uitzondering hierop zijn de wegen:
■ die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied;
■ waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/h.
De breedte van de geluidszone hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de
weg in stedelijk dan wel buitenstedelijk gebied. Een overzicht van de geluidszones is
weergegeven in tabel 2.1.
wegligging binnen

wegligging buiten

stedelijk gebied

stedelijk gebied

2

200 m

250 m

3 of 4

350 m

400 m

n.v.t.

600 m

aantal rijstroken

5 of meer

Tabel 2.1: Overzicht breedte geluidszones per wegtype
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De wegen die van invloed zijn op de geluidssituatie in het plangebied zijn:
■ Lorentzstraat – Braillestraat (30 km/h)
■ Poelkade (60 km/h1)
■ Nieuwe wijkverzamelweg door plangebied (30 km/h)
Een aantal wegen heeft een snelheidsregime van 30 km/h en daarmee is wettelijk
gezien geen sprake van een formele geluidszone. In het kader van een goede ruimtelijke
ordening is de geluidssituatie langs 30 km/h-wegen in voorliggende situatie echter wel
beschouwd.

2.2

Geluidscriteria

Er kunnen zich verschillende situaties voordoen waarbij akoestisch onderzoek uitgevoerd
dient te worden. In tabel 2.2 zijn de geluidscriteria weergegeven, waaraan in deze
verschillende situaties moeten worden voldaan.
binnenstedelijke situatie

buitenstedelijke situatie

voorkeurs-

maximale

voorkeurs-

maximale

grenswaarde

ontheffing

grenswaarde

ontheffing

woning

weg

nieuw

nieuw

48 dB

58 dB

48 dB

53 dB

bestaand

nieuw

48 dB

63 dB

48 dB

58 dB

bestaand

in reconstructie

48 dB

68 dB

48 dB

68 dB

nieuw

bestaand

48 dB

63 dB

48 dB

53 dB

Tabel 2.2: Situaties, zoals beschreven in de Wet geluidhinder
Geluidscriteria voor nieuwe woningen
In voorliggende situatie is sprake van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen binnen de
geluidszone van een bestaande gezoneerde wegen en wegen met een maximum
snelheid van 30 km/h. Voor nieuwe woningen is sprake van een voorkeursgrensaarde
van 48 dB. De maximale ontheffingswaarde voor nieuwe woningen bedraagt 63 dB in
het geval van een bestaande weg en 58 dB in het geval van een nieuwe weg (beide
uitgaande van een binnenstedelijke situatie).

1

In de verkeerskundige adviezen is opgenomen om de Poelkade in de plansituatie binnen de
bebouwde kom te situeren en daarmee de snelheid te verlagen naar 30 km/h.
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Geluidscriteria voor bestaande woningen
In het plangebied wordt een nieuwe wijkverzamelweg aangelegd. Voor deze weg geldt
een maximumsnelheid van 30 km/h en daarmee geen formele geluidszone. Voor de
omliggende bestaande woningen is echter wel inzichtelijk gemaakt of er sprake is van
een acceptabele geluidsbelasting. Daarvoor wordt de relatie gelegd met de
geluidscriteria die gelden bij gezoneerde wegen.

2.3

Geluidsreducerende maatregelen en hogere grenswaarden

In artikel 110a lid 5 van de Wet geluidhinder is vermeld dat hogere grenswaarden kunnen
worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugdringen van
de geluidsbelasting, onvoldoende doeltreffend zal zijn of overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of
financiële aard.
De prioriteit die de Wet geluidhinder geeft aan geluidsreducerende oplossingen, is als
volgt:
1.
Bronmaatregelen, zoals verkeers- en wegdekmaatregelen.
2.
Overdrachtsmaatregelen, zoals het vergroten van de afstand tussen de woning en
de weg, schermen en wallen.
3.
Ontvangermaatregelen, zoals toepassing van gevelwering of ‘dove gevels’; dit
zijn gevels zonder te openen delen die grenzen aan een geluidgevoelige ruimte.

2.4

Maximale binnenwaarde conform het Bouwbesluit

Het Bouwbesluit stelt (in geval van ontheffing) eisen met betrekking tot het geluidsniveau in de geluidsgevoelige vertrekken van geluidsgevoelige bestemmingen. In het
besluit is opgenomen dat in verblijfsruimten van woningen voldaan moet worden aan
een maximale binnenwaarde van 33 dB. Geadviseerd wordt om daarbij te rekenen met
de geluidsbelastingen van alle bronnen gezamenlijk, de gecumuleerde geluidsbelasting.
Hieronder vallen eveneens 30 km/h-wegen en woonerven. Op een gecumuleerde
geluidsbelasting is geen correctie volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder van
toepassing.
Op dit moment is de verkaveling van de woningen nog niet uitgewerkt. Dit dient in een
vervolgstadium uitgevoerd. Geadviseerd wordt om in dat geval ook nader aandacht te
besteden aan de isolatiewaarde van de woningen.

2.5

Gemeentelijk geluidsbeleid

De gemeente Westland heeft een toetsingskader ten aanzien van het vaststellen van
Hogere grenswaarden. Dit beleid is beschreven in de rapportage ‘Toetsingskader Hogere
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geluidswaarde besluiten Wet geluidhinder 2007’ van de gemeente Westland. Het
gemeentelijk geluidsbeleid is tevens in voorliggend onderzoek betrokken.
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3
Uitgangspunten

3.1

Rekenmethodiek

Het onderzoek is uitgevoerd conform de voorschriften van Standaardrekenmethode II uit
het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG2012). Gerekend is met het
softwarepakket GeoMilieu, versie 5.20)
Conform artikel 110g van de Wet geluidhinder en artikel 3.4 van het RMG2012 is op de
geluidsbelasting een correctie toegepast van -5 dB voor wegen met een representatieve
snelheid van minder dan 70 km/h en in beginsel -2 dB voor wegen met een
maximumsnelheid van 70 km/h en hoger.
Voor de vergelijkbaarheid van de geluidsbelastingen in relatie met grenswaarden, is ook
voor 30 km/h wegen uitgegaan van een correctie van -5 dB.

3.2

Verkeersgegevens

De verkeersgegevens zijn gebaseerd op het verkeersmodel van de Metropoolregio
Rotterdam-Den Haag waarin de gemeente Westland is opgenomen. Een uitgebreide
beschrijving van de berekende verkeerseffecten is opgenomen de separate rapportage.
'Herziening verkeersrapportage Waelpolder' (006134.20200323.R1.06).
Er zijn verkeersberekeningen uitgevoerd met het meest recente verkeersmodel (V-MRDH
2.6). Met dit verkeersmodel zijn de verwachte intensiteiten voor 2030Hoog berekend. Er
zijn een tweetal varianten onderzocht. In voorliggend onderzoek is uitgegaan van het
scenario waarbij uitgegaan is van de maximale invulling van 720 woningen in het
plangebied Waelpolder.
Voor de verkeerskundige rapportage zijn de verkeersintensiteiten voor een gemiddelde
werkdag representatief. Voor het geluidsonderzoek zijn de verkeersgegevens voor een
jaargemiddelde weekdag nodig. De betreffende verkeersgegevens zijn met behulp van
het verkeersmodel omgerekend naar verkeerscijfers voor een jaargemiddelde weekdag.
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Tabel 3.1 geeft een overzicht van de gehanteerde verkeersgegevens. Een overzicht van
de betreffende wegvakken is weergegeven in figuur 3.1.

Figuur 3.1: Overzicht van de wegvakken

Akoestisch onderzoek Waelpolder

8

intensiteit gemiddeld uurpercentage
plansituatie
wegvak

licht verkeer

middelzwaar

zwaar vrachtverkeer

(%)

vrachtverkeer (%)

(%)

t.o.v. etmaal (%/h)

2030

dag

avond

nacht

dag

avond

nacht

dag

avond

nacht

dag

avond

nacht

2.100

6,9

3,2

0,6

98,6

99,2

97,0

1,1

0,7

2,3

0,3

0,2

0,7

2. Nieuwe wijkverzamelweg

1.700

6,9

3,2

0,6

98,7

99,2

97,1

1,1

0,7

2,2

0,3

0,1

0,7

3. Nieuwe wijkverzamelweg

3.400

6,9

3,2

0,6

98,3

99,0

96,4

1,4

0,8

2,8

0,3

0,2

0,8

4. Grote Vos

3.400

6,9

3,2

0,6

98,3

99,0

96,4

1,4

0,8

2,8

0,3

0,2

0,8

5. Dijckerwaal

4.900

6,9

3,1

0,6

95,9

97,6

91,5

3,3

2,0

6,5

0,8

0,4

2,0

6. Lorentzstraat

500

6,9

2,5

0,9

72,6

76,7

68,2

11,0

10,0

11,1

16,5

13,3

20,6

7. Braillestraat

500

6,9

2,5

0,9

72,6

76,7

68,2

11,0

10,0

11,1

16,5

13,3

20,6

8. Poelkade

150

6,9

3,2

0,6

98,0

98,0

98,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

(mvt/etm)
1. Fluwijn

Tabel 3.1: overzicht van de verkeersgegevens

Met behulp van het verkeersmodel worden verkeersgegevens bepaald voor de
hoofdwegen binnen de gemeente. Voor wegen van een lagere orde waar alleen
bestemmingsverkeer van toepassing is, is niet altijd een verkeersintensiteit uit het
verkeersmodel beschikbaar. Hiervoor is het detailniveau van het verkeersmodel niet
geschikt. Derhalve is een aantal wegvakken een aangepaste aanname gedaan voor de
verkeersgegevens ten behoeve van het akoestisch onderzoek.

Poelkade
Voor de Poelkade is in het verkeersmodel geen verkeersintensiteit beschikbaar. In de
praktijk is er ook alleen sprake van bestemmingsverkeer voor de aanliggende woningen.
In voorliggende situatie betreft dat circa 34 woningen. Daarbij zal het verkeer zich
spreiden via de noordzijde en de oostzijde. In voorliggende rapportage is uitgegaan van
een maximale verkeersintensiteit van 150 motorvoertuigen per etmaal voor de gehele
Poelkade.

Lorentzstraat
In het verkeersmodel is voor de route via de Lorentzstraat een verkeersintensiteit
opgenomen circa 500 mvt/etmaal met relatief veel vrachtverkeer, representatief voor
het industriegebied. Om te voorkomen dat uitgegaan wordt van een onderschatting van
de verkeershoeveelheid, is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd met extra verkeer.
Ten behoeve van de analyse is uitgegaan van een situatie waarbij 1.500 extra
personenauto’s op het wegvak geprojecteerd zijn. In totaal is dan sprake van een
verkeersintensiteit van 2.000 mvt/etmaal.
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3.3

Omgevingskenmerken

Afscherming, reflectie en overdrachtsdemping
De gevels van de binnen het onderzoeksgebied aanwezige woningen en andere
bebouwing hebben een reflecterende werking. Reflecties, lucht- en bodemdemping zijn
volgens de in het Reken- en Meetvoorschrift (RMG 2012) aangegeven wijze ingevoerd in
het geluidsmodel.

Bodemfactor
In het geluidsmodel is ervan uitgegaan dat harde bodemgebieden zoals water en
wegvlakken een reflecterende werking hebben. Voor de het overige deel van het
geluidsmodel is uitgegaan van een bodemfactor van 0,5. Dit betekent een half
harde/half zachte bodem.

Hoogteligging
In het plangebied is geen sprake van grote hoogteverschillen die van invloed zijn op de
geluidssituatie. Er is gerekend met een standaard maaiveldhoogte.

Wegdekverharding en maximumsnelheid
Een overzicht van de wegdekverhardingen en maximumsnelheden is weergegeven in
tabel 3.2. Figuur 3.1 geeft de situering van wegvakken weer.
nr.

wegvak

wegdekverharding

snelheid

1
2

Fluwijn

elementenverharding in Keperverband

30 km/h

Nieuwe wijkverzamelweg

elementenverharding in Keperverband

30 km/h

3

Nieuwe wijkverzamelweg

elementenverharding in Keperverband

30 km/h

4

Grote Vos

elementenverharding in Keperverband

30 km/h

5

Dijckerwaal

SMA NL8 G+ (m.u.v. rotonde)

60/50 km/h

6

Lorentzstraat

elementenverharding in keperverband

30 km/h

7

Braillestraat

elementenverharding in Keperverband

30 km/h

8

Poelkade

elementenverharding in Keperverband

60 km/h

Tabel 3.2: Overzicht wegdekverhardingen en maximumsnelheden

Op de Dijckerwaal gaat het 50 km/h regime over in een 30 km/h zone. Dit is ook in het
akoestisch onderzoek beschouwd. Een overzicht van de locatie van de snelheidsovergang
is weergegeven in figuur 3.2.
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Figuur 3.2 Snelheidsregime Dijckerwaal - Lorentzstraat

Geluidscontouren en waarneempunten
De invulling van het plangebied Waelpolder is op dit moment niet bekend. Daarom is de
geluidssituatie inzichtelijk gemaakt middels geluidscontouren. De geluidscontouren zijn
berekend voor een waarneemhoogte van 4,5 meter; representatief voor de eerste
verdieping van de woningen. Uitgegaan is van geluidscontouren zonder de nieuwe
bebouwing. In de praktijk zal de nieuwe bebouwing ook een afschermend effect hebben
voor de bebouwing in de tweede en derde lijn.
Daarnaast is op een aantal bestaande woningen nog een aantal waarneempunten in het
geluidsmodel opgenomen waarvoor de geluidsbelasting is berekend. De
geluidsbelastingen voor deze woningen zijn eveneens berekend voor een
waarneemhoogte van 4,5 meter, representatief voor de eerste verdieping van de
woningen.
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4
Resultaten

4.1

Geluidssituatie nieuwe woningen

4.1.1

Nieuwe wijkverzamelweg door het plangebied (30 km/h)

Het plangebied wordt ontsloten via een centrale verzamelweg. Daarbij kan het verkeer
het plangebied zowel vanuit noordelijke als zuidelijke richting bereiken.
Rondom de nieuwe wijkverzamelweg zijn geluidsbelastingen berekend die hoger zijn
dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De hoogst berekende geluidsbelastin bedraagt
57 dB op de randen van de bestemmingsvlakken. De verwachting is echter niet dat de
woningen ook daadwerkelijk op deze randen gesitueerd worden. De absolute
geluidsbelasting is daarbij afhankelijk van uiteindelijke situering en de afstand van de
nieuwe woningen tot de weg. Bij de nadere uitwerking is het dan ook wenselijk om
rekening te houden met de geluidssituatie ten gevolge van de nieuwe wijkverzamelweg.
De geluidsbelastingen zijn echter niet hoger dan de geldende maximale
ontheffingswaarde die geldt bij gezoneerde wegen. De berekende geluidsbelastingen
zijn daarnaast niet uitzonderlijk voor wegen met een maximumsnelheid van 30 km/h
met een wijkontsluitende functie.
Langs de overige woonstraten is de verkeersdruk lager en is daarmee ook sprake van
lagere geluidsbelastingen. Een overzicht van de berekende geluidscontouren is
weergegeven in figuur 4.1. Een grotere weergave van de geluidscontouren is opgenomen
in bijlage 1.
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Figuur 4.1: Geluidscontour t.g.v. nieuwe wijkverzamelweg (geluidsbelasting inclusief
correctie artikel 110g, waarneemhoogte 4,5 m)

Ten aanzien van de 30 km/h wegen is zoals gezegd geen sprake van onacceptabel hoge
geluidsbelastingen. Geadviseerd wordt om voor de woningen die direct langs de
wijkverzamelweg gerealiseerd worden, rekening te houden met de isolatiewaarde van
de gevels.
In voorliggend onderzoek is voor de wijkverzamelweg uitgegaan van
elementenverharding in keperverband. Dit is een gebruikelijke wegdekverharding bij
erftoegangswegen met een maximum snelheid van 30 km/h. Eventueel kan er nog een
keuze worden gemaakt om asfaltverharding toe te passen. Dit zorgt voor lagere
geluidsbelastingen. Echter zorgt het ook voor een uitstraling van de weg die minder goed
past bij een 30 km/h weginrichting. Hierdoor is het risico aanwezig dat automobilisten
sneller gaan rijden waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt. Aangepaste
wegdekverharding is in voorliggende rapportage dan ook niet verder beschouwd.
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4.1.2

Poelkade

Op de Poelkade is alleen sprake van geëigend bestemmingsverkeer. De verkeersdruk is
zeer beperkt en daarmee ook de geluidsbelasting. De 48-dB contour van de
voorkeursgrenswaarde ligt op de randen van de nieuwe woongebieden. De verwachting
is echter niet dat de woningen op de randen van de gebieden worden gerealiseerd. Een
impressie van de berekende geluidscontouren is weergegeven in figuur 4.2. Een grote
versie van de afbeelding is opgenomen in bijlage 1.
Wanneer de nieuwe woningen buiten de geluidscontour van 48 dB worden gerealiseerd
is nader onderzoek naar geluidsreducerende maatregelen niet noodzakelijk en zijn geen
hogere grenswaarden noodzakelijk. Daarbij moet ook nog worden aangetekend dat
gerekend is met de geldende maximumsnelheid van 60 km/h. De breedte van de
Poelkade is echter zeer beperkt en de daadwerkelijke rijsnelheid ligt naar verwachting
lager waardoor ook sprake is van een lagere geluidsbelasting.
Naar verwachting komt de Poelkade in de uiteindelijke plansituatie binnen de bebouwde
kom te liggen en wordt de maximumsnelheid 30 km/h. In dat geval neemt ook de
geluidsbelasting verder af.

Figuur 4.2: Geluidscontour t.g.v. Poelkade (geluidsbelasting inclusief correctie artikel 110g,
waarneemhoogte 4,5 m)
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4.1.3

Lorentzstraat - Braillestraat

De geluidscontouren ten gevolge van de Lorentzstraat – Braillestraat zijn weergegeven in
figuur 4.3. Een grotere weergave is opgenomen in bijlage 1.
Ten gevolge van de Lorentzstraat-Braillestraat is geen geluidsbelasting te verwachting
die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde voor de nieuwe woningen.

Figuur 4.3: Geluidscontour t.g.v. Lorentzstraat - Braillestraat (geluidsbelasting inclusief
correctie artikel 110g, waarneemhoogte 4,5 m)

Een impressie van geluidscontour met het extra verkeer is opgenomen in figuur 4.4.
De maximala berekende geluidsbelasting op de randen van het plangebied bedraagt 51
dB. Deze geluidsbelasting is daarmee niet uitzonderlijk voor een dergelijk woongebied.
Het vaststellen van hogere grenswaarden ten gevolge van 30 km/h wegen is niet
mogelijk.
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Figuur 4.4: Geluidscontour t.g.v. Lorentzstraat – Braillestraat met extra verkeer
(geluidsbelasting inclusief correctie artikel 110g, waarneemhoogte 4,5 m)

4.2

Geluidssituatie bestaande woningen t.g.v. nieuwe
wijkverzamelweg

De nieuwe wijkverzamelweg door Waelpolder komt aan de achterzijde van een aantal
bestaande woningen aan de Poelkade te liggen. Voor de maatgevende locaties is
inzichtelijk gemaakt of er sprake is van geluidsbelastingen die hoger zijn dan de
voorkeursgrenswaarde. De nieuwe weg heeft geen formele geluidszone, maar is wel
beschouwd in het kader van een goede ruimtelijke ordening. De berekende
geluidsbelastingen zijn weergegeven in tabel 4.1. Voor geen van de woningen is een
geluidsbelasting berekend die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
Daarmee kan gesteld worden dat geen sprake is van een onacceptabele geluidsbelasting
en dat nader onderzoek naar geluidsreducerende maatregelen niet noodzakelijk is. Een
overzicht van de rekenlocaties is weergegeven in figuur 4.5. In voorliggende
berekeningen is uitgegaan van een vrije veldsituatie. In de praktijk wordt een deel van
het geluid lokaal afgeschermd door nieuwe bebouwing.
Waarneempunt Adres

Waarneemhoogte (m)

Geluidsbelasting t.g.v.
nieuwe weg door
plangebied (dB)

001_A

Poelkade 14

4,5

44

002_A

Poelkade 16

4,5

47

003_A

Poelkade 18a

4,5

43

004_A

Poelkade 20

4,5

42

005_A

Poelkade 24

4,5

44

006_A

Poelkade 26

4,5

42
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Waarneempunt Adres

Waarneemhoogte (m)

Geluidsbelasting t.g.v.
nieuwe weg door
plangebied (dB)

007_A

Poelkade 26a

4,5

40

008_A

Poelkade 30

4,5

41

009_A

Poelkade 36

4,5

43

010_A

Poelkade 38

4,5

44

011_A

Poelkade 38b

4,5

42

012_A

Poelkade 40

4,5

40

013_A

Poelkade 42

4,5

< 40

014_A

Poelkade 44b

4,5

< 40

015_A

Poelkade 46

4,5

< 40

016_A

Poelkade 48

4,5

< 40

Tabel 4.1: Overzicht van de geluidsbelastingen voor bestaande woningen t.g.v. nieuwe
weg door plangebied, resultaten inclusief correctie artikel 110g Wgh

Figuur 4.5: Overzicht van de toetspunten bestaande woningen langs nieuwe weg
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5
Resumé

Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland b.v. (ONW) is voornemens woningen te
ontwikkelen in de Waelpolder. Dit plan maakt onderdeel uit van het totale plan Waelpark
In het plangebied worden nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk gemaakt in
de vorm van woningen. Ten behoeve van de doorlopen bestemmingsplanprocedure is
daarvoor een akoestisch onderzoek noodzakelijk. Dit akoestisch onderzoek is in
voorliggende rapportage beschreven.
Geluidssituatie nieuwe woningen
De exacte situering van de nieuwe woningen is op dit moment nog niet bekend. Daarom
is de geluidssituatie inzichtelijk gemaakt doormiddel van geluidscontouren.

Nieuwe wijkverzamelweg
Langs de nieuwe wijkverzamelweg door het plangebied zijn geluidsbelastingen berekend
die hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De berekende
geluidsbelastingen zijn echter niet hoger dan de maximale ontheffingswaarde en niet
uitzonderlijk voor een dergelijk woongebied. Wel wordt geadviseerd om bij de nadere
uitwerking rekening te houden met de geluidssituatie en hier bij de situering en
isolatiewaarde van de woningen rekening mee te houden.

Lorentzstraat – Braillestraat
Ten gevolge van de Lorentzstraat – Braillestraat zijn geen geluidsbelastingen te
verwachten die hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Alleen in de situatie waarbij
uitgegaan wordt van extra verkeer op de Lorentzstraat – Braillestraat is aan de zuidzijde
op de randen van het woongebied een geluidsbelasting berekend van 51 dB.

Poelkade
De Poelkade zorgt voor een zeer beperkte geluidsbelasting doordat er alleen sprake is
van geëigend bestemmingsverkeer. Voor de nieuwe woningen zijn geen
overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde te verwachten. De verwachting is
daarnaast dat de Poelkade in de plansituatie binnen de bebouwde kom komt te liggen
waarbij de weg wordt afgewaardeerd tot een 30 km/h weg.

Akoestisch onderzoek Waelpolder
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Geadviseerd wordt om bij de nadere uitwerking rekening te houden met de maximale
binnenwaarde van de woningen. Dit is met name van toepassing voor de eerstelijns
bebouwing langs de nieuwe wijkverzamelweg.
Bestaande woningen langs de nieuwe wijkverzamelweg
De nieuwe wijkverzamelweg door Waelpolder komt achter een aantal bestaande
woningen aan de Poelkade te liggen. Voor de maatgevende locaties is inzichtelijk
gemaakt of er sprake is van geluidsbelastingen die hoger zijn dan de
voorkeursgrenswaarde. De nieuwe weg heeft geen formele geluidszone, maar is wel
beschouwd in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Ten gevolge van de nieuwe
weg zijn voor de bestaande woningen geen geluidsbelastingen berekend die hoger zijn
dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Nader onderzoek naar geluidsreducerende
maatregelen is in voorliggende situatie niet noodzakelijk.

Akoestisch onderzoek Waelpolder
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Bijlage 1
Geluidscontouren
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1.
1.1.

INLEIDING
Aanleiding

Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland (ONW) ontwikkelt woningbouwlocatie Waelpark. De
locatie Waelpark ligt in de gemeente Westland tussen de plaatsen Naaldwijk en ’s-Gravenzande en
omvat ca. 65 ha. Waelpark beslaat dezelfde projectlocatie als het voormalige plan Het Nieuwe Water
dat door veranderde (markt-)omstandigheden geen doorgang heeft gevonden. Voor een doorstart van
de ontwikkeling heeft ONW het masterplan Waelpark [1] opgesteld dat het bestuurlijk vastgestelde
1
kader vormt voor de realisatie van circa 1200 woningen , een ecologische verbindingszone en een
nieuwe boezemverbinding. Omwille van de gewenste flexibiliteit (vraag gestuurd ontwikkelen) wordt de
verdere inrichting in verschillende deelgebieden uitgewerkt. De kwalitatieve uitgangspunten voor de
stedenbouwkundige inrichting zijn opgenomen in de Catalogus openbaar gebied Waelpark [2].
Vanwege de waterhuishoudkundige samenhang tussen de deelgebieden is het ook wenselijk een
waterhuishoudkundig plan voor het complete plangebied op te stellen.
1.2.

Doel

Het waterhuishoudkundig plan levert ONW een kader voor de waterhuishoudkundige inrichting van de
projectlocatie Waelpark. Het doel van deze rapportage is het beschrijven van de waterhuishoudkundige situatie en uitgangspunten voor de projectontwikkeling. Tevens vormt het plan de grondslag
voor de juridisch-planologische uitwerking in de bestemmingsplannen van de deelgebieden
(waterparagrafen) en de benodigde omgevings- en watervergunningen waarin de nadere technische
detaillering van de waterhuishoudkundige elementen wordt vastgelegd.
1.3.

Status

Voorliggend waterhuishoudkundig plan is tot stand gekomen in afstemming met de gemeente
Westland en het hoogheemraadschap van Delfland. Het plan is daarbij gebaseerd op de eisen en de
ambities van de verschillende partijen en het actuele stedenbouwkundige plan. De planhorizon van de
ontwikkeling strekt zich uit tot 2030 en wordt in deelgebieden verder uitgewerkt. Per deelgebied wordt
een bestemmingsplan opgesteld waarbij dit plan als bijlage wordt opgenomen en de basis voor de
waterparagraaf vormt. Het plan wordt daarmee onderdeel van de bestemmingsplanprocedure.
1.4.

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 gaat in op de huidige situatie in het gebied. Hierbij worden de gegevens van het bodemen geohydrologische onderzoek gebruikt om de bodemopbouw en grondwaterstanden in beeld te
brengen. Ook andere aspecten als de huidige waterkwaliteit en de aanwezige waterkeringen worden
beschreven. Hoofdstuk 3 bevat een opsomming van alle uitgangspunten en randvoorwaarden die van
belang zijn voor de toekomstig waterhuishouding van Waelpark. Hoofdstuk 4 beschrijft het toekomstig
watersysteem. Naast de verschillende elementen in het watersysteem komen de volgende onderwerpen aan bod: waterberging, ontwatering, waterkeringen, riolering, waterkwaliteit, opbarstrisico’s en
het beheer en onderhoud. In hoofdstuk 5 zijn de aandachtspunten bij de gefaseerde planontwikkeling
beschreven. Tot slot zijn in hoofdstuk 6 enkele aanbevelingen voor het vervolg gegeven.

1

Inmiddels is uitbreiding van het woningbouwprogramma tot circa 1300 á 1400 woningen in voorbereiding
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2.

GEBIEDSBESCHRIJVING

In dit hoofdstuk volgt een beknopte beschrijving van de kenmerken van het huidige gebied.
2.1.

Ligging en landgebruik

Waelpark ligt in de gemeente Westland tussen de plaatsen Naaldwijk en ’s-Gravenzande en omvat de
Poelpolder en een gedeelte boezemland. Het plangebied wordt aan de noord-, oost- en westzijde
omsloten door respectievelijk de ’s Gravenzandsevaart, de Poelwatering en de Nieuwe Vaart. Aan de
zuid(west)zijde wordt het gebied begrensd door de Naaldwijkseweg en de Dijckerwaal.
Het plangebied bestaat uit voormalige glastuinbouw- en agrarische percelen met lintbebouwing langs
de boezem. In het kader van de ontwikkeling is het merendeel van de glastuinbouw al gesaneerd.
Ook is de ligging van regionale kering aan de zuidzijde van de Poelpolder gewijzigd (met watervergunning 2016-014757, d.d. 01/02/2017). In het noordelijke deel is een hoge druk gastransportleiding van de Gasunie aanwezig.

Figuur 2.1: luchtfoto plangebied (2016) en maaiveldhoogte Poelpolder (AHN2)

2.2.

Maaiveldhoogte en bodem

Het maaiveld binnen het plangebied varieert van ca. NAP +1,40 m tot -1,20 m. Het laagste gedeelte
bevindt zich centraal in de Poelpolder, naar de randen van het gebied loopt het maaiveld op tot aan de
boezemkades (zie Figuur 2.1). Het boezemland aan de zuidzijde ligt op ca. NAP +0,50 m.
In het kader van de ontwikkeling is door Fugro een uitgebreid bodemonderzoek uitgevoerd [3].
Hieruit blijkt dat de bodem in het plangebied vanaf het maaiveld tot ca. NAP -19 à 21 m afwisselend is
opgebouwd uit klei- en zandlagen waarbij lokaal ook veenlaagjes worden aangetroffen. Deze sterk
heterogene lagen behoren regionaal gezien tot de slecht doorlatende deklaag. Hieronder bevindt zich,
tot ca. NAP -45 m het pleistocene zandpakket.
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2.3.

Oppervlaktewatersysteem en peilbeheer

Het huidige watersysteem is op kaart weergegeven in bijlage 1. Het plangebied ligt ingeklemd tussen
de Nieuwe Vaart aan de westzijde, de ’s Gravenzandsevaart aan de noordzijde en de Poelwatering
aan de oostzijde. Deze primaire watergangen behoren tot het boezemstelsel van Delfland. Tevens
doorkruist een primaire boezemwatergang de polder en zijn in het zuidelijke plandeel enkele
secundaire boezemwatergangen aanwezig. Het vigerend streefpeil in de boezem is NAP -0,43 m.
De Poelpolder bestaat uit één peilgebied met een oppervlakte van 48,8 ha en een vigerend streefpeil
van NAP -1,83 m. Dit peilgebied wordt doorsneden door een boezemwatergang. De twee delen van de
polder staan via een 18,5 m lange sifon met een diameter van 0,5 m met elkaar in verbinding. Midden
door de polder loopt de Molensloot. Dit is een primaire polderwatergang die met een haakse aftakking
doorloopt tot aan het gemaal Poelpolder, ter hoogte van Poelkade 18. Haaks op de Molensloot zijn
enkele secundaire polderwatergangen aanwezig en ter hoogte van Poelkade 14 ligt een waterplas.
Deze plas heeft de status van passief bewegende berging. Verder zijn in het poldergedeelte ten zuiden
van de dwarsverbinding van de boezem nog enkele secundaire watergangen aanwezig. Dit systeem is
echter grotendeels van duikers voorzien. In de polder is in totaal ca. 1,73 ha. oppervlaktewater (3,5%)
aanwezig. Het gemaal loost het overtollige water uit de polder op de boezem met een maximale
3
capaciteit van 16 m /min. In het voormalige glastuinbouw gebied was dit voldoende om wateroverlast
te voorkomen [4].
Om water in te laten is aan de westzijde, ter hoogte van Dijckerwaal 24 een boezeminlaat aanwezig.
Het betreft een duiker met een diameter van 400 mm en een lengte van ca 33 m.
2.4.

Grondwater

In het kader van de ontwikkeling zijn door Fugro peilbuizen geplaatst en is een grondwatermonitoring
uitgevoerd [5]. Hieruit blijkt dat de freatische grondwaterstand in het boezemland globaal ca. 0,20 m
rond het streefpeil van de boezem (NAP -0,43 m) fluctueert. In Figuur 2.2 zijn de gemeten
grondwaterstanden weergegeven voor een peilbuis midden in het boezemland van deelgebied 2.

Figuur 2.2: freatische grondwatermonitoring peilbuis B17 met datalogger (blauw) en handmatig (rood) [5].

De freatische grondwaterstand in de Poelpolder staat onder invloed van de diepere watervoerende
lagen en van het omringende boezemsysteem. In het DINO-loket zijn peilbuismetingen in de aangrenzende woonkern ’s-Gravenzande beschikbaar die representatief zijn voor de stijghoogte in het
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diepere watervoerende pakket van het plangebied (zie Figuur 2.3). Hieruit blijkt dat deze kan oplopen
tot ca. NAP 0,0 m. In de Poelpolder is daardoor sprake van een sterke kwelsituatie van 2 tot 4 mm/d
[4].

Figuur 2.3: grondwatermonitoring 1e watervoerend pakket in peilbuis B37B0414 (DINO)

In het onderzoek van Fugro zijn ook de freatische grondwaterstanden in de Poelpolder gemeten.
Hieruit blijkt dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand oploopt van ca. NAP -1,10 in het centrale
gedeelte tot ca. NAP -0,70 m langs de lintbebouwing aan de boezem. Onder invloed van de boezem
kent de polder dus een verhang in de grondwaterstand van het midden naar de randen.

2.5.

Waterkwaliteit en ecologie

De ontwikkeling van Waelpark vindt plaats in een gebied van voormalige glastuinbouw en agrarische
gronden. Daarbij is decennia lang bemesting toegepast en gebruikgemaakt van gewasbeschermingsmiddelen. Mede daardoor stond de Poelpolder binnen Delfland bekend als één van de polders met de
slechtste waterkwaliteit [6]. Met uit- en afspoeling van de voedselrijke gronden en door directe lozingen
vanuit de glastuinbouw zijn meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater
gekomen. Door deze hoge belasting is de huidige (water)bodem naar verwachting zeer voedselrijk wat
zorgt voor nalevering aan de bovenliggende waterlaag. Bovendien zijn in de ondergrond klei- en
veenlagen aanwezig waaruit van nature nutriënten kunnen vrijkomen. Nutriëntenconcentraties (m.n.
fosfaat en stikstof) en gewasbeschermingsmiddelen zijn sturend voor de soortensamenstelling in het
oppervlaktewatersysteem. Te hoge concentraties nutriënten kunnen leiden tot eutrofiëringsproblemen
als algengroei en kroos. Gewasbeschermingsmiddelen kunnen de ontwikkeling van de waternatuur
beperken.
Fysisch-chemische kwaliteit
Delfland beschikt over een waterkwaliteitsmeetnet en meet op enkele locaties in en rond Waelpark
fysisch-chemische waterkwaliteitsparameters. Het betreft een meetpunt in de polder bij het gemaal
Poelpolder en twee meetpunten in de boezem (zie Figuur 2.4).

Ref: 1802055A00-R18-192
Datum: 5 april 2018
Pagina: 7 van 32

Figuur 2.4: meetlocaties waterkwaliteit Delfland

Uit de meetgegevens blijkt dat nutriëntenconcentraties in de Poelpolder zeer hoog waren (Figuur 2.5
en Figuur 2.6). De afgelopen jaren zijn deze wel aanzienlijk verbeterd en liggen nu ongeveer op het
niveau van de boezem. Ondanks deze verbetering is het water echter nog altijd zeer voedselrijk en met
ca 1,0 mg P/l en 3,5 mg N/l ruim boven de gebiedsspecifieke normen van respectievelijk 0,3 mg P/l en
1,8 mg N/l [7].

Figuur 2.5: fosfaatconcentraties van de Poelpolder en de Boezem

Figuur 2.6: stikstofconcentraties van de Poelpolder en de Boezem

De hoge nutriëntenconcentraties resulteren in de groei van kroos en algen. Samen met de hoeveelheid
zwevend stof, dat in de polder hoge concentraties kan aannemen (>100 mg/l), heeft dat een negatief
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effect op het doorzicht (zie Figuur 2.7). Het doorzicht in de boezemwatergangen is over het algemeen
al te laag om vegetatieontwikkeling mogelijk te maken en in de polder is dit nog minder (slechts ca.
0,20 m).

Figuur 2.7: doorzicht in de Poelpolder en Boezem

De chlorideconcentratie in de Poelpolder is significant hoger dan in de boezem (Figuur 2.8). Dit duidt
op de invloed van zoute kwel. De chlorideconcentratie is ook van die mate (>200 mg/l) dat deze
invloed kan hebben op de vegetatieontwikkeling. Vanuit de KRW hanteert Delfland een norm van <300
mg/l chloride.

Figuur 2.8: chlorideconcentraties van de Poelpolder en de Boezem

Zowel in de polder als in de boezem komen hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen voor [6].
Voor de ontwikkeling van Waelpark wordt de glastuinbouw gesaneerd waardoor deze emissiebron van
gewasbeschermingsmiddelen uit de polder verdwijnt. Voor het structureel verlagen van de concentraties in de boezem wordt door Delfland via het ‘Regionaal uitvoeringsprogramma Westland/Oostland
op weg naar een emissieloze kas in 2027’ gewerkt aan het terugdringen van ongewenste emissies uit
de omliggende glastuinbouwgebieden.
Ecologische kwaliteit
De Westboezem is aangewezen als zogeheten waterlichaam waarvoor in de Kaderrichtlijn Water
(KRW) ecologische doelstellingen zijn opgenomen. De ecologische toestand van de Westboezem
(behorend tot de categorie gebufferde (regionale) kanalen (M3)) voldoet op geen van de vier
kwaliteitskenmerken (zie Figuur 2.9).
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Figuur 2.9: ecologische toestand van de KRW-waterlichamen binnen Delfland [8]

De ecologische kwaliteit in de Westboezem scoort slecht als gevolg van de volgende factoren:
 Er zijn onvoldoende geschikte plekken voor plantengroei, onvoldoende geschikte plekken voor het
paaien en opgroeien van vis en onvoldoende mogelijkheden voor vismigratie.
 Beheer en onderhoud zijn nog onvoldoende afgestemd op de eisen die water- en oeverplanten,
vissen en andere waterdieren stellen aan hun leefomgeving.
 Concentraties van verontreinigende stoffen zijn te hoog voor de ontwikkeling van een gezond
aquatisch ecosysteem.
Het watersysteem in de Poelpolder is geen onderdeel van het KRW waterlichaam.
2.6.

Waterkering

De Poelpolder wordt voor overstroming uit de boezem beschermd door een boezemkering (zie ook
bijlage 1). Deze regionale kering is in de legger van Delfland opgenomen en voldoet aan de vastgestelde normen. In het kader van de ontwikkeling heeft al een partiële leggerwijziging plaatsgevonden
(per besluit Delfland 24 april 2017, DSM nr. 1304715) voor de wijziging van de boezemkade aan de
zuidzijde van de Poelpolder.
2.7.

Riolering

De projectlocatie ligt in het buitengebied van het Westland waar afvalwater met mechanische riolering
wordt verzameld en afgevoerd. In Figuur 2.10 is een overzicht van de bestaande drukleidingen langs
de Poelkade en de Nieuwe Vaart weergegeven. Deze drukriolering voert afvalwater af naar het vrij
verval riool in de Rijnvaartweg. Nabij de Dijckerwaal en de Galgeweg wordt afvalwater afgevoerd met
vacuümriolering.
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Figuur 2.10: overzicht bestaande drukriolering (uitsnede origineel rioleringsstructuurplan)
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3.
3.1.

UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN
Masterplan en ruimtelijke hoofdstructuur

Voor de ontwikkeling van Waelpark is het Masterplan Waelpark opgesteld. Het masterplan biedt een
overkoepelende stedenbouwkundige visie waarin de verschillende opgaves ruimtelijk zijn ingepast (zie
Figuur 3.1). Het plan voorziet onder ander in woonvlekken voor de realisatie van het woningbouwprogramma, een ecologische zone met aansluitende groenstructuur en een hoofdwaterstructuur. Met
verschillende woningtypen, de inrichting van landschap en de openbare ruimte worden gevarieerde
woonmilieus gecreëerd om een duurzaam aantrekkelijk woongebied te vormen.

Figuur 3.1: impressie plangebied uit het masterplan Waelpark
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Waelpark maakt, samen met de aansluitende Groene Schakel en Poelzone, deel uit van het
Nederlands Natuurnetwerk tussen het Staalduinse Bos in het zuiden en Arendsduin aan de kust. De
ecologische verbinding in het plangebied wordt gevormd door een aaneengesloten ecozone van
minimaal 25 m breed [2]. De zone wordt grotendeels gedragen door de bestaande Molensloot. Het
noordelijke en zuidelijke deel volgt de boezem waarbij wordt aangesloten op de aanliggende Plas van
Alle Winden en de geplande ecologische zone aan de zuidzijde van Teylingen. Ook zijn enkele
zogeheten steppingstones ingepast. Dit zijn rustgebieden van minimaal 0,5 ha zoals de voormalige
stortplaats aan de Rijnvaartweg.
In tegenstelling tot het eerdere plan Het Nieuwe Water wordt de Poelpolder niet geheel ontpolderd. De
bemaling van de Poelpolder blijft behouden. Langs de randen van het plangebied worden wel
gedeeltes op boezemniveau ontwikkeld. De overgang tussen polder en boezemland in het zuidelijke
deel van het plangebied wordt gevormd door een nieuwe boezemverbinding tussen de Nieuwe Vaart
en de Poelwatering inclusief nieuwe boezemkade (al vergund). De bestaande boezemverbinding die
de polder doorsnijdt blijft o.a. vanuit cultuurhistorisch oogpunt behouden.
In het gebied ten noorden van de Rijnvaartweg wordt aan de oostzijde nieuw water op boezempeil
gerealiseerd. De westelijke helft blijft op polderniveau. Het nieuwe boezemwater heeft een recreatieve
vaarfunctie en draagt bij aan een aantrekkelijk woonklimaat.
In de polder zal de bestaande Molensloot de kern vormen van de waterstructuur. Daarnaast kan een
patroon van secundaire watergangen voor de afwatering van de woongebieden zorgen. Waar mogelijk
sluiten deze aan bij de huidige sloten. De exacte ligging en technische detaillering wordt tijdens de
planontwikkeling uitgewerkt en vastgelegd in de vereiste watervergunning.
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Op basis van de ruimtelijke hoofdstructuur wordt het gebied in deelplannen uitgewerkt. Het stedenbouwkundige plan wordt daarbij gefaseerd uitwerkt (zie ook hoofdstuk 6). Globaal zijn er zes
deelgebieden te onderscheiden (zie figuur 3.2).
Deelgebied

Naam

1

Dijckerwaal 1

2

Dijckerwaal 2

3

Dijckerwaal 3
& Boomgaard

4

Waelpolder

5

Rijnvaart

6

Waelplas

Figuur 3.2: indicatieve indeling en naamgeving deelgebieden

3.2.

Beleid en regelgeving Gemeente Westland

De gemeente Westland heeft in 2015 het Programma van Standaardinrichting Openbare Ruimte [9]
vastgesteld. Dit document behandelt een brede sortering van onderwerpen met betrekking tot de
inrichting van de openbare ruimte. Eén van de voorschriften is dat bij de aanleg van een hemelwaterstelsel een zuiverende voorziening, zoals een lamellenafscheider, verplicht is. Daarbij zijn ontwerpuitgangspunten voor een dergelijke voorziening opgenomen. Verder zijn bijvoorbeeld criteria opgenomen om te bepalen voor welke vaarcategorie het boezemwater geschikt is (zie Tabel 3.1). Hierbij is
ook de Nota Vaarrecreatie 2012 van belang. Voor vaarroutes wordt uitgegaan van een minimale
doorvaarthoogte van 1,80 m tenzij anders met gemeente overeengekomen.
Bij de inrichting van oevers wordt gestreefd zoveel mogelijk natuurvriendelijke oevers toe te passen, en
zo min mogelijk (hardhouten) beschoeiingen.
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Tabel 3.1: vaarcategorieën en criteria watergangen

De gemeente Westland legt de uitgangspunten en eisen ten aanzien van de benodigde ontwatering
2
vast in een vGRP . De gemeente werkt op dit moment aan een nieuw vGRP. Vooruitlopend op de
vaststelling van dit plan zijn de volgende eisen en uitgangspunten van de gemeente gebruikt zoals
deze ook in het huidige conceptplan zijn opgenomen.
Ontwateringseisen nieuwbouw - gewenste ontwateringsdiepte:





Woningen met kruipruimte:
minimaal 0,10 m beneden onderkant vloer kruipruimte;
Woningen zonder kruipruimte:
minimaal 0,20 m beneden onderkant vloerconstructie;
Tuinen en plantsoenen:
minimaal 0,50 m beneden maaiveld;
Cat. 5 weg in woongebied, cat. 6 weg in verblijfgebied, cat. 7 fietspad:
minimaal 0,70 m
beneden straatpeil (= ashoogte);
Cat. 3 en 4, wegen met resp. gemiddelde en lichte verkeersbelasting:
minimaal 1,00 m
beneden straatpeil (= ashoogte).



Uitgangspunt:



Vloerpeil = 0,20 m boven straatpeil (= hoogte as van de weg).
Kruipruimte heeft minimaal een vrije hoogte van 0,50 m (in verband met de bereikbaarheid van
leidingen onder de vloerconstructie).
Het voldoen aan de ontwateringseisen dient aangetoond te worden aan de hand van een
geohydrologische berekening (berekening opbolling grondwaterpeil).
Gewenste ontwateringsdieptes dienen bereikt te worden zonder het toepassen van drainage.
Bij de berekening uitgegaan van het zomerpeil in aanliggende watergangen.
Restzetting over een periode van 20 jaar mag niet meer dan 0,10 m bedragen; dit dient
aangetoond te worden aan de hand van een zettingsberekening; bij de berekening rekening
houden met grondwaterkwelstromen, waterpeil aangrenzend boezemwater en bodemopbouw.






Binnen de deelgebieden dient bij voorkeur vrij verval riolering te worden aangelegd, passend bij de
stedelijke dichtheid. Vanwege de veiligheid van de kering is de aanleg van rioolbuizen in de
boezemkades voor Delfland niet wenselijk (zie ook paragraaf 3.3). Nabij de Poelkade en de Nieuwe
Vaart is daarom maatwerk vereist.
Zoals in het voormalige rioleringsstructuurplan van Het Nieuwe Water [10] was opgenomen, kan het
afvalwater van Waelpark (deels) afgevoerd worden naar het rioolgemaal van het hoogheemraadschap
van Delfland aan de Koningin Julianaweg. Dit is het overnamepunt van het gemeentelijke stelsel naar
dat van Delfland. Hiervoor is al een persleiding aangelegd in de Naaldwijkseweg van de straat
Dijckerwaal tot de kruising van de Naalwijkseweg met de Koningin Julianaweg.
3.3.

Beleid en regelgeving Hoogheemraadschap van Delfland

Het hoogheemraadschap van Delfland heeft in 2015 een nieuw waterbeheerplan voor de periode
2016-2021 vastgesteld [11]. In dit waterbeheerplan worden kaders gesteld voor, onder andere,
2

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan.
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waterveiligheid, het voorkomen van wateroverlast en het behalen van de waterkwaliteitsdoelstellingen.
Naast het waterbeheerplan zijn voor diverse onderwerpen specifieke beleidsregels of plannen
opgesteld. In de volgende paragrafen zijn de relevante thema’s voor Waelpark kort toegelicht.
Waterveiligheid
Delfland heeft in 2005 besloten dat regionale keringen minimaal veiligheidsklasse III (volgens de IPO
systematiek) moeten hebben. Delfland heeft in een memo (zie bijlage 2) vastgelegd dat wanneer de
Poelpolder volledig verstedelijkt dit niet leidt tot een zwaardere veiligheidsklasse dan nu is opgenomen
in de vigerende provinciale waterverordening (klasse III).
Voor het ontwerp van de nieuwe keringen van Waelpark is Bijlage 1 (Waterkering in grond ) van de
beleidsregel Medegebruik regionale keringen van toepassing (Delfland, 2014). Voor een robuust
ontwerp wordt de afkeurgrens vermeerderd met 0,05 (1 klasse hoger). Daarmee wordt de schadefactor
0,95. De voorwaarden omtrent kabels en leidingen zijn in hoofdstuk 7 van de beleidsregel opgenomen.
Verder geld dat binnen de kernzone van de kering (het waterstaatwerk) in principe geen andere
functies zoals wegen of riolering zijn toegestaan. Eventuele afwijkingen hierop dienen in afstemming
met Delfland worden vastgesteld.
Voorkomen wateroverlast
Delfland hanteert de normen voor wateroverlast (overstromingskans <1/100 jaar in stedelijk gebied) die
zijn vastgelegd in de provinciale waterverordening. Op basis van de ‘Beleidsnota Beperken en
Voorkomen Wateroverlast’ [12] heeft Delfland gebiedsspecifieke bergingsnormen bepaald (zie Tabel
3.2). Het benodigde volume aan berging is daarbij afhankelijk van het verhardingspercentage in een
gebied. Voor het bepalen van het benodigde wateroppervlak dient gerekend te worden met een
maximale peilstijging van 0,35 m in de boezem en 0,60 m in de polder [13]. Hierbij geldt dat bij een
zomer- en winterpeil of een flexibel peilregime het hoogste streefpeil (of bovengrens) maatgevend is.
Uitgangspunt voor de drooglegging van woningen en tuinen is daarbij minimaal 0,80 m.
Voor het noordelijk deel van het plangebied dat op boezemniveau wordt ontwikkeld (Waelplas) geldt
dat het in zijn eigen waterbergingsbehoefte moet voorzien. De bestaande omringende
boezemwatergangen tellen daar niet mee voor invulling van de wateropgave. Voor het zuidelijke
boezemland (Dijckerwaal 1) geldt dat het bestaande oppervlak van de aanliggende Poelwatering voor
de halve breedte meegenomen mag worden.
Tabel 3.2 Bergingsnormen Delfland

Bergingsnorm

Poelpolder
Boezem

Verhardingspercentage
50%
55%
3
3
390 m /ha
426 m /ha
3
3
400 m /ha
435 m /ha

60%
3
463 m /ha
3
470 m /ha

65%
3
499 m /ha
3
505 m /ha

KRW-doelstellingen
In het vijfde waterbeheerplan en in het KRW-programma 2016-2021 heeft Delfland het beleid om de
watersysteemkwaliteit te verbeteren vastgelegd. In 2021 dient de chemische waterkwaliteit en de
inrichting en het beheer in de KRW-waterlichamen en in overige delen van het watersysteem zodanig
te zijn dat met een voortgaande ontwikkeling van de chemische en ecologische waterkwaliteit de KRWdoelen in 2027 worden gehaald.
In het geval van de Westboezem zullen generieke emissiemaatregelen op termijn zorgen voor een
vermindering van de voedselrijkdom van het water. In 2014, 2015 en 2016 heeft Delfland een
verversingsexperiment uitgevoerd waarbij de boezem met water uit het Brielse meer werd
doorgespoeld. De afname in concentraties meststoffen resulteerde echter niet in het bereiken van het
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3

gewenste ecologisch omslagpunt en vanaf 2017 wordt het doorspoelen vanwege de hoge kosten niet
meer uitgevoerd.
Om toch de ecologische kwaliteit te verbeteren zet Delfland vanaf 2017 extra in op plannen en
projecten die de waternatuur stimuleren met maatregelen als de aanleg van natuuroevers,
vispaaiplaatsen en vismigratie voorzieningen. Zo is in de boezem ten westen van Waelpark (zuidzijde
bedrijventerrein Teylingen) een natte ecologische zone met natuuroevers en vispaaiplaatsen
gerealiseerd. Ook de boezemwatergangen rond Waelpark zijn een zoekgebied voor de aanleg van
natte ecologische zones. Doorgaande verbindingen met andere ecologisch ingerichte gebieden of
nieuwe rustplaatsen van substantiële omvang (ook wel steppingstones genoemd) hebben daarbij de
voorkeur bij het prioriteren van maatregelen. Het watersysteem in de Poelpolder is geen onderdeel van
het KRW waterlichaam. Ook is het gemaal van de Poelpolder geen prioritair vismigratieknelpunt van
Delfland. Delfland heeft wel de ambitie om het gemaal bij een eventuele renovatie visvriendelijk te
maken.
Watergangen, kunstwerken en natuurvriendelijke oevers
In de Keur en bijbehorende Beleidsregels en Algemene Regels van Delfland zijn minimale afmetingen
opgenomen waaraan (nieuwe) watergangen en kunstwerken moeten voldoen. Ook zijn eisen gesteld
aan het hydraulisch functioneren van het watersysteem. Voor nieuwe primaire watergangen hanteert
Delfland een minimale waterdiepte van 1 m en een breedte op de waterlijn van 5 m. Secundaire
watergangen zijn minimaal 0,5 m diep en 2,5 m breed [14].
De ligging, kenmerken en de status van alle watergangen en waterhuishoudkundige elementen
worden opgenomen in de legger. Voor de bescherming van de (taluds van) watergangen en de
bereikbaarheid voor onderhoud worden in de legger van Delfland zogeheten beschermingszones (ook
wel onderhoudsstroken) vastgelegd. Voor watergangen met een breedte tot 5 m geldt een obstakelvrije
zone van 4 m langs één zijde van de watergang en 1 m langs de andere zijde. Voor watergangen met
een breedte tussen de 5 en 10 m is aan weerszijde een onderhoudsstrook van 4 m nodig. Wateren
met een breedte groter dan 10 m moeten varend worden onderhouden. Aan weerszijde is dan een
onderhoudsstrook van 1 m nodig. Delfland is daarbij onderhoudsplichtig voor het natte profiel van het
primaire watersysteem en voor de natte zone en 1 meter droog talud van natuurvriendelijke oevers die
de KRW-status hebben. Overige (natuurvriendelijke) oevers moeten door de aanliggende eigenaren,
dan wel vergunningplichtigen, worden onderhouden. Secundaire wateren en kunstwerken dienen door
de aanliggende eigenaren te worden onderhouden (ieder voor de helft). Met de schouw houdt Delfland
toezicht op tijdig en voldoende onderhoud van het secundaire watersysteem.

3

Het ecologisch omslagpunt treedt op als aquatisch ecosysteem van de ene stabiele toestand overgaat in een andere. In dit
geval de omslag van een systeem met lage biodiversiteit gedomineerd door algen naar één met goede waterkwaliteit en een rijk
ontwikkelde flora en fauna.
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4.

TOEKOMSTIGE WATERHUISHOUDING

In het masterplan is op hoofdlijnen een waterhuishoudkundige structuur opgenomen. In dit hoofdstuk
zijn aan de hand van deze onderlegger de verschillende onderdelen van de toekomstige waterhuishoudkundige situatie verder uitgewerkt. Vanwege de gefaseerde en adaptieve ontwikkeling van het
plangebied is het in dit stadium nog niet mogelijk voor alle onderdelen een gedetailleerde uitwerking
vast te stellen. Dit hoofdstuk stelt echter wel de kaders waarbinnen nadere uitwerking mogelijk is.
4.1.

Waterkwaliteit en ecologie

De inrichting van het nieuwe watersysteem dient bij te dragen aan een goede (ecologische) waterkwaliteit zonder overlast als stank, (blauw)algen en kroos. De verschillende inrichtingsmaatregelen
sluiten daarom aan op de zogenaamde ecologische sleutelfactoren [8] die de voorwaarden vormen
voor een goede ecologische waterkwaliteit. Daarnaast is door Waelpark een ecologische verbindingszone aanwezig waarvoor specifieke inrichtingsmaatregelen zijn voorzien.
De toekomstige waterkwaliteit wordt bepaald door de verschillende waterstromen en processen. Ten
eerste verdwijnt door de functieverandering de glastuinbouw en het overige agrarisch landgebruik als
directe bron van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Hierdoor verbetert de (chemische)
waterkwaliteit. Deze positieve ontwikkeling is de afgelopen jaren al zichtbaar (zie paragraaf 2.5).
De historische belasting van de (water)bodem in de Poelpolder vormt op dit moment echter nog een
belemmering voor de ontwikkeling van het gezond aquatische ecosysteem in de polder. Bij het gemaal
Poelpolder worden nog altijd zeer hoge concentraties van de chemische waterkwaliteitsparameters
gemeten. De nalevering uit de bodem zal slechts geleidelijk verder afnemen.
Voor zover bestaande watergangen behouden blijven binnen de inrichting van het nieuwe watersysteem is het van belang dat deze eerst te baggeren en de voedselrijke sliblaag te af voeren. De
bagger van de watergangen draagt bij aan de verbetering van het lichtklimaat in het nieuwe
watersysteem en met het afvoeren van de nutriëntrijke sliblaag wordt een deel van de historische
belasting verwijderd.
Lozing van het hemelwater via het hemelwaterstelsel in de polder (zie paragraaf 4.5) is een bron van
relatief schoon water. Daarbij kan een goede situering van de lozingspunten van het hemelwaterstelsel
bijdragen aan een goede doorstroming van de watergangen. Met voldoende doorstroming en korte
verblijftijden kan algenbloei en kroosvorming in het watersysteem worden beperkt.
Door de aanzienlijke belasting van nutriënten vanuit het grondwater is alleen het vasthouden van
gebiedseigen water naar verwachting niet voldoende om waterkwaliteitsproblemen in de polder te
voorkomen. Daarom wordt voorgesteld het watersysteem door te spoelen met water vanuit de boezem.
Door het beperken van de verblijftijd binnen het polderwatersysteem (<10 dagen) wordt voorkomen dat
algen en kroos zich bovenmatig kunnen ontwikkelen en overlast kunnen veroorzaken.
Om alle delen van het polderwatersysteem goed door te kunnen spoelen is naast de bestaande
boezeminlaat aan de zuidwestzijde van de polder een extra boezeminlaat aan de noordzijde van de
polder voorzien. Daarnaast dienen doodlopende watergangen zo veel mogelijk te worden voorkomen
en zo mogelijk te worden voorzien van een hemelwaterlozingspunt.
Ook de chemische waterkwaliteit in de boezem voldoet op dit moment nog niet aan de normen, maar is
wel beter dan die in de polder (zie paragraaf 2.5). Door functieverandering van de polder en generieke
maatregelen binnen de invloedsfeer van de boezem, is in de komende jaren zowel in de polder als in
de boezem een verbetering van de waterkwaliteit te verwachten. Aanbevolen wordt daarom de waterkwaliteit te blijven monitoren en waar mogelijk het doorspoelregiem hierop aan te passen. Het heeft
namelijk de voorkeur zo min mogelijk boezemwater in te laten aangezien dit ook een (nutriënten)
belasting en kosten (door het uitmalen) met zich meebrengt. Vanwege de hoge kweldruk is het inlaten
van boezemwater voor peilhandhaving niet noodzakelijk. In de toekomst kan het watersysteem daarom
mogelijk volledig gevoed worden door gebiedseigen water waarbij het aquatische ecosysteem
gestuurd wordt door interne processen. In hoofdstuk 5 is de aanbeveling opgenomen om aan de hand
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van de monitoringsgegevens een nadere analyse van de water- en stoffenbalans te maken. Dit heeft
verder geen invloed op de inrichtingsmaatregelen die verder in dit plan worden voorgesteld.
4.2.

Inpassing natuurvriendelijke oevers (KRW)

Binnen de ecozone worden op verschillende plaatsen natuurvriendelijke oevers gerealiseerd. De
natuurvriendelijke oevers langs de boezemwatergangen krijgen waar mogelijk een KRW-status van
Delfland. De inrichting van deze natte ecologische zones (NEZ) dient daarvoor te voldoen aan de
volgende project specifieke eisen van Delfland.
Ligging en breedte
 De NEZ komt buiten de bestaande watergang te liggen ivm benodigde afvoercapaciteit watergang.
 Op locatie van de nieuwe watergang (tankgracht) komt de NEZ buiten de benodigde breedte voor
afvoercapaciteit en vaarweg te liggen.
 Breedte NEZ onder water is minimaal 4 m en varieert naar 8 m om op het oog een glooiing aan te
brengen.
Golfbreker vanwege scheepvaart
 Palenrij met dubbele planken boven en onder waterlijn.
 Doorzwemopeningen iedere 25 m met een breedte van 1 m een onderbreking met een plank iets
verder naar achteren.
 Ter plekke van de uitstroomvoorziening RWA begint de golfbreker bij de opening
uitstroomvoorziening, zodat het regenwater buiten de NEZ loost.
Zonering NEZ
 Verdeling emergent 50% -submergent 20% - open water 30%.
Te bereiken door 0,8 tot 1 m diep te starten achter golfbreker en een flauw talud (1:4 of flauwer) tot
boven de waterlijn.

golfbreker

Figuur 4.1 Principe doorsnede NEZ met KRW status

Aanplant vegetatie
 Plaatsen van aquaflow matten op de waterlijn.
Ruimte voor onderhoud
 Een onderhoudsstrook van 4 meter breed om de NEZ rijdend te onderhouden.
In Bijlage 12 is een overzicht gegeven van de inpassing van de natuurvriendelijke oevers die op basis
van bovenstaande eisen kunnen meetellen voor de KRW. Per locatie zal de inpassing in samenspraak
met Delfland en de gemeente Westland verder worden uitgewerkt. Uiteindelijk zal het ontwerp door
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Delfland worden getoetst en in de benodigde watervergunning worden vastgelegd. Na realisatie
worden de oevers opgenomen in de legger van Delfland en door Delfland in beheer genomen (zie ook
paragraaf 4.8).
4.3.

Peilvoorstel Poelpolder

Voor het optimaal functioneren van natuurvriendelijke oevers is een flexibel peil gewenst waarbij delen
van de oevers in droge tijden droogvallen en in natte periodes weer onder lopen. De kieming van zowel
oeverplanten als ondergedoken waterplanten is namelijk optimaal wanneer de bodem net droog valt en
met water verzadigd is. Bij het vigerende vaste peil van NAP -1,83 m komt dit nauwelijks voor.
Vanwege de aanzienlijke kweldruk in de Poelpolder is het niet haalbaar dit uitzakken ‘natuurlijk’ te laten
verlopen. Om toch het gewenste effect te bereiken kan het peil actief gereguleerd worden [16]. Daarom
wordt voorgesteld het peil in de wintersituatie met 15 cm te verhogen tot NAP -1,68 m.
Met de ontwikkeling van Waelpark wijzigt het landgebruik in de Poelpolder van hoofdzakelijk
glastuinbouw naar bebouwing, infrastructuur en groen. Om voor deze functies voldoende drooglegging
te waarborgen en wateroverlast te voorkomen, wordt de polder waar nodig opgehoogd. Daarbij geldt
het hogere winterpeil (NAP -1,68 m) als maatgevend (zie verder paragraaf 4.6 en bijlage 10). Een
verdere verhoging van het peil is niet wenselijk vanwege aanvullend benodigde ophogingen en
bijkomend hoge kosten. Ook voor het functioneren van eventuele duikers, steigers en beschoeiingen is
een grote fluctuatie niet wenselijk.
Aan de randen van de polder blijft een deel van de aanwezige bebouwing behouden. Het betreft hoger
gelegen percelen langs de boezem (lintbebouwing op NAP -0,5 / +0,5 m). Voor een goede afwatering
van deze percelen wordt langs de oostzijde van de polder een watergang aangelegd. De
grondwaterstand van deze percelen staat voornamelijk onder invloed van de hoger boezem (NAP 0,43 m) en het voorstel om het peil in de polder in de wintersituatie 15 cm te verhogen heeft geen
significante invloed op de gemiddeld hoogste grondwaterstand van deze percelen. Ook de
drooglegging t.o.v. polderpeil blijft er ruim voldoende (> 1,0 m). Voor het monitoren van de
grondwaterstanden zijn in het kader van de ontwikkeling rond de te behouden bebouwing peilbuizen
met dataloggers geplaatst. Zo kunnen waar nodig aanvullende maatregelen worden getroffen om
negatieve effecten te voorkomen.
De veiligheid van de aanwezige boezemkade zal bij peilvoorstel niet significant wijzigingen. Door de
verhoging van het polderpeil in de wintersituatie neemt het verschil tussen de binnen- en buitenwaartse
waterstand af, wat een beperkt positief effect heeft op het risico op piping.
Met het voorstel het peil in de wintersituatie op te zetten vermindert de (zoute) kwelflux in de polder.
Het diepere watervoerende pakket heeft een stijghoogte van ca. NAP 0,0 m (zie paragraaf 2.4). Door
het verlagen van het stijghoogteverschil met ongeveer 9% in de wintersituatie (van 1,83 tot 1,68 m) zal
de kwelflux naar verwachting met het zelfde percentage afnemen. Aandachtspunt is het voorkomen
van extra kwel bij het graven van nieuwe watergangen. Afhankelijk van de lokale bodemgesteldheid
moet hiervoor in de waterbodem een afsluitende kleilaag worden aangebracht (zie ook paragraaf 4.7).
Het peilvoorstel draagt zo ,samen met het ontpolderen van een gedeelte aan de noordzijde van
Poelpolder (zie ook paragraaf 4.3), bij aan de afname van de kwel en daarmee de totale
chloridebelasting van de polder.
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4.4.

Oppervlaktewatersysteem

Structuur
Het toekomstige oppervlaktewatersysteem van Waelpark bestaat zowel uit boezemwatergangen als
polderwater. In bijlage 3 is het toekomstige watersysteem op een kaart weergegeven. Het betreft een
schetsontwerp waarbij de ligging en afmetingen globaal zijn weergegeven. De bestaande boezemwatergangen rond de Poelpolder worden aangevuld met nieuw boezemwater in het noordoostelijke
deel dat wordt ontpolderd en een nieuwe boezemverbinding tussen de Nieuwe Vaart en de
Poelwatering aan de zuidrand van de Poelpolder. Ook in het zuidelijke boezemland wordt een
doorgaande boezemwatergang gerealiseerd van de Poelwatering naar de nieuwe boezemwatergang
in het verlengde van de Nieuwe Vaart. Met deze ontwikkeling vervallen in het zuidelijke boezemland
enkele kleinere vertakkingen. De watergangen buiten het plangebied die hiermee verbonden waren,
worden opnieuw aangesloten. Hiervoor worden onder andere twee verbindingsduikers aangelegd
onder de nieuwe ontsluitingsweg tussen het bedrijventerrein Teylingen en de Naaldwijkseweg. Daarbij
is voor de duiker in de kanoroute van het Nieuwe Water naar Maesemunde een minimale doorvaarthoogte van 1,20 m en minimale doorvaartbreedte van 2,5 m vereist.
De nieuwe boezemverbinding langs de zuidzijde van de Poelpolder draagt bij aan een robuust
boezemwaterstelsel en wordt in de legger van Delfland opgenomen als primaire watergang. Het
overige nieuwe boezemwater krijgt, zoals in afstemming met Delfland is bepaald, een secundaire
status.
Het primaire watersysteem in de Poelpolder wordt gevormd door de Molensloot en de aansluitende
watergang naar het gemaal. Daarnaast dient in het zuidelijke deel van de polder een primaire structuur
te worden gerealiseerd tussen de inlaat aan de Poelwatering en de duikerconstructie onder de
bestaande dwarsverbinding van de boezem. De overige watergangen krijgen een secundaire status.
De secundaire watergangen worden bij de uitwerking van de inrichting van de deelgebieden ingepast.
Het uitgangspunt is om zo veel mogelijk aan te sluiten bij het huidige slotenpatroon waarbij
doodlopende watergangen voorkomen worden. Verder moet het uiteindelijke watersysteem voldoende
berging bevatten en bijdragen aan een goede ontwateringen van de percelen. Dit is respectievelijk in
paragraaf 4.5 en 4.6 verder uitgewerkt.
Waelpark in uitvoering
Tijdens het opstellen van deze rapportage zijn delen van Waelpark al nader uitgewerkt. Op basis van
nadere detaillering heeft Delfland vergunning verleend voor aanpassingen in watersysteem in het
zuidelijke deel, de aanleg van de nieuwe boezemverbinding en de nieuwe waterkering langs deze
verbinding. Deze vergunde wijzigingen zijn (deels) ook al in de praktijk gerealiseerd.
Dwarsprofielen
De watergangen worden aangelegd volgens de principeprofielen als weergegeven op tekening in
bijlage 4. Op de overzichtskaart in bijlage 3 is weergegeven welke profielen waar worden toegepast.
Deze profielen zijn in afstemming met de gemeente Westland en Delfland opgesteld. Het
doorstroomprofiel van de primaire polderwatergangen moet daarbij voldoende hydraulische capaciteit
hebben om bij een volledig ontwikkeld gebied overtollig regenwater af te kunnen voeren. In Bijlage 5 is
o.b.v. de normafvoer en een aangenomen verhardingspercentage van 65% aangetoond dat een
doorstroomprofiel met een minimale bovenbreedte van 5 m voldoet aan de normen.
De watergang in de ecozone wordt aangelegd met een plasberm en/of een talud van 1:3 of flauwer.
Deze natuurvriendelijke oevers/plasbermen worden buiten het minimale doorstroomprofiel aangelegd.
Hiervoor wordt in de stedenbouwkundige uitwerking voldoende ruimte gereserveerd.
Voor het secundaire water in de polder is nog geen principeprofiel opgesteld. Dit is nog afhankelijk van
de uiteindelijke inrichting en wordt in afstemming met (het beleid van) Delfland en de gemeente
Westland nader uitgewerkt. De uiteindelijke profielen wordt in de benodigde water- en
omgevingsvergunningen vastgelegd.
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Kunstwerken
3
Het gemaal Poelpolder aan de Poelkade heeft een capaciteit van 16 m /min (zie paragraaf 2.3). Het
totale oppervlak van het peilgebied dat wordt bemalen is ca. 42,0 ha (zie ook Figuur 4.2). De
gemaalcapaciteit is daarmee ca. 40 mm/d, ruimschoots meer dan de referentie afvoer van 21,6 mm/d
voor stedelijk gebied ook als rekening wordt gehouden met een extra kwelbelasting van 4 mm/d (zie
ook paragraaf 2.3). Ondanks dat het gemaal economisch al is afgeschreven, is het technisch nog op
orde [6]. In het kader van de ontwikkeling van Waelpark zijn daarom geen maatregelen aan het huidige
gemaal voorzien. Bij eventuele renovatie is de ambitie het gemaal visvriendelijk te maken.
3

De huidige boezeminlaat ter hoogte van Dijckerwaal 24 heeft een hydraulische capaciteit van 0,3 m /s
(zie bijlage 6). Voor het deel van de polder ten zuiden van het gemaal van ca. 20 ha is daarmee 131
mm/d wateraanvoer beschikbaar. Dit voldoet ruimschoots aan de referentie aanvoer voor stedelijk
gebied (2,7 mm/d) en inlaten t.b.v. doorspoelen. Om ook het poldergedeelte ten noorden van het
gemaal direct van water te kunnen voorzien is een extra boezeminlaat naar de Molensloot voorzien.
De hydraulische capaciteit van de inlaat met een diameter van 315 mm (maximale afmeting volgens
3
beleid Delfland) en een lengte van ca. 40 m is 0,2 m /s (zie bijlage 6). De beschikbare aanvoer voor
het noordelijke deel (ca. 20 ha) is daarmee 68 mm/d en voldoet ruimschoots aan de referentie aanvoer
voor stedelijk gebied (2,7 mm/d) en voor het inlaten t.b.v. doorspoelen. Bij de nieuwe inlaatconstructie
dient met een (vuil- en) viswerend rooster voorkomen te worden dat vissen vanuit de boezem de
polder kunnen bereiken en dan mogelijk sneuvelen in het niet visvriendelijke gemaal.
De huidige duiker onder de Rijnvaartweg is hydraulisch getoetst en blijkt ruimschoots te voldoen aan
de eisen van Delfland (zie bijlage 7).
De sifon onder de dwarsverbinding van de boezem is de enige verbinding van het zuidelijke deel van
de Poelpolder (deelgebied 3) richting het gemaal. Met de ontwikkeling van Waelpark en de transitie tot
stedelijk gebied (met hoger beschermingsniveau tegen wateroverlast) is een robuustere verbinding
noodzakelijk. De huidige sifon wordt daarom vervangen door een tweezijdig afsluitbare
duikerverbinding. Een diameter van minimaal 800 mm voldoet daarbij aan de normen (zie bijlage 8).
Om te voorkomen dat de duiker beschadigd raakt tijdens werkzaamheden in de boezem, dient ter
plaatse bodembescherming aangebracht te worden. Het vervangen van de sifon door een nieuw
robuuste duikerverbinding met bodembescherming in de boezem zal door ONW voorbereid en
uitgevoerd worden alvorens de ontwikkeling van deelgebied 3 plaatsvindt.
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4.5.

Waterberging

Om afstromend regenwater op te vangen en wateroverlast te voorkomen dient binnen het plangebied
voldoende waterberging te worden gerealiseerd. Voor
zowel het boezemland als het poldergebied van
Waelpark heeft Delfland bepaalde bergingsnomen
afgeleid (zie ook paragraaf 3.3).
In Figuur 4.2 is voor het plangebied van Waelpark
onderscheid gemaakt in het deel dat op de boezem
afwatert en het gedeelte dat binnen de polder afwatert.
Daarbij zijn grotendeels de huidige peilgebiedsgrenzen
overgenomen. Alleen in het noorden wordt een gedeelte
ontpolderd en de zuidelijke grens tussen boezem en
polder wijzigt met de aanleg van de nieuwe boezemverbinding. Het resterend oppervlak van de polder is
daarmee ca. 42,0 ha en het boezemdeel is ca. 21,4 ha.
Aan de hand van deze oppervlaktes en de bergingsnormen van Delfland is in Tabel 4.1 voor verschillende
verhardingspercentages de wateropgave weergegeven.
In de Poelpolder moet tussen de 2,73 en 3,49 ha
oppervlaktewater gerealiseerd worden. Op
boezemniveau is 2,45 tot 3,10 ha oppervlaktewater
benodigd. Bij invulling van de opgave is het hoogst
gevoerde streefpeil (NAP -1,68 m) maatgevend. In de
huidige situatie is 1,73 ha water aanwezig binnen de
polder. In noordelijke boezemland is nog geen
boezemwater aanwezig, in het zuidelijke deel was circa
1,25 ha boezemwater aanwezig maar zijn al enkele
wijzigingen gerealiseerd als onderdeel van de eerste fase
van de ontwikkeling (zie ook hoofdstuk 5).

Figuur 4.2 Polder-, en boezemgebied Waelpark

Tabel 4.1: Wateropgave Poelpolder en Boezemgebied

Wateropgave
Verhardingspercentage
Poelpolder (42,0 ha)
Boezem (21,4 ha)

50%
2,73
2,45

benodigd oppervlaktewater (ha)
55%
60%
2,98
3,24
2,66
2,87

65%
3,49
3,09

Om gedurende de gefaseerde ontwikkeling van Waelpark inzicht te houden in de benodigde en
gerealiseerde waterberging wordt deze bijgehouden in een zogenaamd bergingsregister. In bijlage 9 is
hiervoor een tabel toegevoegd waar de benodigde berging en de gerealiseerde berging bijgehouden
kan worden. Met de uitwerking van de deelgebieden wordt dit overzicht actueel gehouden. De al
gerealiseerde wijzigingen zijn daarbij ingevuld onder vermelding van het vergunningnummer.
Op basis van de huidige inzichten is ook een indicatieve berekening gemaakt van het te realiseren
verhardingspercentage in de Poelpolder. Bij een oppervlak van 42,0 ha is circa 9 ha wegverharding en
14 ha bebouwd oppervlak voorzien. Hiermee komt het verhardingspercentage op ca 55% en de totale
wateropgave op 2,98 ha.
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4.6.

Ontwatering en aanlegniveaus

Voor het bereiken van voldoende ontwatering en drooglegging zijn in een aparte notitie de minimale
aanlegniveaus voor woningen en wegen van Waelpark bepaald (zie bijlage 10). Daarbij is uitgegaan
van de minimale drooglegging en ontwateringsdieptes zoals de gemeente Westland vereist (zie
paragraaf 3.2). Daarnaast is aangenomen dat de maximale opbolling tussen de ontwateringsmiddelen
0,20 m is. Op basis van de beschikbare grondwatermonitoring (zie paragraaf 2.4) is deze aanname
voor de inrichting van het boezemland in deelgebied 1, 2 en 6 realistisch. In de Poelpolder (deelgebied
e
3, 4, en westelijke deel van 6) is echter sprake van een aanzienlijke kweldruk vanuit het diepere 1
watervoerende pakket en door invloed van de naastgelegen boezemwatergangen. De daadwerkelijke
opbolling is daardoor naar verwachting hoger, maar ook afhankelijk van de uitwerking van het polderwatersysteem (ligging en afstand tussen de watergangen). Door middel van een geohydrologische
berekening dient aangetoond te worden dat de uiteindelijke aanlegniveaus van de inrichting aan de
eisen van de gemeente Westland voldoen. Dit wordt uitgewerkt in de definitieve ontwerpen van de
deelgebieden en als zodanig vastgelegd in de vereiste omgevingsvergunningen.

4.7.

Kweltoename en opbarstrisico

In de watervoerende zandlagen onder de waterremmende lagen heerst een opwaartse waterdruk.
Door ontgravingen ten behoeve van de aanleg van waterpartijen kan een toename aan kwel optreden.
Als de bovenliggende neerwaartse gronddruk kleiner wordt dan de opwaartse druk onder de waterremmende lagen kan de bodem (deels) opbarsten en doet zich welvorming voor.
Door Fugro is een groot aantal sonderingen en waterspanningsmetingen in het plangebied uitgevoerd
[2]. Op basis van deze bevindingen is voor het voormalige plan “Het Nieuwe Water” het opbarstrisico
bepaald. Dit risico bleek zeer groot en maatregelen om opbarsten van de waterbodem te voorkomen
bleken noodzakelijk. Bij de nadere uitwerking van de inrichting en de aanleg van nieuwe watergangen
in Waelpark is dit een aandachtspunt. Mogelijk zijn maatregelen als het aanbrengen van kleilagen in de
waterbodem noodzakelijk om een kweltoename en/of opbarsten te voorkomen.

4.8.

Beheer en onderhoud

De afspraken tussen Delfland en de gemeente Westland met betrekking tot de onderhoudsverplichtingen zijn vastgelegd in de tekening met principeprofielen in bijlage 4. De bijbehorende
uitgangspunten zijn opgenomen in bijlage 11.
Voor de natte ecologische zones met KRW status geldt dat Delfland de natte zone en 1 meter droog
talud in onderhoud neemt. Dit onderhoud vindt plaats in het najaar een per 3-6 jaar en is afhankelijk
van de plantengroei (gemiddeld eens per 4 jaar). Het overige talud wordt door gemeente Westland
onderhouden.
Verder onderhoudt de gemeente secundaire watergangen voor zover deze onderdeel zijn van de
openbare ruimte. Daarnaast wordt water uitgegeven als onderdeel van particuliere woonkavels waarbij
de betreffende particulieren onderhoudsplichtig zijn tot aan de erfgrens. Wanneer wateren breder dan
10 meter zijn en varend onderhouden moeten worden dient bij de uitwerking van de
stedenbouwkundige inrichting ruimte gereserveerd te worden voor het te water laten van maaiboten
en het uittrekken van bagger en maaisel. Definitieve afspraken over het beheer en onderhoud worden
helder verwerkt op digitale onderhoudskaarten van de gemeente en de legger van Delfland. Waar
nodig worden afspraken juridisch vastgelegd om beheer en onderhoud op gronden van derden
mogelijk te maken.

4.9.

Waterkeringen

Voor de realisatie van een nieuwe boezemverbinding tussen de Nieuwe Vaart en de Poelwatering is
ook de waterkering tussen de Poelpolder en de boezem gewijzigd (zie paragraaf 2.6). Op de nieuwe
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kering en de bijbehorende beschermingszones zijn de beleidsregels van Delfland van toepassing.
Hierdoor gelden aan de zuidrand van deelgebied 3 beperkende voorwaarden voor de inrichting van
bijvoorbeeld wegen en riolering.
Het oostelijke deel van deelgebied 6 wordt ontpolderd. De bestaande kering aan de noordoostzijde van
deelgebied 6 komt daarmee te vervallen. Tussen het nieuwe boezemgebied en het deel dat niet wordt
ontpolderd, wordt een nieuwe waterkering aangelegd. Afhankelijk van de planvorming worden
eventuele wijzigingen aan boezemkades ingepast.
De nieuwe waterkeringen moeten ontworpen worden volgens het ‘programma van eisen voor
kadeontwerpen’ van Delfland met veiligheidsklasse III (zie ook paragraaf 3.3). Een aandachtspunt bij
het ontwerp is de ligging van de gastransportleiding van de Gasunie in deelgebied 6. In bijlage 3 en 4
is de globale ligging van de kering in de nieuwe situatie op kaart weergegeven. Na realisatie wordt de
exacte ligging van de nieuwe keringen (met bijbehorende keurzones) door Delfland opgenomen in de
legger.
4.10.

Riolering

Binnen het plangebied van Waelpark wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd. In deze paragraaf
wordt eerst de omgang met afvalwater beschreven en vervolgens de omgang met afstromend
hemelwater.
Afvalwaterhoeveelheden
De hoeveelheid afvalwater per deelgebied is van belang voor de rioleringsstructuur. De
4
afvalwaterhoeveelheid wordt gebaseerd op een DWA-productie van 12 l/u/inw en 2,5 inwoner per
woning. In Tabel 4.2 is een inschatting gemaakt van de afvalwaterdebieten uit de te ontwikkelen
deelgebieden. Omdat het exacte aantal woningen per deelgebied nog niet definitief is vastgesteld, is in
de berekening uitgegaan van het minimaal en maximaal te verwachten aantal woningen uit het
masterplan.
Tabel 4.2: afvalwaterhoeveelheden per deelgebied ontwikkeling

Deelgebieden [nr]
Deelgebied 1
Deelgebied 2
Deelgebied 3
Deelgebied 4
Deelgebied 5
Deelgebied 6
Totaal

Woningen
[st]
140 - 150
225 - 240
345 - 360
170 - 200
320 - 350
70 - 110
1270 - 1405

Afvalwater per
inwoner [l/u/inw]
12
12
12
12
12
12
12

Inwoners
[aantal]
350 - 375
563 - 858
863 - 888
425 - 500
800 - 875
150 - 200
3175 - 3513

Afvalwater
[m³/u]
4,2 - 4,5
6,8 - 7,2
10,4 - 10,7
5,1 - 6,0
9,6 - 10,5
2,1 - 3,3
38,1 - 42,2

Binnen de woningbouwlocatie worden daarnaast een aantal woningen gehandhaafd. Aan de volgende
straten worden bestaande woningen gehandhaafd:
 Poelkade (26 woningen) à 0,78m³/u.
 Dijckerwaal (3 woningen) à 0,09m³/u.
 Nieuwe Vaart (6 woningen) à 0,18m³/u.
 Maesemundeweg (3 woningen) à 0,09m³/u.
 Poelmolenweg (7 woningen) à 0,21m³/u.
Afvalwaterafvoer

4

DWA staat voor droogweerafvoer, de hoeveelheid afvalwater die het rioolstelsel verwerkt zonder
neerslagbelasting.
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Voorgesteld wordt het afvalwater van circa 900-1100 woningen naar het zuiden af te voeren en aan te
sluiten op de gerealiseerde persleiding in de Naaldwijkseweg en de overige 300-400 woningen
westelijke te laten afvoeren richting een put (VIS-riool) in de Koningin Julianalaan (zie Figuur 4.3).
Deze verdeling wordt door ONW nader uitgewerkt en onderbouwd in een apart rioleringsplan.

300 woningen

900 woningen

Figuur 4.3 globale afvoerrichting en aantallen woningen

Voor de inzameling en transport van het afvalwater wordt binnen de woongebieden vrij verval riolering
ontworpen in (nog uit te werken) deelrioleringsplannen. De mogelijkheid vrij verval stelsels van deelgebieden te kunnen combineren is afhankelijk van de inrichting en de wegstructuur per deelgebied.
Alvorens de deelplannen uit te werken wordt eerst een berekening van de gemalen uitgewerkt. Het vrij
verval riool zal door middel van natuurlijke gravitatie afvoeren naar een geschikt lozingspunt. In
deelgebieden 3 t/m 5 zijn dit putten met rioolgemalen met een capaciteit van 20 à 25 m3/u die op een
centrale persleiding van Ø110 mm zijn aangesloten. Deze voert het afvalwater in zuidelijke richting af
naar het gemaal van deelgebied 1 en 2. Dit gemaal is opgenomen in rioleringsplan Deelplan 1
3
Dijckerwaal [15] en loost met een capaciteit van 60 à 70 m /u op de aanwezige persleiding in de
Naaldwijkseweg. De gemalen in deelgebied 6 worden zo mogelijk aangesloten op het bestaande
persleiding in de Rijnvaartweg. De benodigde berekeningen worden opgenomen in het betreffende
(deel)rioleringsplan.
Bestaande woningen aan de Poelkade en de Nieuwe Vaart zijn aangesloten op de aanwezige
drukriolering. In de ontwikkeling wordt bij voorkeur aangesloten op het nieuwe vrij verval stelsel.
De bestaande woningen aan de Dijckerwaal zijn aangesloten via vacuümriolering en worden door de
gemeente Westland met nieuwe drukriolering aangesloten op de toekomstige riolering binnen
Waelpark.
De bestaande woningen aan de Maesemundeweg en Poelmolenweg worden waar mogelijk
aangesloten op de nieuwe vrij verval riolering in de directe omgeving van deelgebied 6. Voor de
woongebieden langs de Maesemundeweg en Poelmolenweg is de afvoer van de woningen afhankelijk
van de inrichting. De nieuwe woningen dienen bij voorkeur af te voeren op de vrij vervalstelsels binnen
het deelgebied.
Naar aanleiding van het rioleringsstructuurplan van Het Nieuwe Water [10] zijn berekeningen
uitgevoerd van de bestaande drukriolering en de aansluiting van verschillende pompgemalen. In de
nadere uitwerking van (deel)rioleringsplannen wordt door ONW bekeken of de bestaande structuur van
de drukriolering met het nieuwe aanbod van afvalwater naar behoren functioneert of dat aanvullende
maatregelen nodig zijn.
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Hemelwaterafvoer
Voor de inzameling en transport van hemelwater wordt onderscheid gemaakt tussen hemelwater
afkomstig van daken en wegverhardingen. Hemelwater van daken kan direct (en waar mogelijk
bovengronds) worden afgevoerd naar het oppervlaktewater. Hemelwater afkomstig van wegverharding
wordt zo veel mogelijk via bermpassages en greppels afgevoerd naar oppervlaktewater. Bij de aanleg
van een hemelwaterstelsel wordt voor de lozing op het oppervlaktewater een zuiverende voorziening in
de vorm van een lamellenafscheider door de gemeente verplicht gesteld. Het ontwerp van het stelsel
wordt bij het opstellen van de afzonderlijke rioleringsplannen per deelgebied verder uitgewerkt.
Wanneer er voor gekozen wordt geen trottoirbanden langs de weg toe te passen (uitgangspunt
Catalogus [2]), is afstroming van hemelwater een aandachtspunt bij de uitwerking van de inrichting.
Voorkomen moet worden dat hemelwater vanaf het openbare gebied richting de tuinen of de woningen
in kan stromen.
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5.

FASERING

Als onderdeel van de adaptieve ontwikkelstrategie voor Waelpark wordt het plan gefaseerd aangelegd.
In dit hoofdstuk zijn de aandachtspunten bij deze gefaseerde aanpak beschreven. Eerst zijn de algemene aandachtspunten voor een goed waterhuishoudkundig functioneren beschreven. Vervolgens zijn
per deelgebied specifieke maatregelen benoemd. Daarbij is de globale faseringsvolgorde (achtereenvolgens deelgebied 1, 2, 6, 5, 3 en 4) aangehouden.
5.1.
Algemeen
Waelpark wordt in verschillende fases ontwikkeld. In Figuur 5.1 is de globale fasering weergegeven.
Gedurende de looptijd van de ontwikkeling dient een goed waterhuishoudkundig functioneren
gewaarborgd te zijn waarbij te allen tijde aan bijvoorbeeld de normen voor waterveiligheid en wateroverlast wordt voldaan. Ook dient het ecologisch functioneren en het beheer en onderhoud van het
watersysteem gedurende de ontwikkeling te zijn gewaarborgd. Na uitwerking van het definitief ontwerp
per deelgebied moet voor de vereiste water- en omgevingsvergunningen aangetoond worden dat ook
daadwerkelijk aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Figuur 5.1: globale fasering volgens het masterplan Waelpark
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Voor het watersysteem betekent dit dat de aan- en afvoer van water altijd mogelijk moet zijn en geen
geïsoleerde watergangen mogen ontstaan. Om uiteindelijk voldoende berging in het watersysteem te
realiseren dient per fase duidelijk te zijn hoeveel oppervlaktewater wordt gerealiseerd. Dit wordt in de
bestemmingsplannen en in de watervergunningen vastgelegd en bijgehouden in een bergingsregister
(zie bijlage 9).
Bij de ontwikkeling van Waelpark worden delen van het gebied ontpolderd. Om de resterende
poldergebieden tegen overstroming te beschermen dient eerst een nieuwe kering te zijn gerealiseerd
alvorens de bestaande keringen worden verlaten.
Om waterkwaliteitsproblemen in de polder te voorkomen wordt voorgesteld het watersysteem door te
spoelen met boezemwater zodat de verblijftijden beperkt blijven. Om dit mogelijk te maken is aanleg
van de noordelijke boezeminlaat bij de eerste ontwikkeling van het poldergebied ten noorden van het
gemaal noodzakelijk. Voor het doorspoelen van het zuidelijke deel is al een boezeminlaat aanwezig.
Verder wordt voorgesteld een dynamisch peilregiem in te stellen. Om overlast bij het hogere winterpeil
te voorkomen dient de bestaande inrichting van de polder hierop te worden aangepast.
Voor het varend beheer en onderhoud van de primaire watergangen is een te water laat plaats voor
maaiboten nodig. In de huidige situatie is er in de polder één aanwezig bij de waterplas van Delfland.
Bij herinrichting van de Molensloot dienen aanvullend voldoende (drijf)vuil verwijderingsplaatsen
gerealiseerd te worden om het onderhouden te kunnen uitvoeren.
5.2.

Deelgebieden

Deelgebied 1
Voor de ontwikkeling van deelgebied 1 is reeds een nieuw bestemmingsplan vastgesteld (Dijckerwaal
fase 1, 30 juni 2015). Als onderdeel van de definitieve stedenbouwkundige inrichting is daarin een
nieuwe boezemwatergang achter de woonpercelen aan de Naaldwijkseweg vastgelegd van 4350 m².
Daarnaast is met dit bestemmingsplan ook een groot deel van de nieuwe watergang tussen de
Poelwatering en de Nieuwe Vaart vastgelegd. Verder mag de aanliggende Poelwatering voor 50%
2
van het oppervlak meegerekend worden. In totaal is met dit plan 14.050 m aan bergingsoppervlak
beschikbaar. Dit is ruim voldoende om deelgebied 1 met een totaal oppervlak van ca. 6,2 ha te
ontwikkelen met een verhardingspercentage van 65%. En aangezien het graven van de waterstructuur
inmiddels is voltooid kan de aanleg van verhardingen plaatsvinden.
Ten noorden van de nieuwe boezemverbinding dient een nieuwe waterkering te worden aangelegd ter
bescherming van de Poelpolder tegen overstromingen. Nog niet alle grond is daarvoor in eigendom
van ONW. De nieuwe kering is daarom eerst tot ongeveer twee derde aangelegd en aangesloten op
de bestaande. Hiervoor is een watervergunning van Delfland verkregen.
Bij het vergraven van de bestaande watergangen in deelgebied 1 is de aansluiting op watergangen
buiten het plandeel hersteld.
Deelgebied 2
Ook voor de ontwikkeling van deelgebied 2 is al een nieuw bestemmingsplan vastgesteld (Dijckerwaal
fase 2, 11 oktober 2016). In dit bestemmingsplan is een klein deel van het beoogde nieuwe
watersysteem in deelgebied 2 daadwerkelijk bestemd als water. In de definitieve stedenbouwkundige
2
inrichting wordt 4185 m nieuw boezemwater gerealiseerd. Samen met de al gerealiseerde
2
watergangen in deelgebied 1 resulteert dit in 18.235 m beschikbaar bergingsoppervlak. Dit is
voldoende om deelgebied 2 met een verhardingspercentage van 50% te ontwikkelen als deelgebied 1
met 65% verharding wordt aangelegd. Als in deelgebied 1 minder verhard wordt, kan in deelgebied 2
meer verharding toegestaan worden. Bij het vergraven van de bestaande watergangen in deelgebied 2
moet rekening gehouden met de aansluiting van watergangen buiten het plandeel. Hiervoor moeten
onder andere twee verbindingsduikers onder de nieuwe ontsluitingsweg van bedrijventerrein Teylingen
naar de Naaldwijkseweg worden aangelegd.
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Deelgebied 6
Om het oostelijke deel van deelgebied 6 te kunnen ontpolderen moet eerste de nieuwe waterkering
worden aangelegd. Vervolgens kan de waterstructuur op boezemniveau gerealiseerd worden. Dan is al
het beoogde nieuwe boezemwater gerealiseerd en kan het gehele boezemland binnen het plangebied
met een verhardingspercentage van 65% ontwikkeld worden.
Bij de aanleg van de nieuwe boezemwaterkering dient gelijk ook een nieuwe inlaat van de boezem
naar het poldergedeelte gerealiseerd te worden. Hiermee kan het noordelijke deel van de Poelpolder
worden doorgespoeld.
Om te bepalen of voor de ontwikkeling van het poldergedeelte voldoende berging in het polderwatersysteem aanwezig is, moet de volgende vergelijking gemaakt worden. Het oppervlak van het toekomstige watersysteem in deelgebied 6 en het aanwezige polderwateroppervlak in het overige
deelgebied moet gezamenlijk voldoen aan de bergingsnorm die volgt uit het verhardingspercentage
van de totale Poelpolder bij de toekomstige inrichting van deelgebied 6 en de aanwezige inrichting van
de overige deelgebieden in de polder (3, 4 en 5). Aan de hand van de uitwerking van de definitieve
inrichting kan zo bepaald worden of de (tijdelijke) aanleg van extra water benodigd is.
Deelgebied 5
De toekomstige waterstructuur in deelgebied 5 volgt zo veel mogelijk het bestaande slotenpatroon. Als
bestaande watergangen vergraven worden dient de aansluiting met de rest van het watersysteem
behouden te blijven. Ook moeten doodlopende watergangen voorkomen worden. Met herinrichting van
de Molensloot ontstaat ook een gedeelte van de ecozone en is het instellen van een dynamisch
peilregiem gewenst. Totdat Delfland met een peilbesluit het nieuwe peilregiem vastlegt, is voor de
wijziging van het peilregiem een watervergunning noodzakelijk.
Om te bepalen of voor de ontwikkeling van deelgebied 5 voldoende berging in het polderwatersysteem
aanwezig is, moet de volgende vergelijking gemaakt worden. Het oppervlak van het toekomstige
watersysteem in deelgebied 5 en het aanwezige polderwateroppervlak in het overige deelgebied moet
gezamenlijk voldoen aan de bergingsnorm die volgt uit het verhardingspercentage van de totale
Poelpolder bij de toekomstige inrichting van deelgebied 5 en de aanwezige inrichting van de overige
deelgebieden in de polder (3, 4 en 6). Aan de hand van de uitwerking van de definitieve inrichting kan
zo bepaald worden of de (tijdelijke) aanleg van extra water benodigd is.
Deelgebied 3
De toekomstige waterstructuur in deelgebied 3 volgt zo veel mogelijk het bestaande slotenpatroon. Als
bestaande watergangen vergraven worden dient de aansluiting met de rest van het watersysteem
behouden te blijven. Ook moeten doodlopende watergangen voorkomen worden.
Om te bepalen of voor de ontwikkeling van deelgebied 3 voldoende berging in het polderwatersysteem
aanwezig is, moet de volgende vergelijking gemaakt worden. Het oppervlak van het toekomstige
watersysteem in deelgebied 3 en het aanwezige polderwateroppervlak in het overige deelgebied moet
gezamenlijk voldoen aan de bergingsnorm die volgt uit het verhardingspercentage van de totale
Poelpolder bij de toekomstige inrichting van deelgebied 3 en de aanwezige inrichting van de overige
deelgebieden in de polder ( 4, 5 en 6). Aan de hand van de uitwerking van de definitieve inrichting kan
zo bepaald worden of de (tijdelijke) aanleg van extra water benodigd is.
Deelgebied 4
De toekomstige waterstructuur in deelgebied 4 volgt zo veel mogelijk het bestaande slotenpatroon. Als
bestaande watergangen vergraven worden dient de aansluiting met de rest van het watersysteem
behouden te blijven. Ook moeten doodlopende watergangen voorkomen worden.
Om te bepalen of voor de ontwikkeling van deelgebied 4 voldoende berging in het polderwatersysteem
aanwezig is, moet de volgende vergelijking gemaakt worden. Het oppervlak van het toekomstige
watersysteem in deelgebied 4 en het aanwezige polderwateroppervlak in het overige deelgebied moet
gezamenlijk voldoen aan de bergingsnorm die volgt uit het verhardingspercentage van de totale
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Poelpolder bij de toekomstige inrichting van deelgebied 4 en de aanwezige inrichting van de overige
deelgebieden in de polder (3, 5 en 6). Aan de hand van de uitwerking van de definitieve inrichting kan
zo bepaald worden of de aanleg van extra water benodigd is.
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6.

AANBEVELINGEN

In voorgaande hoofdstukken is de basis gelegd voor een goed functionerende waterhuishouding voor
de woningbouwlocatie Waelpark. Voor de verdere uitwerking (in deelplannen) zijn de enkele
aanbevelingen te doen:


Bij het bepalen van de minimale aanlegpeilen zijn aannames gedaan over de maximale opbolling
tussen de ontwateringsmiddelen. In de poldergebieden is de kweldruk echter aanzienlijk en voor
het behalen van de benodigde drooglegging en ontwateringsdieptes is extra ophoging gewenst
boven de aanleg van een zeer fijnmazig slotenpatroon of drainage. Dit heeft ook aanzienlijke
consequenties voor de grondbalans binnen deze deelgebieden. Het is daarom aan te bevelen al bij
met het voorlopige stedenbouwkundige ontwerp (met ligging watergangen) een geohydrologische
berekening uit te werken om de aanleghoogtes en grondbalans te bepalen. Dit kan ook inzicht
geven in mogelijke optimalisaties van de grondstromen tussen de deelgebieden.



Nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden de bestaande dwarsverbinding van de boezem
(deels) op te heffen en zo een open waterverbinding tussen de twee poldergedeeltes te realiseren.



Uit metingen bij het gemaal Poelpolder blijkt dat nutriëntenconcentraties in de Poelpolder zeer
hoog zijn. Bij de ontwikkeling van Waelpark wordt nutriëntrijke bagger uit bestaande watergangen
afgevoerd, worden natuurvriendelijke oevers aangelegd en een dynamisch peilbeheer ingesteld.
Daarnaast wordt voorgesteld waterkwaliteitsproblemen en overlast als gevolg van algen en kroos
te voorkomen door middel van een doorspoelregiem. De verwachting is dat de nalevering van
nutriënten uit de bodem in de loop van de jaren zal afnemen en minder gebiedsvreemd water uit
de boezem ingelaten hoeft te worden om door te spoelen. Daarom wordt aanbevolen de waterkwaliteitsparameters te blijven monitoren zodat met een water- en stoffenbalans bepaald kan
worden of het doorspoelen kan worden beperkt.



Met dit waterhuishoudkundig plan is de basis gelegd voor een robuust en duurzame waterhuishouding. De inrichting van de woongebieden kan echter op allerlei manieren bijdragen aan een
duurzame, klimaatbestendige woonlocatie. Aanbevolen wordt dit mee te nemen bij het selecteren
van aannemers en in de communicatie naar de toekomstige bewoners.
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4 Principe profielen toekomstige watergangen
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5 Hydraulische toetsing primaire polderwatergangen

AFVOERBEREKENING

18 december 2017
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6 Hydraulische toetsing bestaande duikers

Bijlage 6 Toetsing hydraulische capaciteit inlaten
Poelpolder
Berekening inlaatduiker 31020001
Berekening aanvoerbehoefte:
Oppervlakte Poelpolder-zuid:
Aanvoerbehoefte stedelijk:
Aanvoerbehoefte doorspoeling:
Totale benodigd debiet:
Gegevens inlaat:
Afmetingen afsluiter
Afmetingen leiding
Lengte
Peil instroming
Peil uitstroming
Beschikbaar verval

:
:
:
:
:
:

NAP
NAP

23
2,7
6,0
1,4
400
400
33
-0,43
-1,68
1,25

Berekening verliezen:
Wrijvingsverlies:
k =
0,002 m
In- en uitstroomverliezen:
µi =
0,60
0,126 m2
Aafsl =
0,126 m2
Ad =

Verlies bij (enkele) afsluiter:
x (x = 0,2)
Wa =
2 ´ g ´ Ad2

ha
mm/d
mm/d
m3/min
mm (inw.)
mm (inw.)
m
m
m
m

Ww r

→

W i(afsl) =
W u(afsl/d)=
Wu
=

1,4 s2/m5
0,0 s2/m5
3,2 s2/m5

Wa

=

0,6 s2/m5 +

W tot

=

= 0,01 / Ad2 ®

Berekening maximaal debiet:
h = W tot ´ Q2 -> Q = d h / W tot =
Overcapaciteit t.o.v. benodigd aanvoerdebiet

8,4 s2/m5

→

1,25 /
:

=

13,6 s2/m5

14 = 0,303 m3/s
= 18,2 m3/min
1207 %

Poelpolder
Berekening inlaatduiker nieuw
Berekening aanvoerbehoefte:
Oppervlakte Poelpolder-noord:
Aanvoerbehoefte stedelijk:
Aanvoerbehoefte doorspoeling:
Totale benodigd debiet:
Gegevens inlaat:
Afmetingen afsluiter
Afmetingen leiding
Lengte
Peil instroming
Peil uitstroming
Beschikbaar verval

:
:
:
:
:
:

NAP
NAP

20
2,7
6,0
1,2
315
315
40
-0,43
-1,68
1,25

ha
mm/d
mm/d
m3/s
mm (inw.)
mm (inw.)
m
m
m
m

Berekening verliezen:
Wrijvingsverlies:
k =
0,002 m

→

Ww r

=

36,1 s2/m5

In- en uitstroomverliezen:
µi =
0,60
0,078 m2
Aafsl =
0,078 m2
Ad =

→
→

W afsl
Wu

=
=

3,7 s2/m5
8,4 s2/m5

Wa

=

1,6 s2/m5 +

W tot

=

Verlies bij (enkele) afsluiter:
x (x = 0,2)
Wa =
2 ´ g ´ Ad2

= 0,01 / Ad2 ®

Berekening debiet:
h = W tot ´ Q2 -> Q = d h / W tot =
Overcapaciteit t.o.v. benodigd aanvoerdebiet

1,25 /
:

49,8 s2/m5

50 = 0,158 m3/s
=
9,5 m3/min
686 %

B I J L AG E

7 Berekening capaciteit inlaten

Bijlage 7 Hydraulische toetsing duiker Rijnvaartweg
De opstuwing van een duiker is te berekenen met de volgende formules:

Met weerstandscoëfficiënt:

Waarbij
ξi = 0,60 (intreeverlies voor ronde duikers)
ξk = 0,00 (knikverlies bij duikers zonder knik)

Met
2
g = 9,81 m/s
L = lengte duiker
1/3
km = 75 m /s (weerstand van betonnen duikers)
R = hydraulische straal
en
2


A 
 u  1  d   k
Aw 

Met
k = 1 (uittreecorrectie)
Ad = oppervlakte duiker (1/4 pi x diameter^2)
Aw = oppervlakte water (waterdiepte x (bodembreedte + (waterdiepte x taludhelling))
Conform de beleidsregels van Delfland geldt een maximale opstuwing van 2 mm bij normafvoer van
28,8 mm/d voor verhard oppervlak en 14,4 mm/dag voor onverhard oppervlak.
De duiker onder de Rijnvaartweg zorgt voor de afvoer van het poldergedeelte van deelgebied 6,
waarvan wordt aangenomen dat 65% verhard wordt. In onderstaande tabel zijn de parameters van de
berekening weergegeven. Zowel bij het winter- als het zomerpeil resulteert dit in een opstuwing van
0,02 mm. Hiermee voldoet de duiker ruimschoots aan de norm.

duiker

afwaterend
oppervlak
(ha)

debiet bij
normafvoer
(m3/s)

bodem
watergang
(m tov NAP)

31000020

3,75

0,01

-2,83

waterpeil
(m tov NAP)
wp -1,68
zp -1,83

lengte
(m)

diameter
(m)

bob
(m tov NAP)

13,5

1,0

-2,56

opstuwing
(mm)
0,02
0,02
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8 Hydraulische toetsing afvoerduiker deelgebied 3

Bijlage 8 Hydraulische toetsing nieuwe duikerverbinding deelgebied 3
De opstuwing van een duiker is te berekenen met de volgende formules:

Met weerstandscoëfficiënt:

Waarbij
ξi = 0,60 (intreeverlies voor ronde duikers)
ξk = 0,00 (knikverlies bij duikers zonder knik)

Met
2
g = 9,81 m/s
L = lengte duiker
1/3
km = 75 m /s (weerstand van betonnen duikers)
R = hydraulische straal
en
2


A 
 u  1  d   k
Aw 

Met
k = 1 (uittreecorrectie)
Ad = oppervlakte duiker (1/4 pi x diameter^2)
Aw = oppervlakte water (waterdiepte x (bodembreedte + (waterdiepte x taludhelling))
Conform de beleidsregels van Delfland geldt een maximale opstuwing van 2 mm bij normafvoer van
28,8 mm/d voor verhard oppervlak en 14,4 mm/dag voor onverhard oppervlak.
Voor de afvoer van deelgebied 3 wordt de huidige sifon vervangen door een open duikerverbinding
met een diameter van 800 mm. Als wordt aangenomen dat 65% van deelgebied 3 verhard wordt en
de lengte van de duiker maximaal 50 meter is, blijft de opstuwing in de duiker zowel bij zomer- als bij
het winterpeil voldoen aan de norm (zie onderstaande tabel).

duiker
nieuw
(ipv sifon
31000010)

afwaterend
oppervlak
(ha)

debiet bij
normafvoer
(m3/s)

bodem
watergang
(m tov NAP)

10

0,03

-2,83

waterpeil
(m tov NAP)
wp -1,68
zp -1,83

lengte diameter
(m)
(m)
50

0,8

bob
(m tov NAP)
-2,28

opstuwing
(mm)
0,6
1,3
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9 Bergingsregister W aelpark

Bergingsregister Waelpark
2

Het bergingsregister bestaat uit een tabel waarin het saldo in m wordt bijgehouden van het
oppervlaktewater in het plangebied van ontwikkellocatie Waelpark. Het plangebied omvat daarbij twee
peilniveaus, het polderniveau en het boezemniveau, waarvoor twee afzonderlijke tabellen worden
bijgehouden.
2

In de uitgangssituatie is in de Poelpolder 17.295 m oppervlaktewater aanwezig en in het
2
boezemgedeelte 12.467 m . Daarbij wordt de Poelwatering aan de oostzijde van het zuidelijke
boezemdeel (Dijckerwaal 1) voor de halve breedte meegenomen (zie onderstaande figuur). De
overige bestaande boezemwatergangen die het plangebied omringen tellen niet mee voor invulling
van de wateropgave en worden niet meegerekend als bergingsoppervlak conform het uitgangspunt
van Delfland (Bundeling Wateradviezen Delfland voor Masterplan Poelpolder/Waelpark [DSM
1145102], Delfland, juni 2014).
In het zuidelijke boezemgedeelte zijn inmiddels diverse wijzigingen gerealiseerd. Deze door Delfland
vergunde wijzigingen zijn in het bergingsregister ingevuld en op bijbehorende tekening weergegeven.

Bergingsregister Waelpark - Poelpolder

Datum
Onderdeel plangebied
Oppervlak plangebied (ha)
Maximale peilstijging (m)
verhardingspercentage
bergingsnorm (m3/ha)
Totale wateropgave (ha)
Water uitgangssituatie (m2)
Gerealiseerde wijzigingen

Actueel saldo water (m2)

22-sep-17
Poelpolder
42,0
0,60
50
390
2,73

Resterende wateropgave bij totale
ontwikkeling Poelpolder (ha)

Datum
Onderdeel plangebied
Oppervlak plangebied (ha)
Maximale peilstijging (m)
verhardingspercentage
bergingsnorm (m3/ha)
Totale wateropgave (ha)

60
463
3,24

65
499
3,49

17295
graven (m2)

dempen (m2)

17295

verhardingspercentage
Maximaal oppervlak verhardingen (ha)
bij actueel saldo water
Gerealiseerde verharding
Rijnvaart (m2)
Dijckerwaal 3 (m2)
Waelpolder (m2)
subtotaal

55
426
2,98

50

55

60

65

13,3

13,4

13,4

13,5

1,00

1,25

1,51

1,76

60
463
3,24

65
499
3,49

20-dec-17
Poelpolder
42,0
0,60
50
390
2,73

55
426
2,98

Water uitgangssituatie (m2)

Gerealiseerde wijzigingen

Actueel saldo water (m2)
verhardingspercentage
Maximaal oppervlak verhardingen (ha)
bij actueel saldo water
Gerealiseerde verharding
Rijnvaart (m2)
Dijckerwaal 3 (m2)
Waelpolder (m2)
subtotaal
Resterende wateropgave bij totale
ontwikkeling Poelpolder (ha)

17295
graven
(m2)

dempen (m2)

17295
50

55

60

65

13,3

13,4

13,4

13,5

1,00

1,25

1,51

1,76

Bergingsregister Waelpark - boezem

Datum
Onderdeel plangebied
Oppervlak plangebied (ha)
Maximale peilstijging (m)

22-sep-17
Boezem
21,4
0,35

verhardingspercentage
bergingsnorm (m3/ha)
Totale wateropgave (ha)
Water uitgangssituatie (m2)

50
400
2,45

55
435
2,66

60
470
2,87

65
505
3,09

12467

Gerealiseerde wijzigingen
watersysteem
graven (m2) dempen (m2)
vergunning 115167
1203
0
vergunning 1450487
1665
1257
vergunning 1550484
298
1381
vergunning 2016-014757
6580
924
subtotaal
Actueel saldo water (m2)
verhardingspercentage
maximaal oppervlak verhardingen (ha)
bij actueel saldo water
Gerealiseerde verharding
Dijkerwaal 1 (m2)
Dijkerwaal 2 (m2)
Waelplas (m2)
subtotaal
Resterende wateropgave bij totale
ontwikkeling (ha)

9746

3562

18651
50

55

60

65

8,2

8,3

8,3

8,4

0,58

0,79

1,01

1,22

Bijlage - Gerealiseerde wijzigingen en verhardingen
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10 Notitie minimale aanlegpeilen W aelpark
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t.a.v.
van
datum
referentie
onderwerp

ONW
Carolien Huijzer
Maarten van Dieren en Arnold Osté
11 december 2017
1605525A00
Optimalisatie aanlegpeilen en grondbalans Waelpark

Inleiding
In het kader van het waterhuishoudkundig plan Waelpark zijn in deze notitie de aanlegpeilen bepaald.
Hiervoor zijn eerst de gebruikte uitgangspunten beschreven. Daarmee zijn vervolgens de minimale
aanlegpeilen voor wegen en woningen bepaald. Daarna is een globale grondbalans per deelgebied
opgesteld en aangegeven welke verdere optimalisaties mogelijk zijn. Tot slot zijn conclusies opgesteld
en enkele aandachtspunten aangegeven.

Uitgangspunten
Waelpark wordt deels op boezemniveau en deels op polderniveau aangelegd. Het streefpeil van de
boezem is door het hoogheemraadschap van Delfland vastgesteld op NAP -0,43 m. In reguliere
omstandigheden wordt dit peil in de boezem gehandhaafd en het geldt als uitgangspunt voor de
ontwatering van de aanliggende gronden.
Delfland heeft in het vigerend peilbesluit voor de Poelpolder een vast peil van NAP -1,83 m
vastgesteld. In het kader van de ontwikkeling van Waelpark wordt onderzocht of met een ander
peilregime beter aangesloten kan worden bij het gewenste ambitieniveau op het gebied van de
waterkwaliteit en ecologie. Om ruimte te bieden aan bijvoorbeeld een dynamisch peilregime is in deze
notitie een marge van 15 cm bovenop het huidige peil aangehouden. Het streefpeil in de polder is dan
maximaal NAP -1,68 m.
Voor zowel het boezemgebied als de polder hanteert Delfland waterbergingsnormen om wateroverlast
te voorkomen. De norm is daarbij afhankelijk van het verhardingspercentage in een gebied, met een
bereik van minimaal 50% tot maximaal 65% verharding. In deze notitie wordt aangenomen dat 60%
van het plangebied wordt verhard. Deze aanname heeft geen effect op de minimale aanlegpeilen, het
werkt wel door in de grondbalans als gevolg van het te graven water. De bijbehorende bergingsnorm is
3
3
dan 470 m /ha voor de boezem en 463 m /ha voor de polder met een maximale peilstijging van
respectievelijk 0,35 en 0,60 m (richtlijn Delfland).
Daarnaast werkt Delfland met functieafhankelijke droogleggingsrichtlijnen. De richtlijn voor bebouwing
is 0,80 tot 1,20 m. Voor nieuwe ontwikkelingen als Waelpark bepaald Delfland in afstemming met de
gemeente de benodigde drooglegging om te komen tot goede ontwatering van het gebied.
De gemeente Westland legt de uitgangspunten en eisen ten aanzien van de benodigde ontwatering
vast in een vGRP. De gemeente werkt op dit moment aan een nieuw vGRP. Vooruitlopend op
vaststelling van dit plan zijn in Bijlage 1 de uitgangspunten en eisen van de gemeente weergegeven
zoals deze in het huidige conceptplan zijn opgenomen.
In aanvulling hierop zijn enkele planspecifieke randvoorwaarden uit de beschikbare gegevens van
ONW/Waalpartners overgenomen en enkele aannames gedaan;
Gegevens ONW/Waalpartners
- Huidig gemiddeld maaiveldniveau per deelgebied
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-

Oppervlaktes deelgebieden en woningen
Oppervlaktes bestaand water en profiel nieuwe watergangen

Aannames
- Maximale opbolling grondwater tussen de ontwateringsmiddelen:
- Benodigd gemiddeld maaiveldniveau is gelijk aan het wegpeil.
- Lengte nieuw secundair boezemwater deelgebied 2:
- Vrijkomende grond bij nieuw secundair boezemwater dg 2:

0,20 m
200 m
3
17 m /m

Minimale aanlegpeilen woningen en wegen
Aan de hand van voorgaande uitgangspunten zijn voor het boezemniveau en het polder gedeelte van
Waelpark de minimale aanlegpeilen van woningen en wegen bepaald.

m
maatgevend waterpeil
maximale opbolling
GHG
ontwateringeis onderkant kruipruimte
onderkant kruipruimte
vloerdikte kruipruimte
vrije hoogte kruipruimte
vloerdikte woning (incl funderingsbalk)
vloerpeil
drempeloverhoogte
wegpeil

m tov
NAP
-0,43

0,20
-0,23
0,10
-0,13
0,20
0,50
0,30
+0,87
0,20
+0,67

De woningen blijken maatgevend ten opzichte van de wegen in het woongebied (cat. 5/6). Voor
ontsluitingswegen (cat. 3/4) geldt een minimale ontwateringsdiepte van 1,0 m. Het minimale aanlegpeil
voor deze wegen is NAP +0,87 m (bij een maatgevende restzetting van 0,10 m).
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m
maatgevend waterpeil
maximale opbolling
GHG
ontwateringeis onderkant kruipruimte
onderkant kruipruimte
vloerdikte kruipruimte
vrije hoogte kruipruimte
vloerdikte woning (incl funderingsbalk)
vloerpeil
drempeloverhoogte
wegpeil

m tov
NAP
-1,68

0,20
-1,48
0,10
-1,38
0,20
0,50
0,30
-0,38
0,20
-0,58

De woningen blijken maatgevend ten opzichte van de wegen in het woongebied (cat 5/6). Voor
ontsluitingswegen (cat. 3/4) geldt een minimale ontwateringsdiepte van 1,0 m. Het minimale aanlegpeil
voor deze wegen is NAP -0,38 m (bij een maatgevende restzetting van 0,10 m).

Optimalisatie o.b.v. grondbalans
Voor het opstellen van de grondbalans is uitgegaan van een integrale ophoging per deelgebied met
uitzondering van woningen en watergangen. Er is geen differentiatie gemaakt met verschillende
aanlegniveau’s voor diverse functies, rekening gehouden met (weg)cunetten of onderscheid gemaakt
tussen verschillende grondsoorten. Ook is het dijklichaam van de nieuwe waterkering niet
meegenomen in de grondbalans, aangezien specifieke eisen worden gesteld aan de te gebruiken
grond. Wel is de vrijkomende grond uit nieuwe (boezem)watergangen meegenomen en is rekening
gehouden met het bestaande oppervlaktewater.
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In Bijlage 2 is een overzichtstabel weergegeven met de resultaten per deelgebied. Hieruit blijkt dat in
deelgebied 1, 2 en 5 een (beperkt) tekort op de grondbalans wordt berekend. Het inrichten van deze
deelgebied op de minimale aanlegpeilen is optimaal o.b.v. de grondbalans.
In deelgebied 2 is overigens de vrijkomende grond uit de doorsteek van de primaire boezemwatergang
3
langs de noordrand van dit deelgebied niet meegenomen. Het betreft ca 16.000 m , maar kan pas
gegraven worden als de nieuwe boezemkering langs de noordrand (deelgebied 3) gereed is.
In deelgebied 3, 4 en 6 is een overschot aan grond berekend. Voor deze deelgebieden maar met
3
name voor deelgebied 3, met een overschot van bijna 25.000 m , kan dit aanleiding zijn om de
inrichting op een hoger peil te realiseren. Wanneer het maaiveld en de woningen in deelgebied 3
0,20 m hoger worden aangelegd, wordt het overschot tot 8.000 m3 beperkt en de ontwatering vergroot.
Conclusies en aandachtspunten
Het minimale vloerpeil van woningen met een kruipruimte in het boezemgebied is NAP + 0,87 m. In de
deelgebieden op polderniveau is dit NAP -0,38 m. De bijbehorende peilen voor de wegen in het
woongebied zijn daarbij respectievelijk NAP +0,67 m en NAP -0,58 m.
Realisatie van de inrichting op de minimale aanlegpeilen resulteert in deelgebied 1, 2 en 5 in de meest
optimale grondbalans. Voor deelgebied 3, 4 en 6 kan een hoger aanlegpeil overwogen worden om de
grondbalans te optimaliseren. Vooral in deelgebied 3 kan dit aanzienlijke verbetering van de balans
opleveren. Wel wordt geadviseerd de globale grondbalans verder te detailleren om meer inzicht te
krijgen in de consequenties.
De maximale opbolling tussen de ontwateringsmiddelen is aangenomen op 0,20 m. Op basis van
eerder uitgevoerde grondwatermonitoring (Fugro, juli 2012) is de verwachting dat dit in het
boezemgebied (deelgebied 1, 2 en deels 6) een realistische waarde is. In de overige gebieden moet
naar verwachting rekening gehouden worden met een (veel) grotere opbolling. Om toch voldoende
ontwatering te realiseren zijn hogere aanlegpeilen dan noodzakelijk. Bij nadere technische uitwerking
dient dit middels een geohydrologische berekening (conform eis gemeente) te worden aangetoond. Dit
is ondermeer nog afhankelijk van de uiteindelijke afstand tussen de ontwateringsmiddelen (ligging
watergangen) in deze gebieden.
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B I J L AG E 1
ONTWATERINGSEISEN GE MEENTE WESTLAND
Ontwateringseisen nieuwbouw – gewenste ontwateringsdiepte:






Woningen met kruipruimte:
minimaal 0,10 m beneden onderkant vloer kruipruimte;
Woningen zonder kruipruimte:
minimaal 0,20 m beneden onderkant vloerconstructie;
Tuinen en plantsoenen:
minimaal 0,50 m beneden maaiveld;
Cat. 5 weg in woongebied, cat. 6 weg in verblijfgebied, cat. 7 fietspad:
minimaal 0,70 m beneden
straatpeil (= ashoogte);
Cat. 3 en 4, wegen met resp. gemiddelde en lichte verkeersbelasting:
minimaal 1,00 m
beneden straatpeil (= ashoogte).
Uitgangspunt;








vloerpeil = 0,20 m boven straatpeil (= hoogte as van de weg);
kruipruimte heeft minimaal een vrije hoogte van 0,50 m (in verband met de bereikbaarheid van
leidingen onder de vloerconstructie);
het voldoen aan de ontwateringseisen dient aangetoond te worden aan de hand van een
geohydrologische berekening (berekening opbolling grondwaterpeil);
gewenste ontwateringsdieptes dienen bereikt te worden zonder het toepassen van drainage;
bij de berekening uitgegaan van het zomerpeil in aanliggende watergangen;
restzetting over een periode van 20 jaar mag niet meer dan 0,10 m bedragen; dit dient aangetoond te
worden aan de hand van een zettingsberekening;
bij de berekening rekening houden met grondwaterkwelstromen, waterpeil aangrenzend boezemwater
en bodemopbouw.

B I J L AG E 2
GLOBALE GRONDBALANS PER DEELGEBIED

oppervlak [m2] benodigde waterberging bestaande water
m2
m3
m2
m2

netto
bruto
oppervlak
oppervlak oppervlak op te
op te hogen woningen hogen
m2
m2
m2

huidig
benodigd gem. Benodigd
gem. maaiveld Maaiveld
ophoging
m t.o.v. NAP
m t.o.v. NAP

m3

Niveau
vrijkomende vrijkomende
onderkant
grond
grond
kruipruimte woningen
watergangen
grondbalans
m t.o.v. NAP
m3
m3
m3
-2448
-0,13
264

Deelgebied 1
Boezem

61480

2890

8256

6228

910

5318

0,16

0,67

2712

Deelgebied 2
Boezem

81292

3821

10916

80210

22400

57810

0,36

0,67

17921

-0,13

10976

3400

Deelgebied 3
Polder
Boezem

130142
6677

6026
314

10043
897

2500

99474
21264

5190
1110

84241
20154

-0,325
-0,325

-0,58
0,67

-21482
20053

-1,38
-0,13

5475
-216

17725

Deelgebied 4
Polder
Boezem

109454
9708

5068
456

8446
1304

3400

97299

7700

81153

-0,765

-0,58

15013

-1,38

4736

11859

Deelgebied 5
Polder
Boezem

133731
9916

6192
466

10320
1332

10320

110519

18550

100199

-0,71

-0,58

13026

-1,38

12429

0

Deelgebied 6
Polder
Boezem

62026
41351

2872
1943

4786
5553

15460
29910

1670
3230

10674
29910

-0,16
-0,36

-0,58
0,67

-4483
30808

-1,38
-0,13

2037
-743

11248
16969

-3545

24412

1581

-597

3186

B I J L AG E

11 Uitgangspunten onderhoudsverplichtingen

Bijlage 11 Uitgangspunten onderhoudsplichtingen watersysteem
In onderstaande tabel zijn de onderhoudsplichtigen voor het gewoon en buitengewoon onderhoud van
het oppervlaktewatersysteem weergeven.
watersysteem status gedeelte
boezem
primair watervoerende deel
bovenwatertalud en beschermingszone
natte ecologische zone met KRW status
natte ecologische zone zonder KRW status
secundair watervoerende deel watergangen
bovenwatertalud en beschermingszone
natte ecologische zone met KRW status
natte ecologische zone zonder KRW status
polder
primair watervoerende deel
bovenwatertalud en beschermingszone
natte ecologische zone zonder KRW status
secundair watervoerende deel
bovenwatertalud en beschermingszone
natte ecologische zone zonder KRW status

onderhoudsplichtige
Delfland
aanliggend eigenaar
Delfland
gemeente Westland
aanliggend eigenaar (ieder voor halve breedte)*
aanliggend eigenaar
Delfland
gemeente Westland
Delfland
aanliggend eigenaar
gemeente Westland
aanliggend eigenaar (ieder voor halve breedte)
aanliggend eigenaar
gemeente Westland

* Het buitengewoon onderhoud van watergangen breder dan 1,5 m berust bij Delfland

Conform de beleidsregels van Delfland gelden voor de overige elementen in het watersysteem de
volgende regels.


Het onderhoud van een oeverconstructie die onderdeel uitmaakt van een waterkering en een
functie heeft voor de waterkering berust bij de onderhoudsplichtige van de waterkering. In het
geval een oeverconstructie slechts een grondkerende functie heeft, berust de
onderhoudsplicht bij de betreffende eigenaar tenzij een derde daartoe krachtens vergunning
verplicht is.



Het onderhoud van een ondersteunend kunstwerk, niet zijnde een duiker, berust bij de
eigenaar van het kunstwerk, tenzij een derde daartoe krachtens vergunning verplicht is.



De instandhouding van de constructie van een duiker berust bij de eigenaar van de grond
waarin de duiker is gelegen, tenzij een derde daartoe wettelijk of krachtens vergunning of
zakelijk recht verplicht is.



Het onderhoud ten behoeve van een goede doorstroming van een duiker berust:
a.in een primair water bij het Hoogheemraadschap van Delfland, tenzij een derde daartoe
wettelijk of krachtens vergunning verplicht is;
b.in een secundaire water bij de eigenaar van de grond waarin de duiker is gelegen, tenzij een
derde daartoe wettelijk of krachtens vergunning of zakelijk recht verplicht is.



Het onderhoud van een bergingsgebied berust bij de onderhoudsplichtige die in de legger
vermeld is, tenzij een derde daartoe krachtens vergunning verplicht is.

B I J L AG E

12 Inpassing NEZ met KRW status

+0,35 NAP

golfbreker als
omschreven

-0,88NAP

+0,67 NAP
-0,43 NAP

-1,80 NAP

KAVELS

WAELPLAS

POLDERSLOOT
waterlijn 5 m
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helling 1:3 - vlak 3m breed

KRW OEVER
1:6

5m

11,85m

4,7m

KRW OEVER
onderwaterprofiel 1:6
3,9m

VAARROUTE
3,5m

KAVELS
inclusief waterzone

KRW Oevers Waelplas
(noord)

zie principe doorsnede KRW Oever
Waelplas

+ 0,8m NAP

kruidenmengsel,
gras, bomen

4,5m

DIJCKERWAAL

kruidenmeng- KRUIDENZONE
sel en beplan- (onderhoudspad)
ting. 1:3

3,36m

4,34m

-0,43 NAP

KRW Oevers Waelpolder
(midden)

KRW OEVER
onderwaterprofiel 1:6
varieert 5-8 m

LELYZONE

WOONWIJK

golfbreker als
omschreven

- 0,40m NAP

MOERASVEGETATIE
ZONE

- 0,32m NAP

PLAS-DRASZONE

+ 1m NAP

KRW Oevers Dijckerwaa l I en II (zuid)
zie principe detail en doorsnede
KRW Oever Dijckerwaal I en II

ONW C.V.
T.a.v. dhr. M. de Jong
Postbus 16075
2500 BB DEN HAAG
Naaldwijk, 23 april 2019
Referentie : HO.2019.0041
Betreft
: Historisch vooronderzoek Waelpolder te ’s-Gravenzande in de gemeente Westland
Geachte heer De Jong,
Hierbij ontvangt u het historisch vooronderzoek voor de Waelpolder te ‘s-Gravenzande.
Aanleiding en doel van het onderzoek
Aanleiding tot het uitvoeren van het historisch vooronderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging
en herinrichting van de locatie. Doel van het historisch vooronderzoek is het nagaan van verdachte
activiteiten binnen de onderzoekslocatie om tot een compleet onderzoeksvoorstel voor bodemonderzoek te
komen.
Onderzoekslocatie
De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 23 hectare en betreft het gebied Poelkade (nabij) 1446, Nieuwe Vaart (nabij) 9-13 en Dijckerwaal (nabij) 22-24. De locatie is momenteel grotendeels
braakliggend. Ter plaatse van enkele percelen (zuidelijk deel van plangebied) zijn nog twee
glastuinbouwbedrijven gevestigd. De regionale ligging en een overzicht van de onderzoekslocatie zijn
weergegeven in respectievelijk bijlage 1.
Referentiekader
BMA Milieu B.V. is ISO-9001:2015 gecertificeerd voor bodemonderzoek en milieuadviezen. Als
onafhankelijk adviesbureau is BMA Milieu B.V. op geen enkele juridische, financiële of andere wijze
verbonden met de onderzoekslocatie.
Historisch vooronderzoek
Voor de opzet van het vooronderzoek is de vigerende NEN 5725 als uitgangspunt gehanteerd. Voor het
verkrijgen van benodigde informatie zijn de in tabel 1 vermelde informatiebronnen geraadpleegd. De in de
tabel genoemde bronnen zijn niet altijd volledig. BMA Milieu B.V. is wel afhankelijk van deze
informatiebronnen. Hoewel het vooronderzoek naar beste eer en geweten is uitgevoerd, kan geen garantie
worden gegeven over de juistheid en volledigheid van de gegevens. De informatie, verkregen tijdens het
vooronderzoek, wordt door ons als voldoende beschouwd voor het doel van het onderzoek.
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Informatiebronnen

informatiebronnen
opdrachtgever
Omgevingsdienst Haaglanden
locatiebezoek
bodemloket
bodembeheersnota
bodemkwaliteitskaart
archeologische kaart
explosievenkaart
luchtfoto’s
historisch kaartmateriaal
eerder verrichte
bodemonderzoeken

datum
toelichting
15-02-2019 Dhr. M. de Jong van ONW
05-03-2019 uitvoeringsdienst milieutaken voor o.a. gemeente Westland (bodem-, tank- en
15-03-2019 vergunningenarchief)
12-03-2019 door BMA Milieu (dhr. J. Luiten)
14-03-2019
28-03-2019
bodeminformatiepunt
bodembeheersnota Gemeente Westland (kenmerk: 12.0022795, d.d. november 2012)
bodemkwaliteitskaart gemeente Westland (kenmerk: B09A0419, d.d. februari 2011)
archeologische beleidsadvieskaart Gemeente Westland
explosievenkaart Gemeente Westland
1961, 1971, 1976, 1981, 2004 – 2018
1870 – 2018 (www.topotijdreis.nl)
Poelkade 14 (ZH178309492 / AA051901666)
- Nul- of Eindsituatieonderzoek, kenmerk: 5012111, d.d. 21 december 1998, uitgevoerd
door: CBB;
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: 5012112, d.d. 27 december 1999, uitgevoerd
door: CBB;
- Nader bodemonderzoek, kenmerk: 4045, d.d. 15 maart 2001, uitgevoerd door:
Ingenieursbureau Mol;
- Bouwstoffenbesluit, kenmerk: BB.20010256 , d.d. 4 december 2001, uitgevoerd door:
BMA Milieu;
Poelkade 16 (ZH178309493 / AA051901667)
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: NVN.96177, d.d. 27 november 1996,
uitgevoerd door: BMA Milieu;
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: NEN.20060340, d.d. 20 maart 2007, uitgevoerd
door: BMA Milieu;
Poelkade 18 (ZH178309494 / AA051901668)
- Nul- of Eindsituatieonderzoek, kenmerk: 5035601, d.d. 1 juli 1999, uitgevoerd door:
CBB;
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: 05532-1, d.d. 19 december 2003, uitgevoerd
door: Ingenieursbureau Mol;
- Nul- of Eindsituatieonderzoek, kenmerk: 6660, d.d. 8 augustus 2005, uitgevoerd door:
Ingenieursbureau Mol;
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: NEN.2010.0286.2, d.d. 13 december 2010,
uitgevoerd door: BMA Milieu;
- Partijkeuring grond, kenmerk: 45438.0, d.d. 11 mei 2011, uitgevoerd door: onbekend;
Poelkade 20-22 (ZH178309495 / AA051901669)
- Nul- of Eindsituatieonderzoek, kenmerk: 79039, d.d. 7 mei 1999, uitgevoerd door:
WLTO/BLGG;
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: NEN.20050210, d.d. 30 augustus 2005,
uitgevoerd door: BMA Milieu;
- Nader bodemonderzoek, kenmerk: AO.20050360, d.d. 14 februari 2006, uitgevoerd door:
BMA Milieu;
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: WESG110944, d.d. 15 november 2011,
uitgevoerd door: Van Der Helm Milieubeheer;
Poelkade 26 (ZH178300038 / AA051901564)
- Nul- of Eindsituatieonderzoek, kenmerk: 78493, d.d. 18 mei 1999, uitgevoerd door:
WLTO/BLGG;
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: NEN.20040300, d.d. 4 januari 2005, uitgevoerd
door: BMA Milieu;
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eerder verrichte
bodemonderzoeken

Poelkade 28 (ZH178309450 / AA051901563)
- Nul- of Eindsituatieonderzoek, kenmerk: 201500, d.d. 6 november 1998, uitgevoerd
door: CBB;
- Nader bodemonderzoek, kenmerk: NEN.20050317, d.d. 22 mei 2006, uitgevoerd door:
BMA Milieu;
- avr (aanvullend rapport), kenmerk: NEN.20050317, d.d. 22 mei 2006, opgesteld door:
BMA Milieu;
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: NEN.20050317, d.d. 22 mei 2006, uitgevoerd
door: BMA Milieu;
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: 12538, d.d. 14 oktober 2010, uitgevoerd door:
Ingenieursbureau Mol;
- Nader bodemonderzoek, kenmerk: 12538B REV 1, d.d. 18 juli 2011, uitgevoerd door:
Ingenieursbureau Mol;
- Nader bodemonderzoek, kenmerk: CSSG111179, d.d. 5 januari 2012, uitgevoerd door
Van Der Helm Milieubeheer;
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: 12538BREV01, d.d. 18 juli 2012, uitgevoerd
door: Ingenieursbureau Mol;
Poelkade 32-34 (ZH178309449 / AA051901562)
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: KOPG2311, d.d. 10 december 1993, uitgevoerd
door: Van Der Helm Milieubeheer;
- Nul- of Eindsituatieonderzoek, kenmerk: KOG95016, d.d. 9 april 1999, uitgevoerd door:
Van Der Helm Milieubeheer;
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: 11586, d.d. 8 september 2009, uitgevoerd door:
Ingenieursbureau Mol;
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: WASG111336, d.d. 5 januari 2012, uitgevoerd
door: Van Der Helm Milieubeheer;
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: WESG120898, d.d. 22 oktober 2012,
uitgevoerd door: Van Der Helm Milieubeheer;
Poelkade 36 (ZH178309448 / AA051901561)
- Nul- of Eindsituatieonderzoek, kenmerk: 520186, d.d. 27 november 1998, uitgevoerd
door: CBB;
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: NEN.20040288, d.d. 21 april 2005, uitgevoerd
door: BMA Milieu;
Poelkade 38 (ZH178309447 / AA051901560)
- Nul- of Eindsituatieonderzoek, kenmerk: 403352, d.d. 4 oktober 1999, uitgevoerd door:
BLGG;
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: 506842.a, d.d. 20 juli 2001, uitgevoerd door:
BLGG;
- Milieukundig bodemonderzoek, kenmerk: NEN.20060339, d.d. 2 april 2007, uitgevoerd
door BMA Milieu;
Poelkade 38b (ZH178309446 / AA051901559)
- Nul- of Eindsituatieonderzoek, kenmerk: 520832, d.d. 23 november 1998, uitgevoerd
door: CBB;
Poelkade 42 (ZH178313133 / AA178302620)
- Verkennend bodemonderzoek , kenmerk: NEN.20050029, d.d. 9 juni 2005, uitgevoerd
door: BMA Milieu;
Poelkade 44a (AA178303282)
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: 11169, d.d. 3 april 2009, uitgevoerd door:
Ingenieursbureau Mol;
Poelkade 44 (ZH178309445 / AA051901556)
- Nul- of Eindsituatieonderzoek, kenmerk: 410832a, d.d. 20 maart 2000, uitgevoerd door:
WLTO/BLGG;
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: 11985, d.d. 14 januari 2010, uitgevoerd door:
Ingenieursbureau Mol;
- Nader bodemonderzoek, kenmerk: 11985B, d.d. 23 maart 2010, uitgevoerd door:
Ingenieursbureau Mol;
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eerder verrichte
bodemonderzoeken

Poelkade 44b (ZH178309444 / AA051901555)
- Nul- of Eindsituatieonderzoek, kenmerk: 503817, d.d. 10 juli 2000, uitgevoerd door:
CBB;
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: NEN.20050029, d.d. 9 juni 2005, uitgevoerd
door: BMA Milieu;
- Partijkeuring grond, kenmerk: 37305.0, d.d. 12 januari 2011, uitgevoerd door: Van Der
Helm Milieubeheer;
Poelkade 48 (ZH178312663 en AA178306640)
- nulsituatie bodemonderzoek, kenmerk: 203022, d.d. 18 maart 1999, uitgevoerd door:
CBB;
- verkennend bodemonderzoek, kenmerk: NEN.20040230, d.d. 17 november 2004,
uitgevoerd door: BMA Milieu;
Nieuwe Vaart 9 (ZH178309443 / AA051901550)
- Nul- of Eindsituatieonderzoek, kenmerk: 5205971, d.d. 2 februari 1999, uitgevoerd door:
CBB;
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: 4002, d.d. 9 februari 2001, uitgevoerd door:
Ingenieursbureau Mol;
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: 5092, d.d. 12 februari 2003, uitgevoerd door:
Ingenieursbureau Mol;
- Nader bodemonderzoek, kenmerk: 5092B, d.d. 28 maart 2003, uitgevoerd door:
Ingenieursbureau Mol;
- Partijkeuring grond, kenmerk: 25990.0, d.d. 28 maart 2003, uitgevoerd door: BMA
Milieu;
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: EIND.2018.0187.3, d.d. 10 december 2018,
uitgevoerd door: BMA Milieu;
Nieuwe Vaart 9 (ZH178309516 / AA051901712)
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: 5147231, d.d. 17 december 1998, uitgevoerd
door: CBB;
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: NEN.20070087, d.d. 14 juni 2007, uitgevoerd
door: BMA Milieu;
Nieuwe Vaart 11 (AA178311897)
- Nader bodemonderzoek, kenmerk: MKB.2018.0012, d.d. 8 juni 2018, uitgevoerd door:
BMA Milieu;
- Verkennend onderzoek asbest, kenmerk: VOA.2019.0018, d.d. 18 februari 2019,
uitgevoerd door: BMA Milieu;
Nieuwe Vaart 11 (ZH051900007 / AA051901546)
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: 10170, d.d. 1 september 1990, uitgevoerd door:
SGS Ecocare;
- Indicatief bodemonderzoek, kenmerk: onbekend, d.d. 31 december 1990, uitgevoerd
door: SGS Ecocare;
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: 309885, d.d. 17 januari 1996, uitgevoerd door:
CBB;
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: 3098852, d.d. 23 november 1998, uitgevoerd
door: CBB;
- brf (briefrapport), kenmerk: Meetrapp.Peilbuizen, d.d. 21 januari 2000, opgesteld door:
SGS Ecocare;
- brf (briefrapport), kenmerk: Advies/VMW/GVE/25030/210.B157, d.d. 3 oktober 2002,
opgesteld door: Verhoeven Milieutechniek;
- brf (briefrapport), kenmerk: 20030183, d.d. 8 september 2003, opgesteld door: BMA
Milieu;
- avr (aanvullend rapport), kenmerk: AO.20030183, d.d. 21 november 2003, opgesteld
door: BMA Milieu;
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: AO.20030183, d.d. 21 december 2003,
uitgevoerd door: BMA Milieu;
- Saneringsplan, kenmerk: SAN.20030183, d.d. 11 maart 2004, opgesteld door: BMA
Milieu;
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eerder verrichte
bodemonderzoeken

-

Indicatief bodemonderzoek, kenmerk: onbekend, d.d. 14 juli 2004, uitgevoerd door:
Gemeentewerken Rotterdam;
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: onbekend, d.d. 14 juli 2004, uitgevoerd door:
Gemeentewerken Rotterdam;
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: NEN.20040219, d.d. 22 september 2004,
uitgevoerd door: BMA Milieu;
- Monitoringsrapportage, kenmerk: GM-0022185, d.d. 1 juli 2011, opgesteld door:
Grontmij;
Dijckerwaal 18 – 20 (ZH178309421 / AA051901494)
- Nul- of Eindsituatieonderzoek, kenmerk: mug95078, d.d. 27 juli 1999, uitgevoerd door:
Van Der Helm Milieubeheer;
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: NEN.20050318, d.d. 31 mei 2006, uitgevoerd
door: BMA Milieu;
- Verkennend bodemonderzoek, kenmerk: 11165, d.d. 5 maart 2009, uitgevoerd door:
Ingenieursbureau Mol;
- Nader bodemonderzoek, kenmerk: 11176, d.d. 11 mei 2009, uitgevoerd door:
Ingenieursbureau Mol;
- Partijkeuring grond, kenmerk: PKG.2018.0109, d.d. 26 juni 2018, uitgevoerd door: BMA
Milieu;

Voormalig bodemgebruik
Uit het (historisch) kaartmateriaal blijkt dat de onderzoekslocatie evenals de directe omgeving, in het
verleden, een agrarisch gebruik (glastuinbouw) heeft gehad. Hierbij waren diverse (voormalige) ketelhuizen
gesitueerd. Vanaf begin deze eeuw zijn steeds meer glastuinbouwopstallen gesloopt en ligt de locatie braak.
Verder blijkt uit (historisch) kaartmateriaal en luchtfoto’s dat ter plaatse van de Nieuwe Vaart 11 in de
periode 1960-1970 stapsgewijs een waterpartij is gedempt. In de periode van 1950 tot 1972 is op de locatie
puin, potgrond en tomatenloof gestort. De stortplaats is aangegeven op de (voormalige) zoneringskaart van
Gemeente ’s-Gravenzande, d.d. 27 februari 1998, opgesteld door De Straat Milieu-adviseurs. Boven het
afvalpakket is een pakket van circa 0,5 meter grond aangebracht. De grond was afkomstig van het
Hoogheemraadschap van Delfland. Voor zover bekend is er destijds geen vergunning voor de stort
afgegeven.
Door de jaren heen zijn binnen de onderzoekslocatie diverse watergangen gedempt. Hieronder volgt per
periode een overzicht van de (vermeende) dempingen:

Omstreeks 1960
-

Tussen Poelkade 32A/34 (t.p.v. kadastrale perceelgrenzen tussen 5219/5486, 6203/6205, 6202/6204
en 966/967), circa 180 m1;
T.p.v. verharding langs woning en schuur Poelkade 44 (t.p.v. kadastrale perceelgrens tussen
6043/4415, 6218 en 6219), circa 140 m1;

Omstreeks 1970
-

Halverwege percelen Poelkade 32-38 (kadastraal perceel 2286), circa 225 m1;
Achterzijde perceel Poelkade 32/32A (t.p.v. kadastrale perceelgrens tussen 966/3611), circa 80 m1;
Achterzijde perceel Poelkade 36 (t.p.v. kadastrale perceelgrens tussen 5464/6572), circa 40 m1;
Achterzijde (voormalige) bedrijfsruimten Poelkade 38B/40 (t.p.v. een gedeeltelijke kadastrale
perceelgrens (ten westen van watersilo’s) tussen 4981/6043), circa 125 m1;
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Omstreeks 1975
-

Perceelsgrens (en verlengde) ten noorden van Poelkade 22 (t.p.v. kadastrale perceelgrens tussen
5959/5960), circa 100 m1;
Tussen Poelkade 38 en 38B (t.p.v. kadastrale perceelgrens tussen 6719/6114 en 6574), circa 115 m1;
T.p.v./langs de laan nabij Poelkade 44B (t.p.v. kadastrale perceelgrens tussen 6043/4412, 6346 en
6524), circa 90 m1;

Omstreeks 1980
-

Tussen Poelkade 22 en 24, tot aan Nieuwe Vaart 13 (t.p.v. kadastrale perceelgrenzen tussen
5959/6461 en 1672/6107), circa 175 m1;
Nabij Dijckerwaal 24 (noordelijke en oostelijke perceelsgrens, t.p.v. kadastrale perceelgrens tussen
3613/5569 en 5570), circa 75 m1;
Nabij Dijckerwaal 24 (t.p.v. kadastrale percelen/perceelsgrenzen (tussen) 3610, 3612, 5465,
967/5570), circa 155 m1 (plaatselijk circa 15 m breed);
Achterzijde perceel Poelkade 38B (t.p.v. kadastrale perceelgrens tussen 3800/6218), circa 90 m1;

Omstreeks 2000
-

T.p.v. huidige watersilo tussen Poelkade 34 en 36 (binnen kadastrale perceel 6203), circa 20 x 30 m)

Het historisch kaartmateriaal is opgenomen in bijlage 2.
Niet gesprongen explosieven
Op basis van de explosievenkaart van gemeente Westland wordt onderhavige onderzoekslocatie als niet
verdacht beschouwd voor niet gesprongen explosieven. Aan de zuidwestzijde grenst onderhavige
onderzoekslocatie aan de voormalige tankgracht. Deze voormalige tankgracht ligt vanaf Nieuwe vaart 13 ter
plaatse van de watergang de Nieuwe Vaart.
Archeologie
Uit informatie afkomstig van de archeologische verwachtingskaart van gemeente Westland blijkt dat de
onderzoekslocatie in verwachtingszone III (middelhoge verwachting) valt.
Huidig bodemgebruik
De locatie is momenteel grotendeels braakliggend. Ter plaatse van enkele percelen (zuidelijk deel van
plangebied) zijn nog twee (buiten gebruik zijnde) glastuinbouwbedrijven gevestigd. Langs de Poelkade,
Nieuwe Vaart en Dijckerwaal zijn nog enkele woningen gesitueerd. Ter plaatse van de Poelkade (achter) 14
is (sinds begin 21e eeuw) een waterpartij gesitueerd.
Locatiebezoek
Uit de locatiebezoeken (door dhr. J. Luiten van BMA Milieu B.V d.d. 12, 14 en 28 maart 2019) blijkt dat de
twee nog aanwezige glastuinbouwbedrijven buiten gebruik zijn. Ter plaatse van het glastuinbouwbedrijf
Poelkade 32B is aan de westzijde (nabij de watersilo) een bovengrondse (4.000 l.) olietank gesitueerd. In de
bedrijfsruimte zijn mestbakken gesitueerd. Ter plaatse van het glastuinbouwbedrijf Poelkade nabij 44A is in
de bedrijfsruimte een noodstroomaggregaat gesitueerd. De woningen welke binnen de onderzoekslocatie
vallen (Poelkade 18, 22, 32, 32A, 34 en 44) staan leeg (in vervallen staat). De woning Poelkade 22 werd op
moment van locatiebezoek van 12 maart gesloopt. De glastuinbouwopstallen Poelkade 32B en nabij 44A
werden op moment van locatiebezoek van 28 maart gesloopt. De woning (en overige opstallen) ter plaatse
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van Dijckerwaal 24 was reeds gesloopt.
De openbare wegen (Poelkade en Nieuwe Vaart) zijn verhard met klinkers. Erfverhardingen en laantjes
binnen de onderzoekslocatie (Poelkade 18, 32/32A/32B/34, nabij 38B en 44/44A en Dijckerwaal 24) zijn
verhard met asfalt.
Toekomstig bodemgebruik
Onderhavige onderzoekslocatie wordt in gebruik genomen voor woondoeleinden. Ter plaatse wordt een
woonwijk gerealiseerd.
Asbest
Gezien de ligging van de locatie in (voormalig) glastuinbouwgebied dient de locatie als verdacht te worden
beschouwd voor asbest in de bovengrond.
Verder zijn er geen aanwijzingen dat in de bodem asbest aanwezig zou kunnen zijn als gevolg van
voormalige bedrijfsmatige activiteiten, stortingen van asbesthoudend afval of opgetreden calamiteiten
waarbij asbest vrijgekomen is (zoals branden, explosies, storm, etc.).
Geologie en hydrologie
Er is geen informatie over de opbouw en kwaliteit van de antropogene (veroorzaakt door menselijk
handelen) ophooglaag bekend.
Het freatisch grondwater heeft een stijghoogte van circa 0,7 meter minus maaiveld (m-mv). Volgens
informatie van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO heeft de deklaag een dikte van circa 21 meter en
bestaat uit leem en matig grof tot en met uiterst fijn zand met schelpen. Onder de deklaag wordt het eerste
watervoerend pakket aangetroffen met een dikte van circa 25 meter. Het eerste watervoerend pakket bestaat
uit matig grof tot en met matig fijn zand met schelpen en kleibrokjes en de stromingsrichting van het
grondwater is globaal oostelijk gericht. Onder het eerste watervoerend pakket wordt op een diepte van 45 tot
60 meter minus NAP een slecht doorlatende laag aangetroffen. Onder deze laag wordt een tweede
watervoerend pakket aangetroffen. Naar de stromingsrichting van het freatisch grondwater is geen onderzoek
gedaan. Naar verwachting wordt deze beïnvloed door lokale factoren zoals sloten, drainages en (lekke)
rioleringen. Het onderzoeksgebied bevindt zich buiten de 25-jaarbeschermingszone van een waterwingebied.
Onderhavige onderzoekslocatie ligt op circa 5 km ten zuiden van een milieubeschermingsgebied voor
grondwater.
Ter plaatse van onderhavige onderzoekslocatie kan sprake zijn van kwel (opwaartse grondwaterstroming) en
van inzijging (neerwaartse grondwaterstroming).
Eerder verrichte bodemonderzoeken
Poelkade 14 (ZH178309492 / AA051901666)
Uit het nulsituatie bodemonderzoek (kenmerk: 5012111, d.d. 21 december 1998, uitgevoerd door CBB)
blijkt dat ter plaatse van de opslag/aanmaak meststoffen en bestrijdingsmiddelen en ter plaatse van de
(huidige 5.000 liter HBO) en voormalige (zware stookolie) bovengrondse olietank onderzoek is verricht. Ter
plaatse van de opslag/aanmaak meststoffen en bestrijdingsmiddelen is de grond licht verontreinigd met
koper, kwik, lood, zink en EOX (1,1 mg/kg ds.). Het grondwater is niet verontreinigd met de geanalyseerde
parameters. Ter plaatse van de (huidige) en voormalige bovengrondse olietank is de grond matig
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verontreinigd met minerale olie en het grondwater licht verontreinigd met tolueen. Zintuiglijk is geen olie
waargenomen.
Uit het verkennend bodemonderzoek (kenmerk 5012112, d.d. 27 december 1999, uitgevoerd door CBB)
blijkt dat de gehele locatie conform NEN 5740, onderzoeksstrategie ‘onverdacht’ is onderzocht. In de
bovengrond zijn lichte verontreinigingen aan zware metalen, PAK en EOX (0,68 mg/kg ds.) aangetoond. De
ondergrond is eveneens (zeer) licht verontreinigd met EOX (0,33 mg/kg ds.). Het grondwater is licht
verontreinigd met zware metalen en aromaten.
Op basis van de resultaten uit het nulsituatie bodemonderzoek en naar aanleiding van het verwijderen van de
bovengrondse olietank, is nader bodemonderzoek (kenmerk: 4045, d.d. 15 maart 2001, uitgevoerd door
Ingenieursbureau Mol) uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat vijf boringen zijn uitgevoerd en dat vijf
separate monsters zijn geanalyseerd op minerale olie. Analytisch zijn hierbij ten hoogste lichte
verontreinigingen aangetoond. In de rapportage is direct een plan van aanpak opgenomen om de matige
minerale olieverontreiniging te saneren. Het is ons niet duidelijk of de verontreiniging is ontgraven. De
verontreiniging valt echter net buiten onderhavige onderzoekslocatie (ten noorden van de voormalige
bedrijfsruimte nabij woning 14).
Ten behoeve van het graven van een waterberging is door BMA Milieu een bouwstoffenbesluit onderzoek
(kenmerk: BB.20010256 , d.d. 4 december 2001) uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de partij grond
(twee deelpartijen) is ingedeeld als MVR grond (M1) en als schone grond (M2).
Poelkade 16 (ZH178309493 / AA051901667)
Ter plaatse is door BMA Milieu B.V. een nulsituatie onderzoek verricht (kenmerk: NVN.96177, d.d. 27
november 1996). Uit het nulsituatie onderzoek blijkt dat ter plaatse van de bedrijfsruimte een matige
minerale olieverontreiniging in de grond is aangetroffen. Het grondwater is licht verontreinigd met minerale
olie. De omvang van de minerale olieverontreiniging is destijds geschat op 40 tot 50 m3. Op het overige deel
van de locatie is een matige verontreiniging aan chroom in de bovengrond aangetoond. In het grondwater
zijn matige tot sterke verontreinigingen aan arseen, lood en nikkel aangetoond. Ter plaatse van de
voormalige bovengrondse olietank (30.000 liter), welke in de kas bij een voormalig ketelhuis was gesitueerd,
is zintuiglijk geen olie waargenomen. Vanwege voldoende vloeistofdichte voorzieningen is het terreindeel
ter plaatse van de opslag- en aanmaakplaats meststoffen en bestrijdingsmiddelen vrijgesteld van
onderzoeksplicht. De aangegeven situering van het voormalige ketelhuis komt niet overeen met de huidige
beschikbare kaartmaterialen en luchtfoto’s.
Vervolgens is door BMA Milieu B.V. een verkennend bodemonderzoek (kenmerk: NEN.20060340, d.d. 20
maart 2007) uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de minerale olieverontreiniging gedeeltelijk binnen de
onderzoekslocatie ligt. De omvang van de (in dit onderzoek lichte) verontreiniging is geschat op circa 40 m3.
Ter plaatse van het overige deel van de locatie zijn ten hoogste lichte verontreinigingen aangetoond.
Vanwege voldoende vloeistofdichte voorzieningen is ter plaatse van de opslag- en aanmaakplaats
meststoffen en bestrijdingsmiddelen geen onderzoek verricht.
Poelkade 18 (ZH178309494 / AA051901668)
Ter plaatse is door CBB een nulsituatie bodemonderzoek verricht (kenmerk: 5035601, d.d. 1 juli
1999). Uit de rapportage blijkt dat ter plaatse van de opslag- en aanmaakplaats meststoffen en ter plaatse van
de opslagplaats bestrijdingsmiddelen onderzoek is verricht. Ter plaatse van de opslag- en aanmaakplaats
meststoffen is de grond licht verontreiniging met lood en het grondwater licht verontreinigd met chroom en
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sterk verontreinigd met arseen. Ter plaatse van de opslagplaats bestrijdingsmiddelen overschrijdt het gehalte
aan EOX de detectiegrens voor grond (0,48 mg/kg ds.) en grondwater (1,8 µg/l).
Door Ingenieursbureau Mol is een verkennend bodemonderzoek (kenmerk: 05532-1, d.d. 19
december 2003) uitgevoerd. Uit de rapportage blijkt dat ter plaatse van de noodaggregaat (A), de
aanmaakplaats meststoffen en bestrijdingsmiddelen (B) en het overige deel van de locatie onderzoek is
verricht. Tevens is ter plaatse van twee watergangen waterbodemonderzoek uitgevoerd. Ter plaatse van de
noodaggregaat (A) wordt in de grond geen verontreiniging met minerale olie aangetoond. Ter plaatse van de
aanmaakplaats meststoffen en bestrijdingsmiddelen (B) worden in de grond en het grondwater ten hoogste
lichte verontreinigingen aangetoond. Ter plaatse van het overige deel van de locatie worden geen
noemenswaardige verontreinigingen aangetoond.
Door Ingenieursbureau Mol is een eindsituatie bodemonderzoek (kenmerk: 06660, d.d. 8 augustus 2005)
verricht. Uit het eindsituatie bodemonderzoek blijkt dat ter plaatse van de opslag- en aanmaakplaats van
meststoffen de bovengrond licht is verontreinigd met kwik en zink en het grondwater sterk is verontreinigd
met arseen en licht verontreinigd met cadmium. Verder is in de grond een laag gehalte EOX (0,34 mg/kg ds.)
aangetroffen. Ter plaatse van de opslagplaats van bestrijdingsmiddelen is in de bovengrond een laag gehalte
EOX (1,1 mg/kg ds.) en een lichte verontreiniging met cadmium, kwik en zink aangetroffen. In het
grondwater is een verhoogd gehalte EOX (1 µg/l) aangetroffen.
Uit het verkennend bodemonderzoek (ten zuiden van woning 18) (kenmerk: NEN.2010.0286.2, d.d. 13
december 2010) blijkt dat in de grond ten hoogste lichte verontreinigingen worden aangetoond. Het
grondwater is sterk verontreinigd met arseen. Aangezien de grond rond de grondwaterstand niet is
verontreinigd met arseen, geeft dit geen aanleiding tot het treffen van saneringsmaatregelen.
Ter plaatse is verder nog een partijkeuring grond (kenmerk: 45438.0, d.d. 11 mei 2011, door: onbekend)
uitgevoerd. De partijkeuring is niet in bezit van Omgevingsdienst Haaglanden en BMA Milieu.
Poelkade 20-22 (ZH178309495 / AA051901669)
Ter plaatse is door Blgg Oosterbeek een nulsituatie onderzoek uitgevoerd (kenmerk: 79039, d.d. 7 mei
1999). Uit het nulsituatie onderzoek blijkt dat twee voormalige olietanks 10.000 liter (locatie A), de
voormalige olietank 4.000 liter (locatie B), en de voormalige olietank 5.000 liter (locatie C) zijn onderzocht.
Vanwege voldoende vloeistofdichte voorzieningen is ter plaatse van de huidige 5.000 liter dubbelwandige
olietank (D), de bestrijdingsmiddelenkast (E), de spuitbak (F) en de substraatbak (G) geen onderzoek
verricht. Ter plaatse van locatie A en C worden ten hoogste lichte verontreinigingen gemeten (deze tanks
waren ten tijde van het nulsituatie onderzoek al voormalig). Ter plaatse van locatie B wordt in de grond en
het grondwater een sterke verontreiniging met minerale olie gemeten.
Door BMA Milieu B.V. is ter plaatse van de Poelkade 20 en 22 (met uitzondering van de woningen) een
verkennend bodemonderzoek (kenmerk: NEN.20050210, d.d. 30 augustus 2005) verricht. Uit dit verkennend
onderzoek blijkt dat er ter plaatse van de huidige 5.000 liter dubbelwandige olietank (locatie D) geen
verontreiniging is aangetoond (grond en grondwater). Ter plaatse van het overige deel van de locatie zijn ten
hoogste lichte verontreinigingen gemeten.
Voor de eerder aangetoonde sterke minerale olieverontreiniging (locatie B) is door BMA Milieu nader
bodemonderzoek (kenmerk: AO.20050360, d.d. 14 februari 2006) uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de
omvang van de verontreiniging, welke volledig binnen onderhavige onderzoekslocatie valt, wordt geschat op
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60 m3 boven de streefwaarde, waarvan minder dan 25 m3 is verontreinigd boven de interventiewaarde. Het
grondwater is (in de kern van de verontreiniging) licht verontreinigd met minerale olie.
Door Van Der Helm Milieubeheer is ter plaatse van de Poelkade 20 en 22 (woonperceel en voormalig
ketelhuis) een verkennend bodemonderzoek (kenmerk: WESG110944, d.d. 15 november 2011) uitgevoerd.
Uit dit onderzoek blijkt dat er ter plaatse van de inmiddels voormalige 5.000 liter dubbelwandige olietank
(locatie D) geen verontreiniging is aangetoond (grond en grondwater). Ter plaatse van de voormalige
olietank 4.000 liter (locatie B) worden matige tot sterke verontreinigingen met minerale olie in de grond
aangetoond. Het grondwater is ten hoogste licht verontreinigd. Ter plaatse van de oprit is de grond, met
diverse bijmengingen, sterk verontreinigd met asbest (57.000 mg/kg ds.). De totaal gewogen concentratie aan
asbest ter plaatse van de puinverharding is meer dan 1.000 mg/kg ds. De aangetroffen verontreiniging is in
voldoende mate afgeperkt en is te relateren aan de aangetroffen puinverharding. Tevens is de grond
plaatselijk matig verontreinigd met zink. De aangetroffen verontreinigingen met asbest en minerale olie zijn
in voldoende mate afgeperkt. Gezien de ruimtelijke, organisatorische en technische samenhang betreffen het
twee 'gevallen van ernstige bodemverontreiniging', waarvoor een saneringsplicht geldt en waarvoor de
Provincie Zuid-Holland optreedt als bevoegd gezag.
Poelkade 26 (ZH178300038 / AA051901564)
Ter plaatse van de verdachte terreindelen is door Blgg een nulsituatie onderzoek verricht (kenmerk: 78493,
d.d. 18 mei 1999). Uit het nulsituatie onderzoek blijkt dat ter plaatse van de voormalige olietanks 20.000 liter
en 1.500 liter, ten oosten van het ketelhuis) en de voormalige olietank (2.500 liter) ter plaatse van de huidige
olietank (2.200 liter, ten noorden van het ketelhuis) ten hoogste lichte verontreinigingen worden aangetoond.
Vanwege voldoende vloeistofdichte voorzieningen zijn de huidige bovengrondse dubbelwandige 2.200 liter
olietank (ten noorden van het ketelhuis), de noodstroomaggregaat, de bestrijdingsmiddelenkast (op 1e
verdieping) en de A- en B-bakken niet onderzocht.
Door BMA Milieu is een verkennend bodemonderzoek (kenmerk: NEN.20040300, d.d. 4 januari 2005)
uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat ter plaatse van het ketelhuis een sterke verontreiniging met minerale
olie is aangetoond. De omvang van de verontreiniging boven de streefwaarde is geschat op 200 m3, waarvan
circa 50 m3 is verontreinigd boven de interventiewaarde. Het grondwater is licht verontreinigd met minerale
olie en aromaten. Ter plaatse van de bedrijfsruimte (met voormalige olietank, noodstroomaggregaat en
opslag- en aanmaakplaats meststoffen en bestrijdingsmiddelen) en ter plaatse van het overige deel van de
locatie zijn geen noemenswaardige verontreinigingen aangetoond. Uit dit onderzoek blijkt verder dat er op
onderhavige locatie vanaf 1939 glastuinbouw is gevestigd en dat het gehele terrein in 1930 is opgehoogd met
grond afkomstig van het veilingterrein te Naaldwijk.
Poelkade 28 (ZH178309450 / AA051901563)
Ter plaatse is door Centraal Bodemkundig Bureau een nulsituatie onderzoek verricht (kenmerk: 2015001,
d.d. november 1998). Uit het nulsituatie onderzoek blijkt dat ter plaatse van de opslag- en aanmaakplaats
meststoffen en bestrijdingsmiddelen de bovengrond sterk is verontreinigd met zink. De bovengrond ter
plaatse van de bovengrondse olietank is sterk verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is matig
verontreinigd met minerale olie. In het nulsituatie onderzoek is aangegeven dat de locatie in het verleden niet
is opgespoten of opgehoogd. Tevens is in dit onderzoek aangegeven dat de locatie in 1959 is opgehoogd met
slib. Dit is tegenstrijdig.
Door BMA Milieu is een verkennend, aanvullend en eindsituatie bodemonderzoek (kenmerk:
NEN.20050317, d.d. 22 mei 2006) uitgevoerd. Ter plaatse van de opslag- en aanmaakplaats meststoffen en
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bestrijdingsmiddelen wordt in de grond een matige tot sterke verontreiniging met zink aangetoond. Bij een
gemiddelde dikte van 0,5 meter bedraagt de hoeveelheid grond op de onderzoekslocatie welke is
verontreinigd boven de achtergrond- cq. tussenwaarde circa 200 m3. Daar de verontreiniging niet homogeen
wordt aangetroffen kan geen eenduidige interventiewaardecontour worden aangegeven. Geschat wordt dat de
verontreiniging met zink boven de interventiewaarde meer bedraagt dan 25 m3. Ter plaatse van de
opslagplaats bestrijdingsmiddelen overschrijdt het gehalte aan EOX de detectiegrens voor grond (0,69 mg/kg
ds.). Ter plaatse van de bovengrondse olietank wordt analytisch een minerale olieverontreiniging
aangetoond. Uit de analyseresultaten uit onderhavig onderzoek blijkt dat de grond (ter plaatse van de eerder
aangetoonde sterke verontreiniging) licht is verontreinigd met minerale olie. De omvang van de
verontreinigingen boven de streefwaarde wordt geschat op circa 30 m3. Ter plaatse van het overige deel van
de locatie worden geen noemenswaardige verontreinigingen aangetoond.
Door Ingenieursbureau Mol is een verkennend bodemonderzoek (kenmerk: 12538, d.d. 14 oktober 2010)
uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat ter plaatse van de voormalige opslag- en aanmaakplaats meststoffen,
de voormalige opslag- en aanmaakplaats bestrijdingsmiddelen, de voormalige bovengrondse olietank en het
overige deel van de locatie onderzoek is verricht. Ter plaatse van de voormalige opslag- en aanmaakplaats
meststoffen wordt een matige verontreiniging met koper in de grond aangetoond. De overige geanalyseerde
parameters (grond en grondwater) zijn ten hoogste licht verontreinigd. Ter plaatse van de voormalige opslagen aanmaakplaats bestrijdingsmiddelen wordt in de grond geen verontreiniging aangetoond. In het
grondwater wordt een licht verhoogd gehalte aan EOX (1,6 µg/l) gemeten. Ter plaatse van de voormalige
bovengrondse olietank wordt in de grond en het grondwater geen verontreiniging aangetoond. Op het overige
deel van de locatie is een matige verontreiniging met PCB’s in de bovengrond en een matige verontreiniging
met DDT in de ondergrond (mengmonster)aangetoond. Verder worden ten hoogste lichte verontreinigingen
aangetoond.
Door Ingenieursbureau Mol is bovengenoemd verkennend bodemonderzoek aangevuld met een nader
bodemonderzoek (kenmerk: 12538B REV 1, d.d. 18 juli 2011). Uit de resultaten van het nader
bodemonderzoek blijkt dat de matige verontreiniging met DDT in de ondergrond in de separate monsters niet
meer wordt aangetroffen. Ter plaatse van de eerder aangetroffen matige verontreiniging met koper wordt een
sterke verontreiniging met koper in de grond aangetoond. Ter plaatse van de eerder aangetroffen matige
verontreiniging met PCB’s wordt een sterke verontreiniging met PCB’s in de grond aangetoond.
Door Van Der Helm Milieubeheer is een nader bodemonderzoek (kenmerk: CSSG111179, d.d. 5 januari
2012) uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat bovengenoemde sterke verontreiniging met koper verder
(volledig) is afgeperkt. De omvang van de verontreiniging in de grond waarbij de interventiewaarde wordt
overschreden wordt ingeschat op circa 15 m3.
Door Ingenieursbureau Mol is een verkennend bodemonderzoek (kenmerk: 12538B REV 01, d.d. 18 juli
2012) uitgevoerd. Dit rapport is niet in bezit van Omgevingsdienst Haaglanden en BMA Milieu.
Poelkade 32-34 (ZH178309449 / AA051901562)
Door Van der Helm Milieubeheer is een verkennend bodemonderzoek (kenmerk: KOPG2311, d.d. 10
december 1993) uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de locatie in 1925 gedeeltelijk is opgehoogd met
grond afkomstig van de veiling. Onder het pad ligt puin afkomstig van een in 1942 gesloopte woning (welke
op de plek stond van Poelkade 32A). Op de betonplaat naast het ketelhuis heeft een olietank gestaan. Uit de
analyseresultaten blijkt dat er ten hoogste lichte verontreinigingen zijn aangetoond.
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Door Van der Helm Milieubeheer is een nulsituatie bodemonderzoek (kenmerk: KOG95016, d.d. 9 april
1999) uitgevoerd. Uit de rapportage blijkt dat ter plaatse van de opslag en aanmaakplaats meststoffen en de
olietank/olieleiding onderzoek is verricht. Vanwege voldoende vloeistofdichte voorzieningen is ter plaatse
van de aanmaak bestrijdingsmiddelen (mobiele spuitkar), bestrijdingsmiddelenkast en noodstroomaggregaat
geen onderzoek verricht. Ter plaatse van de twee voormalige olietanks is vanwege de huidige betonvloer van
de bedrijfsruimte geen onderzoek verricht. Ter plaatse van de voormalige ketelhuizen met olietanks is geen
onderzoek verricht daar deze terreindelen in 1993 reeds (minimaal, d.m.v. één boring) zijn onderzocht. Ter
plaatse van de opslag en aanmaakplaats meststoffen en de olietank/olieleiding worden in de grond ten
hoogste lichte verontreinigingen aangetoond. Het grondwater ter plaatse van de opslag en aanmaakplaats
meststoffen is matig verontreinigd met nikkel en zink en sterk verontreinigd met arseen. Het grondwater ter
plaatse van de bovengrondse olietank is niet verontreinigd met minerale olie en aromaten.
Door Ingenieursbureau Mol is een verkennend bodemonderzoek (kenmerk: 11586, d.d. 8 september 2009)
uitgevoerd. Uit de rapportage blijkt dat ter plaatse van de bovengrondse olietank, de olieleidingen, de
opslagplaats bestrijdingsmiddelen en vloeibare meststoffen en het overige deel van de locatie onderzoek is
verricht. Ter plaatse van de bovengrondse olietank en de olieleidingen zijn in de grond geen en het
grondwater ten hoogste lichte verontreinigingen aangetoond. Ter plaatse van de opslagplaats
bestrijdingsmiddelen en vloeibare meststoffen zijn in de grond en het grondwater ten hoogste lichte
verontreinigingen aangetoond. Ter plaatse van het overige deel van de locatie is in een grondmengmonster
een matige verontreiniging met zink is geconstateerd. De overig geanalyseerde grond is maximaal licht
verontreinigd. Het grondwater is plaatselijk sterk verontreinigd met nikkel en verder maximaal licht
verontreinigt met de overig geanalyseerde parameters.
Door Van der Helm Milieubeheer is een verkennend bodemonderzoek (kenmerk: WASG111336, d.d. 5
januari 2012) uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat op basis van bovengenoemde matige verontreiniging in
een grondmengmonster separate monsters zijn geanalyseerd en dat in één separaat grondmonster een matige
zinkverontreiniging (ter plaatse van de zuidelijke slootberm) is geconstateerd. Aanbevolen wordt nader
onderzoek te verrichten naar de ernst en omvang van de aangetroffen matige verontreiniging. Het grondwater
is plaatselijk sterk verontreinigd met arseen. Echter, overeenkomstig provinciaal beleid, wordt aanvullend
onderzoek en/of sanerende maatregelen niet nodig geacht. Verder is de bodem (grond en grondwater)
maximaal licht verontreinigd. Tevens bleek het, in verband met het aanwezige eb- en vloedsysteem, niet
mogelijk twee voormalige ketelhuizen, twee (mogelijke) voormalige ondergrondse olietanks en een
voormalige verfkast te onderzoeken.
Door Van der Helm Milieubeheer is een verkennend bodemonderzoek (kenmerk: WESG120898, d.d. 22
oktober 2012) uitgevoerd. Uit de rapportage blijkt dat ter plaatse van de twee voormalige ketelhuizen met
ondergrondse olietanks, de voormalige verfkasten de matige zinkverontreiniging ter plaatse van de zuidelijke
slootberm onderzoek is verricht. Ter plaatse van het meest westelijke voormalige ketelhuis met ondergrondse
olietank is een matige verontreiniging met minerale olie in de ondergrond aangetoond. Ter plaatse van de
zuidelijke slootberm zijn matige verontreinigingen met zink aangetoond. De matige verontreinigingen met
minerale olie en zink zijn volledig in kaart gebracht. Verder zijn in de grond en het grondwater ten hoogste
lichte verontreinigingen aangetoond.
Poelkade 36 (ZH178309448 / AA051901561)
Door CBB is een nulsituatie onderzoek (kenmerk: 5201861, d.d. 27 november 1998) verricht. Uit het
nulsituatie onderzoek blijkt dat, ter plaatse van de opslag/aanmaak meststoffen, de bovengrond licht is
verontreinigd met zink. Het grondwater is licht verontreinigd met chroom en matig verontreinigd met arseen.
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Ter plaatse van de opslag- en aanmaakplaats bestrijdingsmiddelen overschrijdt de groepsparameter EOX in
lichte mate de triggerwaarde van 0,3 mg/kg ds. Het grondwater is niet verontreinigd. Dit rapport is niet in
bezit van Omgevingsdienst Haaglanden en BMA Milieu, maar is beschreven aan de hand van onderstaand
verkennend en aanvullend bodemonderzoek.
Door BMA Milieu is een verkennend en aanvullend bodemonderzoek (kenmerk: NEN.20040288, d.d. 21
april 2005) uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat ter plaatse van de opslag/aanmaak meststoffen, de
opslag/aanmaak bestrijdingsmiddelen en de gedempte watergang achter de kas geen noemenswaardige
verontreinigingen zijn aangetoond. Ter plaatse van de gedempte watergang halverwege de kas is een matige
verontreiniging met zink aangetoond. De omvang van de verontreiniging met zink boven de streefwaarde
wordt geschat op ruim 300 m3, hiervan is circa 50 m3 verontreinigd boven de interventiewaarde. Ter plaatse
van het overige deel van de locatie is in de bovengrond een overschrijding van het criterium voor nader
onderzoek voor EOX aangetoond. Uit het nader onderzoek naar EOX blijkt dat een sterke verontreiniging
met DDT/DDD/DDE wordt aangetoond. De omvang van de verontreiniging met DDT/DDD/DDE boven de
streefwaarde wordt geschat op circa 20 m3. In de ondergrond is een matige verontreiniging met PAK
aangetoond. De omvang van de verontreiniging met PAK boven de streefwaarde wordt geschat op circa 50
m3. De verontreiniging valt net buiten onderhavige onderzoekslocatie (ten noorden van woning 36).
Poelkade 38 (ZH178309447 / AA051901560)
Door Blgg is een nulsituatie bodemonderzoek (kenmerk: 403352, d.d. 4 oktober 1999) uitgevoerd.
Uit de rapportage blijkt dat ter plaatse van de voormalige 45.000 liter olietank (A), gecombineerd met de
voormalige 2.000 liter olietank, en de opslag vloeibare meststoffen (H), gecombineerd met de A- en Bbakken (I), onderzoek is verricht. Vanwege voldoende vloeistofdichte voorzieningen is ter plaatse van de
huidige 1.800 liter olietank (D), de noodstroomaggregaat (E), de losse opslag van vloeibare brandstoffen (F)
en de bestrijdingsmiddelenkast (G) geen onderzoek verricht. Ter plaatse van de voormalige 1.800 liter
olietank (C) is geen onderzoek verricht daar deze in 1998 door de KIWA is verwijderd (Kiwa-certificaat AO
1404). Ter plaatse van de voormalige 45.000 liter olietank (A), gecombineerd met de voormalige 2.000 liter
olietank, worden in de grond ten hoogste lichte verontreinigingen aangetoond. Het grondwater is niet
verontreinigd met minerale olie en aromaten. Ter plaatse van de opslag vloeibare meststoffen (H),
gecombineerd met de A- en B-bakken (I), worden in de grond ten hoogste lichte verontreinigingen
aangetoond. Het grondwater is niet verontreinigd met zware metalen.
Door Blgg is een verkennend bodemonderzoek (kenmerk: 506842.a, d.d. 20 juli 2001) uitgevoerd.
Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de nieuwbouw van de bedrijfsruimte. In de grond en hat
grondwater zijn ten hoogste lichte verontreinigingen aangetoond.
Door BMA Milieu is een verkennend bodemonderzoek (kenmerk: NEN.20060339, d.d. 2 april 2007)
uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat in de bovengrond matige verontreinigingen met zink zijn aangetoond.
Voor de matige verontreinigingen met zink wordt nader bodemonderzoek aanbevolen.
Poelkade 38b (ZH178309446 / AA051901559)
Door CBB is een nulsituatie bodemonderzoek (kenmerk: 520832, d.d. 23 november 1998) uitgevoerd.
Uit de rapportage blijkt dat ter plaatse van de opslag en aanmaakplaats meststoffen en opslag
bestrijdingsmiddelen en ter plaatse van de voormalige en huidige bovengrondse olietank onderzoek is
verricht. Ter plaatse van de opslag en aanmaakplaats meststoffen en opslag bestrijdingsmiddelen is de grond
en het grondwater ten hoogste licht verontreinigd. Ter plaatse van de voormalige en huidige bovengrondse
olietank onderzoek is in de grond en het grondwater geen verontreiniging aangetoond.
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Poelkade 42 (ZH178313133 / AA178302620), 44b (ZH178309444 / AA051901555) en 46
Door Blgg is ter plaatse van de Poelkade 42 een nulsituatie bodemonderzoek (kenmerk: 403362.a, d.d. 1
maart 2000) uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat op de locatie een opslag- en aanmaakplaats meststoffen
en bestrijdingsmiddelen is gesitueerd. Ter plaatse van de opslag- en aanmaakplaats meststoffen en
bestrijdingsmiddelen en de gedempte sloot worden in de grond en het grondwater ten hoogste lichte
verontreinigingen gemeten. Dit rapport is niet in bezit van Omgevingsdienst Haaglanden en BMA Milieu,
maar is beschreven aan de hand van onderstaand verkennend en aanvullend bodemonderzoek.
Door CBB is ter plaatse van de Poelkade 44B en 46 een verkennend (nulsituatie) bodemonderzoek
(kenmerk: 503817, d.d. 10 juli 2000) uitgevoerd. Uit de rapportage blijkt dat ter plaatse van de opslag en
aanmaakplaats meststoffen en bestrijdingsmiddelen en ter plaatse van de voormalige opslag en
aanmaakplaats meststoffen en bestrijdingsmiddelen en voormalige bovengrondse (1.200 liter) olietank
onderzoek is verricht. Ter plaatse van de noodstroomaggregaat van Poelkade 44B en 46 is geen onderzoek
verricht. Ter plaatse van de opslag en aanmaakplaats meststoffen en bestrijdingsmiddelen is de grond ten
hoogste licht verontreinigd en het grondwater matig verontreinigd met arseen. Ter plaatse van de voormalige
opslag en aanmaakplaats meststoffen en bestrijdingsmiddelen en voormalige bovengrondse (1.200 liter)
olietank zijn in grond en grondwater ten hoogste lichte verontreinigingen aangetoond.
Door BMA Milieu is een verkennend en aanvullend bodemonderzoek (kenmerk: NEN.20050029, d.d. 9 juni
2005) uitgevoerd. Uit de rapportage blijkt dat ter plaatse van de opslag en aanmaakplaats meststoffen en
bestrijdingsmiddelen van Poelkade 42, de opslag en aanmaakplaats meststoffen en bestrijdingsmiddelen van
Poelkade 44B en 46, de tankval en het overige deel van de locatie onderzoek is verricht. Ter plaatse van de
opslag en aanmaakplaats meststoffen en bestrijdingsmiddelen van Poelkade 42 en de opslag en
aanmaakplaats meststoffen en bestrijdingsmiddelen van Poelkade 44B en 46 worden in grond en grondwater
ten hoogste lichte verontreinigingen aangetoond. Ter plaatse van de tankval wordt een matige tot sterke
zinkverontreiniging in de bovengrond aangetoond. Ter plaatse van het overige deel van de locatie worden in
grond en grondwater ten hoogste lichte verontreinigingen aangetoond.
Door Van Der Helm Milieubeheer is een partijkeuring grond (kenmerk: 37305.0, d.d. 12 januari 2011)
uitgevoerd. Dit rapport is niet in bezit van Omgevingsdienst Haaglanden en BMA Milieu.
Poelkade 44a (AA178303282)
Door Ingenieursbureau Mol is een verkennend bodemonderzoek (kenmerk: 11169, d.d. 3 april 2009)
uitgevoerd. De onderzoekslocatie heeft betrekking op de voormalige bedrijfsruimte bij Poelkade 44, de laan
(met berm) naar woning 44A en het woonperceel Poelkade 44A. Ter plaatse worden in grond en grondwater
ten hoogste lichte verontreinigingen aangetoond.
Poelkade 44 (ZH178309445 / AA051901556)
Door WLTO/Blgg is (ter plaatse van kadastraal perceel 3800, maakt nu deel uit van 44A) een nulsituatie
bodemonderzoek (kenmerk: 410832a, d.d. 20 maart 2000) uitgevoerd. Uit de rapportage blijkt dat ter plaatse
van de voormalige HBO-tank en de mengbak meststoffen onderzoek is verricht. Ter plaatse van de
voormalige HBO-tank is in de grond een sterke verontreiniging met minerale olie aangetoond. Het
grondwater is ten hoogste licht verontreinigd. Ter plaatse van de mengbak meststoffen zijn in de grond geen
en het grondwater ten hoogste lichte verontreinigingen aangetoond. Uit het onderzoek blijkt verder dat onder
het pad naar het bedrijf en onder het ketelhuis koolas ligt. Er is geen opslag van vloeibare meststoffen en
bestrijdingsmiddelenkast bekend. De sitering van het koolaspad, het ketelhuis en de voormalige HBO-tank
en de mengbak meststoffen is op basis van de schematische tekening moeilijk te achterhalen.
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Door Ingenieursbureau Mol is een verkennend bodemonderzoek (kenmerk: 11985, d.d. 14 januari 2010)
uitgevoerd. Ter plaatse worden in grond en grondwater ten hoogste lichte verontreinigingen aangetoond. Uit
de situatieschets blijkt dat ten westen van de bedrijfsruimte (buiten de onderzochte locatie) een voormalige
bovengrondse olietank gesitueerd is geweest.
Door Ingenieursbureau Mol is een aanvullend bodemonderzoek (kenmerk: 11985B, d.d. 23 maart 2010)
uitgevoerd. Uit de rapportage blijkt dat ter plaatse van de vermoedelijke ligging van een voormalige
bovengrondse olietank onderzoek is verricht. Ter plaatse worden in grond en grondwater ten hoogste lichte
verontreinigingen aangetoond. De voormalige bovengrondse olietank uit het nulsituatie bodemonderzoek van
WLTO/Blgg (kenmerk: 410832a, d.d. 20 maart 2000) wordt beschreven, echter was die betreffende
voormalige bovengrondse olietank circa 130/135 meter in noordwestelijke richting gesitueerd.
Poelkade 48 (ZH178312663 en AA178306640)
Door CBB is een nulsituatie bodemonderzoek (kenmerk: 203022, d.d. 18 maart 1999) verricht. Uit dit
onderzoek blijkt dat, ter plaatse van de opslag/aanmaak meststoffen en bestrijdingsmiddelen, de bovengrond
licht is verontreinigd met zink. De groepsparameter EOX overschrijdt de triggerwaarde. Het grondwater is
licht verontreinigd met chroom. Dit rapport is niet in bezit van Omgevingsdienst Haaglanden en BMA
Milieu, maar is beschreven aan de hand van onderstaand verkennend bodemonderzoek.
Door BMA Milieu is een verkennend bodemonderzoek (kenmerk: NEN.20040230, d.d. 17 november 2004)
verricht. Uit dit onderzoek blijkt dat ter plaatse van het voormalige ketelhuis een matige tot sterke minerale
olieverontreiniging wordt aangetroffen over een oppervlakte van circa 400 m2 in de bodemlaag van globaal
0,5 tot 2,0 m-mv. De omvang van de verontreiniging op de onderzoekslocatie bedraagt circa 600 m3. In de
kas wordt een matige tot sterke chroomverontreiniging aangetroffen over een oppervlakte van circa 4.700 m2
in de bodemlaag van globaal 0,0 tot 0,5 m-mv. De omvang van de verontreinigingen bedraagt circa 2.350 m3.
De minerale olie verontreiniging valt volledig en de chroomverontreiniging valt gedeeltelijk buiten
onderhavige onderzoekslocatie.
Nieuwe Vaart 9 (ZH178309443 / AA051901550)
Door CBB is een nulsituatie bodemonderzoek (kenmerk: 5205971, d.d. 2 februari 1999) uitgevoerd.
Uit de rapportage blijkt dat ter plaatse van de opslag en aanmaakplaats meststoffen, de aanmaakplaats
bestrijdingsmiddelen en de voormalige bovengrondse olietank (2.000 liter HBO) onderzoek is verricht.
Vanwege voldoende vloeistofdichte voorzieningen is ter plaatse van de opslag bestrijdingsmiddelen geen
onderzoek verricht. Ter plaatse van de opslag en aanmaakplaats meststoffen is de grond matig verontreinigd
met zink en het grondwater sterk verontreinigd met arseen, cadmium, koper, nikkel en zink. Verder worden
ten hoogste lichte verontreinigingen aangetoond. Ter plaatse van de aanmaakplaats bestrijdingsmiddelen
wordt in de grond een verhoogd gehalte aan EOX (17 mg/kg ds.) gemeten. In het grondwater wordt geen
verhoogd gehalte aan EOX gemeten. Ter plaatse van de voormalige bovengrondse olietank (2.000 liter
HBO) wordt zintuiglijk een matige oliegeur aangetroffen. Analytisch worden ten hoogste lichte
verontreinigingen (grond en grondwater) aangetoond. De situatieschets ontbreekt in de rapportage.
Door Ingenieursbureau Mol is een verkennend bodemonderzoek (kenmerk: 4002, d.d. 9 februari 2001)
uitgevoerd. Ter plaatse van de nieuw te bouwen verwerkingsruimte, ketelhuis en kantine is onderzoek
verricht. Ter plaatse zijn geen noemenswaardige verontreinigingen aangetoond.
Door Ingenieursbureau Mol is een verkennend bodemonderzoek (kenmerk: 5092, d.d. 12 februari 2003)
uitgevoerd. Uit de rapportage blijkt dat ter plaatse van de voormalige aanmaakplaats bestrijdingsmiddelen,
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de opslag en aanmaakplaats meststoffen, de toekomstige opslag vloeibare meststoffen en het overige deel
van de locatie onderzoek is verricht. Ter plaatse van de opslag bestrijdingsmiddelen is wederom geen
onderzoek verricht. Ter plaatse van de voormalige aanmaakplaats bestrijdingsmiddelen wordt in de grond
een sterke verontreiniging met zink aangetoond. Het gehalte aan EOX (0,94 mg/kg ds.) in de grond is licht
verhoogd. In het grondwater wordt een verhoogd gehalte aan EOX (11 µg/l) aangetoond. Ter plaatse van de
opslag en aanmaakplaats meststoffen worden in de grond en het grondwater ten hoogste lichte
verontreinigingen aangetoond. Ter plaatse van de toekomstige opslag meststoffen worden in de grond en het
grondwater geen noemenswaardige verontreinigingen aangetoond. Ter plaatse van het overige deel van de
locatie worden in de grond en het grondwater geen noemenswaardige verontreinigingen aangetoond.
Door Ingenieursbureau Mol is een nader bodemonderzoek (kenmerk: 5092B, d.d. 28 maart 2003) uitgevoerd.
Uit de rapportage blijkt dat in het grondwater ter plaatse van de voormalige aanmaakplaats
bestrijdingsmiddelen, na herbemonstering, geen verhoogd gehalte aan EOX (1 µg/l) wordt aangetoond. De
sterke zinkverontreiniging is in kaart gebracht en de omvang is bepaald op minder dan 25 m3 sterk
verontreinigde grond.
Door BMA Milieu is een partijkeuring grond (kenmerk: 25990.0, d.d. 28 maart 2003) uitgevoerd. Op basis
van het door het bevoegd gezag gehanteerde kenmerk (melding toepassing grond) is de partijkeuring niet te
koppelen aan een onderzoeksrapportage van BMA Milieu.
Door BMA Milieu is een eindsituatie bodemonderzoek (kenmerk: EIND.2018.0187.3, d.d. 10 december
2018) uitgevoerd. Uit de rapportage blijkt dat ter plaatse van de opslag bestrijdingsmiddelen onderzoek is
verricht. Ter plaatse worden in de grond en het grondwater geen noemenswaardige verontreinigingen
aangetoond.
Nieuwe Vaart (nabij) 9 (ZH178309516 / AA051901712)
Door CBB is een nulsituatie bodemonderzoek (kenmerk: 5147231, d.d. 17 december 1998) uitgevoerd. Uit
het nulsituatie onderzoek blijkt dat ter plaatse van opslag- en aanmaakplaats meststoffen en ter plaatse van de
opslagplaats bestrijdingsmiddelen de nulsituatie is vastgelegd. Ter plaatse van de opslag- en aanmaakplaats
meststoffen is de bovengrond sterk verontreinigd met chroom. De overige geanalyseerde parameters zijn ten
hoogste licht verhoogd aangetoond. De tekening van het onderzoek ontbreekt in de rapportage.
Door BMA Milieu is een verkennend bodemonderzoek (kenmerk: NEN.20070087, d.d. 14 juni 2007)
uitgevoerd. Ter plaatse van opslag- en aanmaakplaats meststoffen, de bestrijdingsmiddelenkast en het
overige deel van de locatie is onderzoek verricht. Ter plaatse van opslag- en aanmaakplaats meststoffen, de
bestrijdingsmiddelenkast en het overige deel van de locatie zijn in de grond en het grondwater ten hoogste
lichte verontreinigingen aangetoond. In verband met de eerder aangetoonde sterke chroomverontreiniging
zijn ter plaatse van de opslag- en aanmaakplaats meststoffen aanvulleden analyses op chroom verricht
waarbij de sterke verontreiniging niet is teruggevonden.
Nieuwe Vaart 11 (AA178311897 en ZH051900007 / AA051901546)
Door SGS Ecocare is een verkennend bodemonderzoek (kenmerk: 10170, d.d. 1 september 1990) en een
indicatief bodemonderzoek (kenmerk: onbekend, d.d. 31 december 1990) uitgevoerd. Door CBB is een
verkennend bodemonderzoek (kenmerk: 309885, d.d. 17 januari 1996) en een verkennend bodemonderzoek
(kenmerk: 3098852, d.d. 23 november 1998) uitgevoerd. Door SGS Ecocare is een briefrapport (kenmerk:
Meetrapp.Peilbuizen, d.d. 21 januari 2000) opgesteld. Door Verhoeven Milieutechniek is een briefrapport
(kenmerk: Advies/VMW/GVE/25030/210.B157, d.d. 3 oktober 2002) opgesteld. Door BMA Milieu is een
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briefrapport (kenmerk: 20030183, d.d. 8 september 2003), een aanvullend rapport (kenmerk: AO.20030183,
d.d. 21 november 2003), een verkennend bodemonderzoek (kenmerk: AO.20030183, d.d. 21 december 2003)
en een saneringsplan (kenmerk: SAN.20030183, d.d. 11 maart 2004) opgesteld/uitgevoerd. Door
Gemeentewerken Rotterdam is een indicatief bodemonderzoek (kenmerk: onbekend, d.d. 14 juli 2004) en
een verkennend bodemonderzoek (kenmerk: onbekend, d.d. 14 juli 2004) uitgevoerd. Door BMA Milieu is
een verkennend bodemonderzoek (kenmerk: NEN.20040219, d.d. 22 september 2004) uitgevoerd.
Door Grontmij is een monitoringsrapportage (kenmerk: GM-0022185, d.d. 1 juli 2011) opgesteld. De
resultaten van deze onderzoeken zijn hieronder samengevat.
In de bodemlaag van 0,5 tot circa 3,0 m-mv worden bijmengingen van puin, plastic en plantenresten
aangetroffen. De bodemlaag van 1,0 tot 1,5 m-mv is overwegend matig verontreinigd met lood en zink. Het
gehalte aan EOX overschrijdt plaatselijk de triggerwaarde. De gehaltes aan PAK en overige zware metalen
zijn overwegend licht verhoogd. In het grondwater ter plaatse van de stort wordt lokaal een matige
verontreiniging van zink aangetroffen. De gehalte aan chroom, lood en nikkel worden licht verhoogd
aangetoond. Het gehalte aan EOX is licht verhoogd. De monitoringspeilbuizen rondom de stort zijn in 2000
en 2001 in opdracht van Provincie Zuid-Holland bemonsterd. Plaatselijk worden matig tot sterk verhoogde
gehaltes aan arseen, chroom, nikkel en zink aangetoond. De analyseresultaten geven echter in de tijd een
wisselend beeld. Vermoedelijk vindt er geen uitloging vanuit de stortlaag naar het grondwater plaats. De
bovengrond ter plaatse van boring 001 en 008 (Verhoeve Milieu West B.V ) is sterk verontreinigd met zink
en matig verontreinigd met lood. Het overig deel van de bovengrond is ten hoogste licht verontreinigd. De
sterke verontreiniging van zink in de bovengrond is globaal afgeperkt (BMA Milieu B.V.). De oppervlakte
waarover de verontreiniging wordt aangetroffen bedraagt circa 1.200 m2, waarvan circa 800 m2 in de
toekomst bebouwd wordt. In de bodemlaag van 0,5 tot 1,0 m-mv worden (zeer) lichte verontreinigingen van
PAK en minerale olie gemeten. In verband met de aanwezigheid van de stort zijn diverse bodemonderzoeken
verricht, welke opgenomen zijn in het door BMA milieu B.V. opgestelde saneringsplan. In verband met de
uitbreiding van een kas, is door BMA Milieu B.V. een deelsaneringsplan (isolatievariant) opgesteld, welke
door Provincie Zuid-Holland is beschikt (Wbb code: ZH051900007B40). Uit het verkennend
bodemonderzoek uit 2004 (welke geen betrekking heeft op de voormalige stortplaats) blijkt dat in de grond
en het grondwater ten hoogste lichte verontreinigingen aangetoond. Uit het afperkend bodemonderzoek uit
2007 blijkt dat een, tijdens sloopwerkzaamheden aangetroffen olieverontreiniging, is afgeperkt. Analytisch is
een matige verontreiniging aangetoond.
Door Omgevingsdienst Haaglanden is ter plaatse van onderhavige onderzoekslocatie op 23 november 2017
een eerste controle uitgevoerd. Deze controle staat beschreven in een brief met kenmerk: ODH-201700137165, zaaknummer: 00498499, d.d. 2 januari 2018. Uit deze brief blijkt dat, in verband met wijzigingen
van het terrein (van glastuinbouw naar braakliggend (varkensland)), een nader bodemonderzoek en nader
onderzoek asbest op de voormalige stortplaats uitgevoerd dient te worden.
Door BMA Milieu is vervolgens een milieukundig bodemonderzoek (kenmerk: MKB.2018.0012, d.d. 8 juni
2018) uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de oppervlakte van de stort is vastgesteld op circa 8.000 m2.
De stort is licht tot sterk verontreinigd met asbest. Eerder is reeds vastgesteld dat de stort (afdeklaag en
stortmateriaal) sterk is verontreinigd met zink. De eerder aangetroffen matige verontreiniging met minerale
olie is afgeperkt en heeft een omvang van circa 35 m3 (70 m2 x 0,5 m).
Uit de beoordeling van ODH (beoordelingsbrief met zaaknummer: 00506568, kenmerk: ODH-201800097537, d.d. 7 augustus 2018 en toetsingsrapport met zaaknummer: 00522031, kenmerk: ODH-201800084365, d.d. 27 juli 2018) blijkt dat de bodem ter plaatse van de minerale olieverontreiniging eveneens als
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asbestverdacht wordt beschouwd (vanwege bijmengingen met puin in de bodem). De puinbijmengingen zijn
echter niet alleen ter plaatse van de minerale olieverontreiniging aangetoond, maar ook op het overige
onverdachte deel van de locatie.
Op basis van deze beoordeling is verkennend onderzoek asbest (kenmerk: VOA.2019.0018, d.d. 18 februari
2019) uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat binnen de onderzoekslocatie zintuiglijk en analytisch geen
asbest is aangetoond.
Dijckerwaal 18 – 20 (ZH178309421 / AA051901494)
Door Van Der Helm Milieubeheer is een nulsituatie bodemonderzoek (kenmerk: mug95078, d.d. 27 juli
1999) uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat ter plaatse van de bovengrondse olietank de bovengrond licht
is verontreinigd met minerale olie. In het grondwater wordt een licht verhoogd gehalte aan minerale olie
gemeten. Uit het onderzoek blijkt tevens dat nabij onderhavige onderzoekslocatie een deel van de Nieuwe
Vaart is gedempt. Wanneer en waarmee de vaart is gedempt is niet bekend. Waarschijnlijk betreft het hier de
voormalige tankgracht. Dit rapport is niet in bezit van Omgevingsdienst Haaglanden en BMA Milieu, maar
is beschreven aan de hand van onderstaand milieukundig bodemonderzoek.
Door BMA Milieu is een milieukundig bodemonderzoek (kenmerk: NEN.20050318, d.d. 31 mei 2006)
uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat ter plaatse van de bovengrondse olietank, de tankgracht en het
overige deel van de locatie onderzoek is verricht. Vanwege voldoende vloeistofdichte voorzieningen is ter
plaatse van de bestrijdingsmiddelenkast, opslag- en aanmaakplaats meststoffen en noodstroomaggregaat
geen onderzoek verricht. Ter plaatse van de bovengrondse olietank, de tankgracht en het overige deel van de
locatie worden geen noemenswaardige verontreinigingen aangetoond.
Door Ingenieursbureau Mol is een verkennend bodemonderzoek (kenmerk: 11165, d.d. 5 maart 2009)
uitgevoerd. Het onderzoek heeft betrekking op het woonperceel Dijckerwaal 18 en een gedeelte van de kas
ten zuiden hiervan (langs de Dijckerwaal). In de bovengrond is een matige verontreiniging met drins
aangetoond. Verder worden geen noemenswaardige verontreinigingen aangetoond.
Door Ingenieursbureau Mol is een nader bodemonderzoek (kenmerk: 11176, d.d. 11 mei 2009) uitgevoerd.
Het onderzoek heeft betrekking op het woonperceel Dijckerwaal 20. In de ondergrond is een matige
verontreiniging met aldrin aangetoond. De verontreiniging is in horizontale en verticale richting in kaart
gebracht. Verder worden geen noemenswaardige verontreinigingen aangetoond.
Door BMA Milieu is een partijkeuring grond (kenmerk: PKG.2018.0109, d.d. 26 juni 2018) uitgevoerd. Ter
plaatse zijn 3 deelpartijen gekeurd. Deze deelpartijen vallen respectievelijk in klasse niet toepasbaar (op
basis van drins en hierdoor toepasbaas als industrie binnen Gemeente Westland), industrie en altijd
toepasbaar.
Bodembeheersnota en bodemkwaliteitskaart gemeente Westland
Uit de bodembeheersnota van gemeente Westland blijkt dat onderhavige onderzoekslocatie in
bodemfunctieklasse wonen valt. De bovengrond van de locatie staat over het algemeen bekend als
bodemfunctieklasse wonen en de ondergrond als bodemfunctieklasse achtergrondwaarde.
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Informatie afkomstig van Bodemloket
De informatie welke is verkregen via Bodemloket is opgenomen in bijlage 3. Hieruit blijkt dat ter plaatse van
Poelkade 14 een stortplaats op land (niet gespecificeerd) staat geregistreerd (van 1951 tot 1967). Ter plaatse
van Poelkade 44A staat een groentenkwekerij (van 1972 tot 1986) en een bloemenkwekerij (van 1972 tot
1986) geregistreerd. Buiten de reeds hiervoor verwerkte informatie is geen relevante aanvullende informatie
aangetroffen.
Informatie afkomstig van Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)
De informatie welke is verkregen via ODH is opgenomen in bijlage 2. Hieruit blijkt dat, buiten de reeds
hiervoor verwerkte informatie, geen relevante aanvullende informatie wordt aangetroffen.
(financieel-) Juridische aspecten
De onderzoekslocatie staat bekend onder woningbouwproject Waelpolder te ‘s-Gravenzande. De locatie staat
kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenzande, sectie K, nummers 966, 967, 1672, 1973, 2077, 2286, 2319,
3338, 3610, 3611, 3612, 3613, 3800, 3856, 3865, 4091, 4415, 4457, 4864 (ged.), 5128, 5131, 5132, 5135,
5136 (ged.), 5219, 5354, 5464, 5465, 5486, 5554, 5569, 5570, 5571, 5661, 5818 (ged.), 5959, 5960, 6019,
6042, 6107, 6114, 6121, 6124, 6196, 6197, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6218 (ged.), 6219 (ged.),
6461, 6463, 6524, 6525, 6533, 6538, 6540, 6543, 6570 (ged.), 6571, 6572, 6573, 6574, 6719, 6725 en 6864.
Er is geen calamiteit of overtreding van voorschriften in het kader van de Wet Milieu en/of de Wet
bodembescherming en/of andere milieuregelgeving bekend. Er is ter plaatse van onderhavige locatie geen
bodemverontreiniging bekend.
De regionale ligging en een overzicht van de onderzoekslocatie zijn weergegeven in respectievelijk
bijlage 1.
Conclusies en aanbevelingen
Op basis van bovengenoemde gegevens wordt aanbevolen ter plaatse van de volgende verdachte activiteiten,
dan wel eerder aangetoonde verontreinigingen de volgende (actualiserende) onderzoeken uit te voeren:
-

Actualiserend verkennend bodemonderzoek (incl. aanvullende verdachte parameters chroom en
OCB’s) op de gehele locatie (m.u.v. Nieuwe Vaart 11);
Verkennend onderzoek asbest op de gehele locatie (m.u.v. Nieuwe Vaart 11);
Verkennend bodemonderzoek (incl. aanvullende verdachte parameter OCB’s) t.p.v. de gedempte
watergangen;
Verkennend onderzoek asbest t.p.v. de gedempte watergangen;
Actualiserend nader bodemonderzoek lichte tot matige minerale olieverontreiniging t.p.v.
bedrijfsruimte (Poelkade 16);
Nader bodemonderzoek naar chroom in de bovengrond (Poelkade 16);
Verkennend bodemonderzoek t.p.v. voormalig ketelhuis met voormalig 30.000 liter olietank en
verbrandingsresten op maaiveld (Poelkade 16);
Verkennend/eindsituatie bodemonderzoek t.p.v. opslag- en aanmaakplaats meststoffen en
bestrijdingsmiddelen (Poelkade 16);
Verkennend/eindsituatie bodemonderzoek t.p.v. bestrijdingsmiddelenkast (Poelkade 20-22);
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-

Verkennend/eindsituatie bodemonderzoek t.p.v. de spuitbak (Poelkade 20-22);
Verkennend/eindsituatie bodemonderzoek t.p.v. substraatbak (Poelkade 20-22);
Actualiserend nader bodemonderzoek sterke minerale olieverontreiniging t.p.v. voormalige olietank
4.000 liter (Poelkade 20-22);

-

Actualiserend nader bodemonderzoek sterke minerale olieverontreiniging t.p.v. ketelhuis (Poelkade
26);
Verkennend/eindsituatie bodemonderzoek t.p.v. bovengrondse dubbelwandige 2.200 liter olietank
ten noorden van het ketelhuis (Poelkade 26);
Verkennend/eindsituatie bodemonderzoek t.p.v. noodstroomaggregaat (Poelkade 26);
Verkennend/eindsituatie bodemonderzoek t.p.v. A- en B-bakken (Poelkade 26);

-

Actualiserend nader bodemonderzoek matige tot sterke koper en zinkverontreiniging t.p.v. opslagen aanmaakplaats meststoffen en bestrijdingsmiddelen (Poelkade 28);
Nader bodemonderzoek matige tot sterke minerale olieverontreiniging t.p.v. bovengrondse olietank
(Poelkade 28);
Actualiserend nader bodemonderzoek matige tot sterke PCB’s-verontreiniging (Poelkade 28);
Nader bodemonderzoek matige minerale olieverontreiniging t.p.v. vml. ketelhuis met olietank
(Poelkade 32-34);
Verkennend/eindsituatie bodemonderzoek t.p.v. voormalige olietank t.p.v. centrale deel van de
bedrijfsruimte (Poelkade 32-34);
Verkennend/eindsituatie bodemonderzoek t.p.v. voormalige olietank t.p.v. zuidwestelijke deel van
de bedrijfsruimte (Poelkade 32-34);
Verkennend/eindsituatie bodemonderzoek t.p.v. bestrijdingsmiddelenkast (Poelkade 32-34);
Verkennend/eindsituatie bodemonderzoek t.p.v. noodstroomaggregaat (Poelkade 32-34);
Eindsituatie bodemonderzoek t.p.v. olietank inclusief olieleiding, 35-40 m1 (Poelkade 32-34);
Eindsituatie bodemonderzoek t.p.v. opslag en aanmaakplaats meststoffen (Poelkade 32-34);

-

Verkennend/eindsituatie bodemonderzoek t.p.v. opslag/aanmaak meststoffen(Poelkade 36);
Verkennend/eindsituatie bodemonderzoek t.p.v. opslag/aanmaak bestrijdingsmiddelen (Poelkade
36);
Actualiserend nader bodemonderzoek matige tot sterke zinkverontreiniging t.p.v. gedempte
watergang halverwege de kas (Poelkade 36);
Actualiserend nader bodemonderzoek sterke DDT/DDD/DDE-verontreiniging (Poelkade 36);

-

Verkennend/eindsituatie bodemonderzoek t.p.v. voormalige 1.800 liter olietank (Poelkade 38);
Verkennend/eindsituatie bodemonderzoek t.p.v. huidige 1.800 liter olietank (Poelkade 38);
Verkennend/eindsituatie bodemonderzoek t.p.v. noodstroomaggregaat (Poelkade 38);
Verkennend/eindsituatie bodemonderzoek t.p.v. losse opslag vloeibare brandstoffen (Poelkade 38);
Verkennend/eindsituatie bodemonderzoek t.p.v. bestrijdingsmiddelenkast (Poelkade 38);
Nader bodemonderzoek matige zinkverontreinigingen (Poelkade 38);

-
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Eindsituatie bodemonderzoek t.p.v. opslag en aanmaakplaats meststoffen en opslag
bestrijdingsmiddelen (Poelkade 38b);
Eindsituatie bodemonderzoek t.p.v. voormalige en huidige bovengrondse olietank (Poelkade 38b);
Eindsituatie bodemonderzoek t.p.v. opslag en aanmaakplaats meststoffen en bestrijdingsmiddelen
(Poelkade 42, 44b en 46);
Verkennend/eindsituatie bodemonderzoek t.p.v. noodstroomaggregaat (Poelkade 44B en 46);

-

Verkennend bodemonderzoek t.p.v. koolaspad (Poelkade 44);
Nader bodemonderzoek sterke minerale olieverontreiniging t.p.v. voormalige HBO-tank (perceel
3800, Poelkade 44);

-

Actualiserend nader bodemonderzoek matige tot sterke chroomverontreiniging (Poelkade 48);

-

Verkennend/eindsituatie bodemonderzoek t.p.v. bestrijdingsmiddelenkast (Dijckerwaal 18 – 20);
Verkennend/eindsituatie bodemonderzoek t.p.v. opslag- en aanmaakplaats meststoffen (Dijckerwaal
18 – 20);
Verkennend/eindsituatie bodemonderzoek t.p.v. noodstroomaggregaat(Dijckerwaal 18 – 20);

-

Nader bodemonderzoek zintuiglijk matige en analytisch lichte minerale olieverontreiniging t.p.v.
voormalige bovengrondse olietank (2.000 liter HBO) (Nieuwe Vaart 9);
Actualiserend nader bodemonderzoek sterke zinkverontreiniging (Nieuwe Vaart 9);

Verder wordt op basis van de uitgevoerde onderzoeken aanbevolen:
-

De oprit met asbest > I-waarde Poelkade 20-22 (ernstig geval) te saneren;
De stortplaats Nieuwe Vaart 11 te saneren;
De minerale olieverontreiniging Nieuwe Vaart 11 te saneren;

Aanbevolen wordt onderhavige historisch vooronderzoek af te stemmen met het bevoegd gezag.
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Rapport Bodemloket
Geen locatiecode
HBB: BOERS, A EN J;Poelkade 48
Datum: 04-03-2019

Legenda

Locatie
Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

1/3

Geen locatiecode HBB: BOERS, A EN J;Poelkade 48

Inhoud
1

Algemeen

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Administratieve gegevens
Statusinformatie
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Onderzoeksrapporten
Besluiten
Saneringsinformatie
Contactgegevens

2

Disclaimer

1

Algemeen
Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/

1.1

Administratieve gegevens
Locatienaam:

HBB: BOERS, A EN J;Poelkade 48

Identificatiecode volgens bevoegd gezag:
Locatiecode gemeentelijk BIS:

AA178306640

Adres:

Poelkade 48 2691ME 's-Gravenzande

Gegevensbeheerder:

Omgevingsdienst Haaglanden

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2

Statusinformatie
Vervolg:
Omschrijving:

1.3

1.4

Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving

Start

Eind

bloemenkwekerij (011214)

1971

1987

Onderzoeksrapporten
Type

1.5

Auteur

Kenmerk

Datum

Saneringsinformatie
Bovengronds

2/3

Datum

Besluiten
Type

1.6

Nummer

Ondergronds

Start

Eind

1.7

Contact
Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij
Omgevingsdienst haaglanden

2

Disclaimer
De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is.
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip.
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Rapport Bodemloket
ZH178309492
Poelkade 14 (G.N.J. van Dijk) ZH178309492
Datum: 04-03-2019

Legenda

Locatie
Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

1/3

ZH178309492 Poelkade 14 (G.N.J. van Dijk) ZH178309492

Inhoud
1

Algemeen

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Administratieve gegevens
Statusinformatie
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Onderzoeksrapporten
Besluiten
Saneringsinformatie
Contactgegevens

2

Disclaimer

1

Algemeen
Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/

1.1

Administratieve gegevens
Locatienaam:

Poelkade 14 (G.N.J. van Dijk) ZH178309492

Identificatiecode volgens bevoegd gezag:

ZH178309492

Locatiecode gemeentelijk BIS:

AA051901666

Adres:

Poelkade 14 2691MD 's-Gravenzande

Gegevensbeheerder:

Omgevingsdienst Haaglanden

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2

1.3

1.4

1.5
2/3

Statusinformatie
Vervolg:

voldoende onderzocht.

Omschrijving:

De resultaten van het uitgevoerde (historische)
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige)
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende
zijn onderzocht in het kader van de Wet
bodembescherming.

Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving

Start

Eind

stortplaats op land (niet
gespecificeerd) (900030)

1951

1967

Onderzoeksrapporten
Type

Auteur

Nummer

Datum

Bouwstoffenbesluit

Bma

BB.20010256

2001-12-04

Nader onderzoek

Mol

04045

2001-03-15

Verkennend onderzoek CBB
NVN 5740

5012112

1999-12-27

Nul- of
Eindsituatieonderzoek

5012111

1998-12-21

Besluiten

CBB

Type

1.6

Saneringsinformatie
Bovengronds

1.7

Datum

Kenmerk

Ondergronds

Start

Eind

Contact
Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij
Omgevingsdienst haaglanden

2

Disclaimer
De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is.
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip.
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Rapport Bodemloket
ZH178309443
Nieuwe Vaart 9 (Van de Sar) ZH178309443
Datum: 04-03-2019

Legenda

Locatie
Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

1/3

ZH178309443 Nieuwe Vaart 9 (Van de Sar) ZH178309443

Inhoud
1

Algemeen

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Administratieve gegevens
Statusinformatie
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Onderzoeksrapporten
Besluiten
Saneringsinformatie
Contactgegevens

2

Disclaimer

1

Algemeen
Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/

1.1

Administratieve gegevens
Locatienaam:

Nieuwe Vaart 9 (Van de Sar) ZH178309443

Identificatiecode volgens bevoegd gezag:

ZH178309443

Locatiecode gemeentelijk BIS:

AA051901550

Adres:

Nieuwe Vaart 9 2691MA 's-Gravenzande

Gegevensbeheerder:

Omgevingsdienst Haaglanden

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2

1.3

Statusinformatie
Vervolg:

voldoende onderzocht.

Omschrijving:

De resultaten van het uitgevoerde (historische)
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige)
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende
zijn onderzocht in het kader van de Wet
bodembescherming.

Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving

1.4

Eind

Onderzoeksrapporten
Type

2/3

Start

Nummer

Datum

Verkennend onderzoek Bma Milieu B.V.
NEN 5740

Auteur

EIND.2018.0187.3

2018-12-10

Partijkeuring grond

Bma

25990.0

2010-06-14

Nader onderzoek

Mol

05092B

2003-03-28

Verkennend onderzoek Mol
NEN 5740

05092

2003-02-12

Verkennend onderzoek Mol
NEN 5740

04002

2001-02-09

Nul- of
Eindsituatieonderzoek

5205971

1999-02-02

CBB

1.5

Besluiten
Type

1.6

Datum

Saneringsinformatie
Bovengronds

1.7

Kenmerk

Ondergronds

Start

Eind

Contact
Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij
Omgevingsdienst haaglanden

2

Disclaimer
De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is.
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip.
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Rapport Bodemloket
ZH178309493
Poelkade 16 (F.H. Boekestein) ZH178309493
Datum: 04-03-2019

Legenda

Locatie
Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

1/3

ZH178309493 Poelkade 16 (F.H. Boekestein) ZH178309493

Inhoud
1

Algemeen

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Administratieve gegevens
Statusinformatie
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Onderzoeksrapporten
Besluiten
Saneringsinformatie
Contactgegevens

2

Disclaimer

1

Algemeen
Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/

1.1

Administratieve gegevens
Locatienaam:

Poelkade 16 (F.H. Boekestein) ZH178309493

Identificatiecode volgens bevoegd gezag:

ZH178309493

Locatiecode gemeentelijk BIS:

AA051901667

Adres:

Poelkade 16 2691MD 's-Gravenzande

Gegevensbeheerder:

Omgevingsdienst Haaglanden

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2

1.3

Statusinformatie
Vervolg:

voldoende onderzocht.

Omschrijving:

De resultaten van het uitgevoerde (historische)
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige)
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende
zijn onderzocht in het kader van de Wet
bodembescherming.

Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving

1.4

Nummer

Datum

Verkennend onderzoek Bma Milieu
NEN 5740

NEN.20060340

2007-03-20

Verkennend onderzoek Bma
NVN 5740

NVN.96177

1996-11-27

Auteur

Besluiten
Type

2/3

Eind

Onderzoeksrapporten
Type

1.5

Start

Kenmerk

Datum

1.6

Saneringsinformatie
Bovengronds

1.7

Ondergronds

Start

Eind

Contact
Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij
Omgevingsdienst haaglanden

2

Disclaimer
De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is.
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip.
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Rapport Bodemloket
ZH178309494
Poelkade 18 (Kwekerij Kees Helderman) ZH178309494
Datum: 04-03-2019

Legenda

Locatie
Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

1/3

ZH178309494 Poelkade 18 (Kwekerij Kees Helderman) ZH178309494

Inhoud
1

Algemeen

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Administratieve gegevens
Statusinformatie
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Onderzoeksrapporten
Besluiten
Saneringsinformatie
Contactgegevens

2

Disclaimer

1

Algemeen
Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/

1.1

Administratieve gegevens
Locatienaam:

Poelkade 18 (Kwekerij Kees Helderman)
ZH178309494

Identificatiecode volgens bevoegd gezag:

ZH178309494

Locatiecode gemeentelijk BIS:

AA051901668

Adres:

Poelkade 18 2691MD 's-Gravenzande

Gegevensbeheerder:

Omgevingsdienst Haaglanden

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2

1.3

Statusinformatie
Vervolg:

voldoende onderzocht.

Omschrijving:

De resultaten van het uitgevoerde (historische)
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige)
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende
zijn onderzocht in het kader van de Wet
bodembescherming.

Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving

1.4

Eind

Onderzoeksrapporten
Type

2/3

Start

Auteur

Nummer

Datum

Partijkeuring grond

45438.0

2011-05-11

Verkennend onderzoek Bma
NEN 5740

NEN.2010.0286.2

2010-12-13

Nul- of
Eindsituatieonderzoek

06660

2005-08-08

Verkennend onderzoek Mol
NEN 5740

05532-1

2003-12-19

Nul- of
Eindsituatieonderzoek

5035601

1999-07-01

Mol

CBB

1.5

Besluiten
Type

1.6

Datum

Saneringsinformatie
Bovengronds

1.7

Kenmerk

Ondergronds

Start

Eind

Contact
Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij
Omgevingsdienst haaglanden

2

Disclaimer
De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is.
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip.
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Rapport Bodemloket
ZH178309516
Nieuwe Vaart 9 (S. Brouwer/Vollebregt) ZH178309516
Datum: 04-03-2019

Legenda

Locatie
Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

1/3

ZH178309516 Nieuwe Vaart 9 (S. Brouwer/Vollebregt) ZH178309516

Inhoud
1

Algemeen

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Administratieve gegevens
Statusinformatie
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Onderzoeksrapporten
Besluiten
Saneringsinformatie
Contactgegevens

2

Disclaimer

1

Algemeen
Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/

1.1

Administratieve gegevens
Locatienaam:

Nieuwe Vaart 9 (S. Brouwer/Vollebregt)
ZH178309516

Identificatiecode volgens bevoegd gezag:

ZH178309516

Locatiecode gemeentelijk BIS:

AA051901712

Adres:

Nieuwe Vaart 9 2691MA 's-Gravenzande

Gegevensbeheerder:

Omgevingsdienst Haaglanden

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2

1.3

Statusinformatie
Vervolg:

voldoende onderzocht.

Omschrijving:

De resultaten van het uitgevoerde (historische)
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige)
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende
zijn onderzocht in het kader van de Wet
bodembescherming.

Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving

1.4

Nummer

Datum

Verkennend onderzoek Bma
NEN 5740

NEN.20070087

2007-06-14

Verkennend onderzoek CBB
NEN 5740

5147231

1998-12-17

Auteur

Besluiten
Type

2/3

Eind

Onderzoeksrapporten
Type

1.5

Start

Kenmerk

Datum

Saneringsinformatie
1.6
Bovengronds

1.7

Ondergronds

Start

Eind

Contact
Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij
Omgevingsdienst haaglanden

2

Disclaimer
De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is.
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip.
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Rapport Bodemloket
Geen locatiecode
Nieuwe Vaart 11 te 's-Gravenzande
Datum: 04-03-2019

Legenda

Locatie
Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

1/3

Geen locatiecode Nieuwe Vaart 11 te 's-Gravenzande

Inhoud
1

Algemeen

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Administratieve gegevens
Statusinformatie
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Onderzoeksrapporten
Besluiten
Saneringsinformatie
Contactgegevens

2

Disclaimer

1

Algemeen
Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/

1.1

Administratieve gegevens
Locatienaam:

Nieuwe Vaart 11 te 's-Gravenzande

Identificatiecode volgens bevoegd gezag:
Locatiecode gemeentelijk BIS:

AA178311897

Adres:

Nieuwe Vaart 11 2691MA 's-Gravenzande

Gegevensbeheerder:

Omgevingsdienst Haaglanden

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2

1.3

Statusinformatie
Vervolg:

Uitvoeren aanvullend OO.

Omschrijving:

Er moet op de locatie een aanvullend oriënterend
onderzoek worden uitgevoerd naar de aard en ernst
van de (mogelijke) verontreiniging.De basis voor dit
onderzoek is het 'Protocol Oriënterend
Onderzoek' (Sdu, 1993).

Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving

1.4

1.5

Start

Onderzoeksrapporten
Type

Auteur

Nummer

Datum

Nader onderzoek

Bma Milieu

MKB.2018.0012

2018-06-08

Besluiten
Type

1.6

Kenmerk

Datum

Saneringsinformatie
Bovengronds

2/3

Eind

Ondergronds

Start

Eind

1.7

Contact
Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij
Omgevingsdienst haaglanden

2

Disclaimer
De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is.
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip.
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Rapport Bodemloket
ZH051900007
NIEUWE VAART 11 ZH051900007
Datum: 04-03-2019

Legenda

Locatie
Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

1/3

ZH051900007 NIEUWE VAART 11 ZH051900007

Inhoud
1

Algemeen

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Administratieve gegevens
Statusinformatie
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Onderzoeksrapporten
Besluiten
Saneringsinformatie
Contactgegevens

2

Disclaimer

1

Algemeen
Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/

1.1

Administratieve gegevens
Locatienaam:

NIEUWE VAART 11 ZH051900007

Identificatiecode volgens bevoegd gezag:

ZH051900007

Locatiecode gemeentelijk BIS:

AA051901546

Adres:

Nieuwe Vaart 11 2691MA 's-Gravenzande

Gegevensbeheerder:

Omgevingsdienst Haaglanden

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2

1.3

Statusinformatie
Vervolg:

starten sanering.

Omschrijving:

Om de verontreiniging te verwijderen of te beheren
moet worden gestart met de sanering.

Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving

1.4

2/3

Start

Eind

Onderzoeksrapporten
Type

Auteur

Nummer

Datum

Monitoringsrapportage

Grontmij

GM-0022185

2011-07-01

Verkennend onderzoek Bma
NEN 5740

NEN.20040219

2004-09-22

Verkennend onderzoek GEMEENTEWERKEN
NEN 5740
R'DAM

---

2004-07-14

Indicatief onderzoek

Gemeentewerken
Rotterdam

Saneringsplan

Bma

2004-07-14
SAN.20030183

2004-03-11

Verkennend onderzoek Bma Milieu
NEN 5740

AO.20030183

2003-12-21

avr (aanvullend
rapport)

Bma Milieu

AO.20030183

2003-11-21

brf (briefrapport)

Bma

2003.0183

2003-09-08

brf (briefrapport)

VERHOEVEN

Advies/VMW/GVE/

2002-10-03

MILIEUTECHNIEK

25030/210.B157

Sgs Ecocare

Meetrapp.Beilbuizen

2000-01-21

Verkennend onderzoek CBB
NEN 5740

3098852

1998-11-23

Verkennend onderzoek CBB
NEN 5740

309885

1996-01-17

brf (briefrapport)

Indicatief onderzoek

Sgs Ecocare

Verkennend onderzoek Sgs Ecocare
NVN 5740

1.5

Kenmerk

Datum

PZH-2012-332103924/GM40

2012-04-10

DGWM/2005/8922

2005-07-14

DGWM/2005/8922

2005-07-14

Instemmen met SP

DGWM/2004/4563

2004-04-08

besch. ernstig, niet urgent

DGWM/2004/4563

2004-04-08

Aanv. info gewenst /opschorten 2003/16782

2004-01-16

NO uitvoeren

1991-01-04

18724

Saneringsinformatie
Bovengronds

1.7

1990-09-01

Besluiten
Type

1.6

1990-12-31
10170

Ondergronds

Start

Eind

Contact
Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij
Omgevingsdienst haaglanden

2

Disclaimer
De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is.
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip.
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.

3/3

Rapport Bodemloket
ZH178309495
Poelkade 20-22 (Fa. P. Koen en Zn.) ZH178309495
Datum: 04-03-2019

Legenda

Locatie
Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

1/3

ZH178309495 Poelkade 20-22 (Fa. P. Koen en Zn.) ZH178309495

Inhoud
1

Algemeen

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Administratieve gegevens
Statusinformatie
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Onderzoeksrapporten
Besluiten
Saneringsinformatie
Contactgegevens

2

Disclaimer

1

Algemeen
Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/

1.1

Administratieve gegevens
Locatienaam:

Poelkade 20-22 (Fa. P. Koen en Zn.) ZH178309495

Identificatiecode volgens bevoegd gezag:

ZH178309495

Locatiecode gemeentelijk BIS:

AA051901669

Adres:

Poelkade 20 2691MD 's-Gravenzande

Gegevensbeheerder:

Omgevingsdienst Haaglanden

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2

1.3

Statusinformatie
Vervolg:

opstellen SP.

Omschrijving:

Er moet een saneringsplan voor de vastgestelde
verontreiniging worden opgesteld. In dit plan wordt
een saneringsvariant uitgewerkt.

Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving

1.4

Nummer

Datum

Verkennend onderzoek Van Der Helm
NEN 5740

WESG110944

2011-11-15

Nader onderzoek

AO.20050360

2006-02-14

Verkennend onderzoek Bma
NEN 5740

NEN.20050210

2005-08-30

Nul- of
Eindsituatieonderzoek

79039

1999-05-07

Auteur

Bma

WLTO/BLGG

Besluiten
Type

2/3

Eind

Onderzoeksrapporten
Type

1.5

Start

Kenmerk

Datum

Saneringsinformatie
1.6

1.7

Bovengronds

Ondergronds

Start

Eind

Contact
Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij
Omgevingsdienst haaglanden

2

Disclaimer
De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is.
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip.
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Rapport Bodemloket
ZH178300038
Poelkade 26 ZH178300038
Datum: 04-03-2019

Legenda

Locatie
Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

1/3

ZH178300038 Poelkade 26 ZH178300038

Inhoud
1

Algemeen

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Administratieve gegevens
Statusinformatie
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Onderzoeksrapporten
Besluiten
Saneringsinformatie
Contactgegevens

2

Disclaimer

1

Algemeen
Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/

1.1

Administratieve gegevens
Locatienaam:

Poelkade 26 ZH178300038

Identificatiecode volgens bevoegd gezag:

ZH178300038

Locatiecode gemeentelijk BIS:

AA051901564

Adres:

Poelkade 26 2691MD 's-Gravenzande

Gegevensbeheerder:

Omgevingsdienst Haaglanden

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2

1.3

Statusinformatie
Vervolg:

voldoende onderzocht.

Omschrijving:

De resultaten van het uitgevoerde (historische)
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige)
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende
zijn onderzocht in het kader van de Wet
bodembescherming.

Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving

1.4

2/3

Eind

Onderzoeksrapporten
Type

1.5

Start

Nummer

Datum

Verkennend onderzoek Bma
NEN 5740

Auteur

NEN.20040300

2005-01-04

Nul- of
Eindsituatieonderzoek

78493

1999-05-18

WLTO/BLGG

Besluiten
Type

Kenmerk

Datum

Geen vervolg (geen adm
Nazorg)

2006/377

2006-02-13

1.6

Saneringsinformatie
Bovengronds

1.7

Ondergronds

Start

Eind

Contact
Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij
Omgevingsdienst haaglanden

2

Disclaimer
De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is.
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip.
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Rapport Bodemloket
ZH178309450
Poelkade 28 (Firma A. Vreugdenhil) ZH178309450
Datum: 04-03-2019

Legenda

Locatie
Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

1/3

ZH178309450 Poelkade 28 (Firma A. Vreugdenhil) ZH178309450

Inhoud
1

Algemeen

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Administratieve gegevens
Statusinformatie
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Onderzoeksrapporten
Besluiten
Saneringsinformatie
Contactgegevens

2

Disclaimer

1

Algemeen
Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/

1.1

Administratieve gegevens
Locatienaam:

Poelkade 28 (Firma A. Vreugdenhil) ZH178309450

Identificatiecode volgens bevoegd gezag:

ZH178309450

Locatiecode gemeentelijk BIS:

AA051901563

Adres:

Poelkade 28 2691MD 's-Gravenzande

Gegevensbeheerder:

Omgevingsdienst Haaglanden

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2

1.3

Statusinformatie
Vervolg:

Uitvoeren aanvullend NO.

Omschrijving:

Er moet op de locatie een aanvullend nader
onderzoek worden uitgevoerd om de omvang en
ernst van de vastgestelde verontreiniging te
bepalen. De basis voor dit onderzoek is het 'Protocol
Nader onderzoek deel 1' (Sdu, 1995) of de 'Richtlijn
nader onderzoek' (Sdu, 1995).

Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving

1.4

Eind

Onderzoeksrapporten
Type

2/3

Start

Auteur

Nummer

Datum

Verkennend onderzoek Mol
NEN 5740

12538BREV01

2012-07-18

Nader onderzoek

Van Der Helm

CSSG111179

2012-01-05

Nader onderzoek

Mol

12538B REV 1

2011-07-18

Verkennend onderzoek Ingenieursbureau Mol
NEN 5740

12538

2010-10-14

Verkennend onderzoek Bma Milieu
NEN 5740

NEN.20050317

2006-05-22

avr (aanvullend
rapport)

Bma Milieu

NEN.20050317

2006-05-22

Nader onderzoek

Bma Milieu

NEN.20050317

2006-05-22

Nul- of
Eindsituatieonderzoek

1.5

CBB

Besluiten
Type

1.6

Kenmerk

Datum

Saneringsinformatie
Bovengronds

1.7

1998-11-06

201500

Ondergronds

Start

Eind

Contact
Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij
Omgevingsdienst haaglanden

2

Disclaimer
De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is.
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip.
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Rapport Bodemloket
ZH178309449
Poelkade 32-34 (Firma K. van Koppen en Zn) ZH178309449
Datum: 04-03-2019

Legenda

Locatie
Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

1/3

ZH178309449 Poelkade 32-34 (Firma K. van Koppen en Zn) ZH178309449

Inhoud
1

Algemeen

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Administratieve gegevens
Statusinformatie
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Onderzoeksrapporten
Besluiten
Saneringsinformatie
Contactgegevens

2

Disclaimer

1

Algemeen
Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/

1.1

Administratieve gegevens
Locatienaam:

Poelkade 32-34 (Firma K. van Koppen en Zn)
ZH178309449

Identificatiecode volgens bevoegd gezag:

ZH178309449

Locatiecode gemeentelijk BIS:

AA051901562

Adres:

Poelkade 34 2691ME 's-Gravenzande

Gegevensbeheerder:

Omgevingsdienst Haaglanden

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2

1.3

Statusinformatie
Vervolg:

voldoende onderzocht.

Omschrijving:

De resultaten van het uitgevoerde (historische)
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige)
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende
zijn onderzocht in het kader van de Wet
bodembescherming.

Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving

1.4

Eind

Onderzoeksrapporten
Type

2/3

Start

Auteur

Nummer

Datum

Verkennend onderzoek Van Der Helm
NEN 5740

WESG120898

2012-10-22

Verkennend onderzoek Van Der Helm
NEN 5740

WASG111336

2012-01-05

Verkennend onderzoek Ingenieursbureau Mol
NEN 5740

11586

2009-09-08

Nul- of
Eindsituatieonderzoek

Van Der Helm

KOG95016

1999-04-09

Verkennend onderzoek Van Der Helm
NVN 5740

KOPG2311

1993-12-10

Besluiten
1.5
Type

1.6

Datum

Saneringsinformatie
Bovengronds

1.7

Kenmerk

Ondergronds

Start

Eind

Contact
Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij
Omgevingsdienst haaglanden

2

Disclaimer
De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is.
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip.
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Rapport Bodemloket
ZH178309448
Poelkade 36 (A. Den Drijver) ZH178309448
Datum: 04-03-2019

Legenda

Locatie
Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

1/3

ZH178309448 Poelkade 36 (A. Den Drijver) ZH178309448

Inhoud
1

Algemeen

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Administratieve gegevens
Statusinformatie
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Onderzoeksrapporten
Besluiten
Saneringsinformatie
Contactgegevens

2

Disclaimer

1

Algemeen
Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/

1.1

Administratieve gegevens
Locatienaam:

Poelkade 36 (A. Den Drijver) ZH178309448

Identificatiecode volgens bevoegd gezag:

ZH178309448

Locatiecode gemeentelijk BIS:

AA051901561

Adres:

Poelkade 36 2691ME 's-Gravenzande

Gegevensbeheerder:

Omgevingsdienst Haaglanden

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2

1.3

Statusinformatie
Vervolg:

opstellen SP.

Omschrijving:

Er moet een saneringsplan voor de vastgestelde
verontreiniging worden opgesteld. In dit plan wordt
een saneringsvariant uitgewerkt.

Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving

1.4

Nummer

Datum

Verkennend onderzoek Bma Milieu
NEN 5740

Auteur

NEN.20040288

2005-04-21

Nul- of
Eindsituatieonderzoek

520186

1998-11-27

CBB

Besluiten
Type

1.6
2/3

Eind

Onderzoeksrapporten
Type

1.5

Start

Saneringsinformatie

Kenmerk

Datum

Bovengronds

1.7

Ondergronds

Start

Eind

Contact
Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij
Omgevingsdienst haaglanden

2

Disclaimer
De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is.
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip.
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Rapport Bodemloket
ZH178309447
Poelkade 38 (Fa J.C. Aarse) ZH178309447
Datum: 04-03-2019

Legenda

Locatie
Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

1/3

ZH178309447 Poelkade 38 (Fa J.C. Aarse) ZH178309447

Inhoud
1

Algemeen

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Administratieve gegevens
Statusinformatie
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Onderzoeksrapporten
Besluiten
Saneringsinformatie
Contactgegevens

2

Disclaimer

1

Algemeen
Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/

1.1

Administratieve gegevens
Locatienaam:

Poelkade 38 (Fa J.C. Aarse) ZH178309447

Identificatiecode volgens bevoegd gezag:

ZH178309447

Locatiecode gemeentelijk BIS:

AA051901560

Adres:

Poelkade 38 2691ME 's-Gravenzande

Gegevensbeheerder:

Omgevingsdienst Haaglanden

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2

1.3

Statusinformatie
Vervolg:

voldoende onderzocht.

Omschrijving:

De resultaten van het uitgevoerde (historische)
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige)
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende
zijn onderzocht in het kader van de Wet
bodembescherming.

Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving

1.4

Nummer

Datum

Verkennend onderzoek BLGG
NEN 5740

506842.a

2001-07-20

Nul- of
Eindsituatieonderzoek

403352

1999-10-04

Auteur

BLGG

Besluiten
Type

2/3

Eind

Onderzoeksrapporten
Type

1.5

Start

Kenmerk

Datum

1.6

Saneringsinformatie
Bovengronds

1.7

Ondergronds

Start

Eind

Contact
Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij
Omgevingsdienst haaglanden

2

Disclaimer
De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is.
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip.
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Rapport Bodemloket
ZH178309421
Dijckerwaal 18 - 20 te 's-Gravenzande
Datum: 04-03-2019

Legenda

Locatie
Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

1/3

ZH178309421 Dijckerwaal 18 - 20 te 's-Gravenzande

Inhoud
1

Algemeen

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Administratieve gegevens
Statusinformatie
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Onderzoeksrapporten
Besluiten
Saneringsinformatie
Contactgegevens

2

Disclaimer

1

Algemeen
Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/

1.1

Administratieve gegevens
Locatienaam:

Dijckerwaal 18 - 20 te 's-Gravenzande

Identificatiecode volgens bevoegd gezag:

ZH178309421

Locatiecode gemeentelijk BIS:

AA051901494

Adres:

Dijckerwaal 18 2691PK 's-Gravenzande

Gegevensbeheerder:

Omgevingsdienst Haaglanden

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2

1.3

Statusinformatie
Vervolg:

voldoende onderzocht.

Omschrijving:

De resultaten van het uitgevoerde (historische)
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige)
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende
zijn onderzocht in het kader van de Wet
bodembescherming.

Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving

1.4

1.5
2/3

Start

Eind

Onderzoeksrapporten
Type

Auteur

Nummer

Datum

Partijkeuring grond

Bma Milieu B.V.

PKG.2018.0109

2018-06-26

Nader onderzoek

Ingenieursbureau Mol

11176

2009-05-11

Verkennend onderzoek Ingenieursbureau Mol
NEN 5740

11165

2009-03-05

Verkennend onderzoek Bma Milieu
NEN 5740

NEN.20050318

2006-05-31

Nul- of
Eindsituatieonderzoek

mug95078

1999-07-27

Besluiten

Van Der Helm

Type

1.6

Saneringsinformatie
Bovengronds

1.7

Datum

Kenmerk

Ondergronds

Start

Eind

Contact
Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij
Omgevingsdienst haaglanden

2

Disclaimer
De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is.
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip.
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Rapport Bodemloket
ZH178309446
Poelkade 38b (M. v.d. Voort) ZH178309446
Datum: 04-03-2019

Legenda

Locatie
Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

1/3

ZH178309446 Poelkade 38b (M. v.d. Voort) ZH178309446

Inhoud
1

Algemeen

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Administratieve gegevens
Statusinformatie
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Onderzoeksrapporten
Besluiten
Saneringsinformatie
Contactgegevens

2

Disclaimer

1

Algemeen
Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/

1.1

Administratieve gegevens
Locatienaam:

Poelkade 38b (M. v.d. Voort) ZH178309446

Identificatiecode volgens bevoegd gezag:

ZH178309446

Locatiecode gemeentelijk BIS:

AA051901559

Adres:

Poelkade 38B 2691ME 's-Gravenzande

Gegevensbeheerder:

Omgevingsdienst Haaglanden

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2

1.3

Statusinformatie
Vervolg:

voldoende onderzocht.

Omschrijving:

De resultaten van het uitgevoerde (historische)
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige)
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende
zijn onderzocht in het kader van de Wet
bodembescherming.

Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving

1.4

1.5

Start

Onderzoeksrapporten
Type

Auteur

Nummer

Datum

Nul- of
Eindsituatieonderzoek

CBB

520832

1998-11-23

Besluiten
Type

1.6

2/3

Eind

Saneringsinformatie

Kenmerk

Datum

Bovengronds

1.7

Ondergronds

Start

Eind

Contact
Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij
Omgevingsdienst haaglanden

2

Disclaimer
De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is.
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip.
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Rapport Bodemloket
ZH178313133
Poelkade 42 ZH178313133
Datum: 04-03-2019

Legenda

Locatie
Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

1/3

ZH178313133 Poelkade 42 ZH178313133

Inhoud
1

Algemeen

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Administratieve gegevens
Statusinformatie
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Onderzoeksrapporten
Besluiten
Saneringsinformatie
Contactgegevens

2

Disclaimer

1

Algemeen
Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/

1.1

Administratieve gegevens
Locatienaam:

Poelkade 42 ZH178313133

Identificatiecode volgens bevoegd gezag:

ZH178313133

Locatiecode gemeentelijk BIS:

AA178302620

Adres:

Poelkade 42 2691ME 's-Gravenzande

Gegevensbeheerder:

Omgevingsdienst Haaglanden

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2

1.3

Statusinformatie
Vervolg:

voldoende onderzocht.

Omschrijving:

De resultaten van het uitgevoerde (historische)
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige)
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende
zijn onderzocht in het kader van de Wet
bodembescherming.

Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving

1.4

Start

Onderzoeksrapporten
Type

Auteur

Verkennend onderzoek Bma
NEN 5740

1.5

2/3

Nummer

Datum

NEN.20050029

2005-06-09

Besluiten
Type

1.6

Eind

Saneringsinformatie

Kenmerk

Datum

Bovengronds

1.7

Ondergronds

Start

Eind

Contact
Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij
Omgevingsdienst haaglanden

2

Disclaimer
De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is.
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip.
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Rapport Bodemloket
Geen locatiecode
Poelkade 44a
Datum: 04-03-2019

Legenda

Locatie
Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

1/3

Geen locatiecode Poelkade 44a

Inhoud
1

Algemeen

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Administratieve gegevens
Statusinformatie
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Onderzoeksrapporten
Besluiten
Saneringsinformatie
Contactgegevens

2

Disclaimer

1

Algemeen
Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/

1.1

Administratieve gegevens
Locatienaam:

Poelkade 44a

Identificatiecode volgens bevoegd gezag:
Locatiecode gemeentelijk BIS:

AA178303282

Adres:

Poelkade 44A 2691ME 's-Gravenzande

Gegevensbeheerder:

Omgevingsdienst Haaglanden

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2

1.3

1.4

Statusinformatie
Vervolg:

voldoende onderzocht.

Omschrijving:

De resultaten van het uitgevoerde (historische)
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige)
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende
zijn onderzocht in het kader van de Wet
bodembescherming.

Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving

Start

Eind

groentenkwekerij (011211)

1972

1986

bloemenkwekerij (011214)

1972

1986

Onderzoeksrapporten
Type

Auteur

Verkennend onderzoek Ingenieursbureau Mol
NEN 5740

1.5

Datum

11169

2009-04-03

Besluiten
Type

2/3

Nummer

Kenmerk

Datum

1.6

Saneringsinformatie
Bovengronds

1.7

Ondergronds

Start

Eind

Contact
Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij
Omgevingsdienst haaglanden

2

Disclaimer
De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is.
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip.
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Rapport Bodemloket
ZH178309445
Poelkade 44 (H.J.M. v.d. Voort) ZH178309445
Datum: 04-03-2019

Legenda

Locatie
Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

1/3

ZH178309445 Poelkade 44 (H.J.M. v.d. Voort) ZH178309445

Inhoud
1

Algemeen

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Administratieve gegevens
Statusinformatie
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Onderzoeksrapporten
Besluiten
Saneringsinformatie
Contactgegevens

2

Disclaimer

1

Algemeen
Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/

1.1

Administratieve gegevens
Locatienaam:

Poelkade 44 (H.J.M. v.d. Voort) ZH178309445

Identificatiecode volgens bevoegd gezag:

ZH178309445

Locatiecode gemeentelijk BIS:

AA051901556

Adres:

Poelkade 44 2691ME 's-Gravenzande

Gegevensbeheerder:

Omgevingsdienst Haaglanden

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2

1.3

Statusinformatie
Vervolg:

uitvoeren NO.

Omschrijving:

Er moet op de locatie een nader onderzoek worden
uitgevoerd om de omvang en ernst van de
vastgestelde verontreiniging te bepalen. De basis
voor dit onderzoek is het 'Protocol Nader onderzoek
deel 1' (Sdu, 1995) of de 'Richtlijn nader
onderzoek' (Sdu, 1995).

Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving

1.4

1.5

Eind

Onderzoeksrapporten
Type

Auteur

Nummer

Datum

Nader onderzoek

Ingenieursbureau Mol

11985B

2010-03-23

Verkennend onderzoek Ingenieursbureau Mol
NEN 5740

11985

2010-01-14

Nul- of
Eindsituatieonderzoek

410832a

2000-03-20

WLTO/BLGG

Besluiten
Type

2/3

Start

Kenmerk

Datum

1.6

Saneringsinformatie
Bovengronds

1.7

Ondergronds

Start

Eind

Contact
Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij
Omgevingsdienst haaglanden

2

Disclaimer
De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is.
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip.
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Rapport Bodemloket
ZH178309444
Poelkade 44b (H. Rolf) ZH178309444
Datum: 04-03-2019

Legenda

Locatie
Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

1/3

ZH178309444 Poelkade 44b (H. Rolf) ZH178309444

Inhoud
1

Algemeen

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Administratieve gegevens
Statusinformatie
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Onderzoeksrapporten
Besluiten
Saneringsinformatie
Contactgegevens

2

Disclaimer

1

Algemeen
Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/

1.1

Administratieve gegevens
Locatienaam:

Poelkade 44b (H. Rolf) ZH178309444

Identificatiecode volgens bevoegd gezag:

ZH178309444

Locatiecode gemeentelijk BIS:

AA051901555

Adres:

Poelkade 44B 2691ME 's-Gravenzande

Gegevensbeheerder:

Omgevingsdienst Haaglanden

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2

1.3

Statusinformatie
Vervolg:

voldoende onderzocht.

Omschrijving:

De resultaten van het uitgevoerde (historische)
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige)
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende
zijn onderzocht in het kader van de Wet
bodembescherming.

Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving

1.4

1.5

Eind

Onderzoeksrapporten
Type

Auteur

Nummer

Datum

Partijkeuring grond

Van Der Helm

37305.0

2011-01-12

Verkennend onderzoek Bma
NEN 5740

NEN.20050029

2005-06-09

Nul- of
Eindsituatieonderzoek

503817

2000-07-10

CBB

Besluiten
Type

2/3

Start

Kenmerk

Datum

Saneringsinformatie
1.6
Bovengronds

1.7

Ondergronds

Start

Eind

Contact
Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij
Omgevingsdienst haaglanden

2

Disclaimer
De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is.
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip.
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Bijlage 4

Fotoblad

BMA Milieu B.V.
_____

foto 1: Poelkade t.h.v. 14

foto 2: Poelkade t.h.v. 14/16

foto 3: Poelkade t.h.v. 14/16

foto 4: Poelkade t.h.v. 16__

foto 5: Poelkade 16

foto 6: Poelkade 16 (brandplek (t.h.v. vml. ketelhuis)

2019.0041
Waelpolder te ‘s-Gravenzande in de gemeente Westland

BMA Milieu B.V.
_____

foto 7: Poelkade t.h.v. 16/18

foto 8: Poelkade 18

foto 9: Poelkade t.h.v. 18

foto 10: Poelkade t.h.v. 20

foto 11: Poelkade 22

foto 12: Poelkade t.h.v. 22

2019.0041
Waelpolder te ‘s-Gravenzande in de gemeente Westland

BMA Milieu B.V.
_____

foto 13: Poelkade 32

foto 14: Poelkade 32A

foto 15: Poelkade 34

foto 16: Poelkade 32B (olietank)

foto 17: Poelkade 32B (globale ligging vml. olietank)

foto 18: Poelkade 32B (olieleiding)

2019.0041
Waelpolder te ‘s-Gravenzande in de gemeente Westland

BMA Milieu B.V.
_____

foto 19: Poelkade 32B (opslag/aanmaak bestrijdingsmiddelen) foto 20: Poelkade 32B (opslag/aanmaak vloeibare meststoffen)

foto 21: Poelkade 32B (vulpunt vloeibare meststoffen)

foto 22: Poelkade 32B (ketelhuis)

foto 23: Poelkade t.h.v. 38

foto 24: Poelkade 38B (ketelhuis)

2019.0041
Waelpolder te ‘s-Gravenzande in de gemeente Westland

BMA Milieu B.V.
_____

foto 25: 38B (ketelhuis)

foto 26: Poelkade 38B (noodstroomaggregaat)

foto 27: Poelkade 38B

foto 28: Poelkade 38B

foto 29: Poelkade t.h.v. 40

foto 30: Poelkade t.h.v. 42

2019.0041
Waelpolder te ‘s-Gravenzande in de gemeente Westland

BMA Milieu B.V.
_____

foto 31: Poelkade t.h.v. 42

foto 32: Poelkade t.h.v. 42

foto 33: Poelkade 44

foto 34: Poelkade 44

foto 35: Poelkade 44

foto 36: Poelkade 44

2019.0041
Waelpolder te ‘s-Gravenzande in de gemeente Westland

BMA Milieu B.V.
_____

foto 37: Poelkade 44A

2019.0041
Waelpolder te ‘s-Gravenzande in de gemeente Westland

foto 38: Poelkade 44B

